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СКІЛЬКИ БУДЕМО ПЛАТИТИ...
Зважаючи на те, що ос
новна ідеологічна форму
ла нашої громадської ор
ганізації: "Сильна осо
бистість! Сильна ор
ганізація! Сильна держа
ва!" вкрай необхідно щоб
звичайні громадяни Ук
раїни не тільки цікави
лись, але й розуміли та знали механізми держав
ного управління економікою, що в свою чергу по
винно позитивно впливати на рівень її ефектив
ності. Отже далі йтиметься про питання підви
щення тарифів на електроенергію. Воно хвилює
кожного, хто хоч раз вивчав показники побутових
лічильників та сплачував рахунки за спожиту еле
ктроенергію. Спробуємо й ми більш докладно
розглянути цю тему.
Відповідно до політики Уряду, тарифи на елект
роенергію для населення є фіксованими, одна
ковими для всіх областей України. Діючі на сьо
годні тарифи, встановлені з квітня 1999 року по
становою Національної комісії регулювання еле
ктроенергетики України (НКРЕ) від 10.03.1999
№309 "Про тарифи на електроенергію, що

електроенергію за тарифом 5,2 коп. за 1 кВт*год
без ПДВ (або 6,2 коп./кВт*год з ПДВ). Тобто
обігрів квартири електроплитами вночі майже бе
зоплатно – це реально. Головне не використову
вати енергоємне обладнання у пікові зони доби!
При цьому слід зазначити, що на сьогодні тари
фи на електроенергію, встановлені для населен
ня, не компенсують навіть 40% від економічно
обґрунтованих витрат на виробництво, передачу
і постачання електроенергії, що призводить до
необхідності надання компенсації втрат обленер
го від постачання електроенергії населенню
згідно з Господарським кодексом України (абзац
7 пункту 2 статті 20 і пункт 6 статті 191):
"Кожний суб'єкт господарювання та споживач має
право на захист своїх прав і законних інтересів.
Права та законні інтереси зазначених суб'єктів за
хищаються шляхом відшкодування збитків".
"Органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування при встановленні фіксованих
цін, застосування яких унеможливлює одер
жання прибутку суб'єктами підприємництва,
зобов'язані надати цим суб'єктам дотацію
відповідно до закону".
Таким чином, збитки, що виникають в енерго

Новости «Поступа»
• В ОО "Поступ" вступил Гавва М.А. (рек. Ткачен
ко И.В.). За регулярную неуплату членских взно
сов исключена из организации – Куренкова Е.В.
ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.03.2006 В "ПОСТУПЕ" –
191 ЧЕЛОВЕК.
• 5 апреля 2006 года (среда, 19:00) в офисе орга
низации запланировано обсуждение вопросов при
влечения новых людей в ОО "Поступ".
• 12 апреля 2006 года (среда, 19:00) в офисе ор
ганизации запланировано Общее собрание КС "По
ступКредит". Подробнее об этом в объявлении КС
"ПоступКредит".
• 26 апреля 2006 года (среда, 19:00) в офисе орга
низации запланирован доклад на тему: "Формы со
временного антисемитизма". Докладчик, помощ
ник по юридическим вопросам главного раввина г.
Киева и Украины – Белорицкий Геннадий Алексан
дрович. Приглашаются все желающие.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Горденка Олександра Валерійовича (31 березня)
Дмитренко Ольгу Миколаївну (1 квітня)
Гацюк Емму Василівну (3 квітня)
Овсієнко Людмилу Олександрівну (3 квітня)
Тодорову Наталію Павлівну (4 квітня)

Нельзя быть всем одновременно первыми. (Лаберий)
відпускається населенню і населеним пунктам" і
протягом вже шести років не переглядалися.
Так, відповідно до цієї постанови, тарифи на
електроенергію для населення становлять:

них виробників, тому населення несе значно
постачальної компанії від відпуску електрое більше цінове навантаження, ніж у разі підвищен
нергії населенню, за тарифами, меншими за ня цін на електроенергію для побутових спожи
ринкові, перекладаються шляхом перехресно вачів з одночасним наданням соціальної допомо
го субсидування на промислових споживачів.

Блиц@опрос

Каково Ваше мнение о предварительных
результатах выборов в Верховный Совет?

При цьому населенню, що проживає в 30ти
кілометровій зоні Чорнобильської АЕС елект
рична енергія відпускається із знижкою до та
рифів у розмірі 30%.
Варто замітити, що обізнаний побутовий спо
живач має можливість ще більше здешевити
вартість електроенергії, застосовуючи дво,
або тризонні прилади обліку (лічильники), ди
ференційовані за періодами часу. Іншими сло
вами доба умовно поділена на проміжки часу,
які називають зонами.
Так, у наведеній нижче таблиці ми бачимо, що
при застосуванні тризонного лічильника у нічні
періоди доби споживач може використовувати

На сьогодні обсяги перехресного субсидіювання,
що виникають внаслідок тривалого штучного
стримування рівнів тарифів на електроенергію
для побутових споживачів за рахунок інших спо
живачів через механізми дотаційних сертифікатів
досягли критичної величини і у 2005 році станов
лять вже 3,6 млрд. грн. Лише внаслідок дії цього
чинника роздрібні тарифи на електроенергію для
промислових споживачів збільшується на 10
14%, що впливає на конкурентноздатність їх про
дукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках, бюджетних установ, комунальнопобуто
вих підприємств тощо. При цьому підвищуються
ціни та тарифи на продукцію і послуги вітчизня

Алехин Олег: Я доволен результатами выборов.
Когут Роман: Результат очікуваний.
Самченко Оксана: Страна больна.
Белов Максим: Ничего сверхъестественного не
увидел. Единственное, что поразило  низкий рей
тинг "Нашей Украины".
Ягодзинская Татьяна: Неожиданных, для меня,
результатов не было, все уложилось в рамки
"предсказаний" политологов.
Огородничий Александр: Примерно объективно.
Косарев Виктор: Выборы были, достаточно
предсказуемы.
Твердохлеб Максим: Для меня неожиданным
стало то, что в Верховный Совет не проходит Лит
вин, все остальное прогнозируемо.
Маричев Антон: Этого и следовало ожидать.
Гацюк Юрій: Був час розкидати каміння, тепер
має настати пора коли його треба збирати.
Подготовил член Исполкома ОО "Поступ"
Олег Повх
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КРЕДИТНА СПІЛКА
"ПОСТУП@КРЕДИТ"
ПОВІДОМЛЯЄ

ги малозабезпеченим верствам населення.
За розрахунками Комісії у 2006 році очікуються
дотації на рівні 6 млрд. грн., що призведе до
зростання роздрібних тарифів на електрое
нергію до 17%.
Ось чому Національна комісія постійно нама
гається підвищити тарифи на електроенергію для
населення! Її останній спробі підвищити тарифи
на електроенергію для побутових споживачів на

20% у січні 2006 року завадили березневі вибори
до Верховної Ради. Наступна спроба підвищення
тарифів вже не за горами, вона запланована на 1
липня 2006 року. Що ж, побачимо…
У разі потреби одержання додаткової інформації
звертайтесь, мій телефон: 80677068266.

Член ГО «Поступ»
Юрій Антонюк

НЕМНОГО ОБ ЭКОНОМИИ
К разговорам об эконо
мии электроэнергии
нас приучали с детских
лет. И практически у
каждого из нас уже дав
нымдавно выработа
лась привычка выклю
чать свет, выходя из по
мещений. Какие же вы
годы приносит нам эко
номия электричества?
Первой и самой ощутимой выгодой является
экономия денежных средств в семейном бюд
жете. На этом очевидном моменте я не буду
заострять внимание.

Спостережна рада, Правління
мер, известно, что одна только Россия ежегодно
выбрасывает в атмосферу 4,5 миллиарда тонн
вредных веществ. А это, между прочим, 16,4% от
всей планеты – третье место в мире после США
и Китая. Львиная доля вредных выбросов прихо
дится на энергетику при сжигании ископаемого
топлива: угля, газа и нефтепродуктов.
Кроме того, экономя электричество, мы эконо
мим и наши природные ресурсы. И если зада
чей Поступа есть создание сильного государ
ства, то одной из наших прямых задач являет
ся и такой банальный на первый взгляд во
прос, как экономия электроэнергии.

Вторым фактором является экономия не только
в масштабах собственной квартиры и семейного
бюджета, но и в пределах страны в целом, с уче
том весьма энергоемкой структуры производст
ва. Естественно, что сэкономленную таким спо
собом электроэнергию можно пустить на более
необходимые цели. Ведь, как известно, копейка
рубль (или гривну) бережет. А все и начинается
с малого. В начале наша квартира, затем наши
действия влияют и на ситуацию в стране, плюс
энергоносители постоянно растут в цене.
Третьим фактором является экология. Все мы ча
сто слышим в последнее время, как часто говорят Член Исполкома ОО «Поступ»
о глобальном потеплении и следующей за ним Денис Чубко
глобальной планетарной катастрофой. Напри

ОДНАКО ЕСТЬ ДРУГОЕ МНЕНИЕ...
Попытаюсь высказать
несколько иную точку
зрения, хотя аргументы
господина Чубко звучат
довольно убедительно.
Экономика должна быть
экономной – именно об
этом нас сурово преду
преждали красочные
плакаты советских вре
мен. Действительно, чем меньше потратишь, тем
больше у тебя денег останется. Но останется для
чего? Скорее всего, для того, чтобы их тоже по
тратить. Таким образом, создавая спрос на что
либо или, говоря другими словами, увеличивая
потребление, мы способствуем созданию некое
го дефицита. Дефицит в свою очередь, в услови
ях рыночной экономики должен покрываться за

12 квітня 2006 року у приміщенні офісу гро
мадської організації "Поступ" за адресою м.
Київ, вул. Лабораторна, 11, відбудуться чер
гові ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження річних звітів спілки.
2. Питання розподілу доходу за 2005 рік.
3. Інші питання.
Реєстрація учасників відбуватиметься з 18:00.
Початок зборів о 19:00. Збори, як завжди є
ВІДКРИТИМИ для всіх членів громадської орга
нізації "Поступ", так як це є наша спільна діяль
ність. Запрошуються всі члени ГО "Поступ".

Он, конечно, поинтересовался у немца: "Чего же
вы такой экономный народ не экономите элект
роэнергию?". На что немец ответил: "А зачем?
Чем больше мы потребляем, тем больше ее надо
будет произвести, тем больше будет рабочих
мест, и экономика от этого выиграет". Не поду
майте, что я призываю включить везде свет,
включить все обогреватели и отапливать улицу.
Во всем должен быть здравый смысл. Тем более
что в условиях, когда расходы дотируются из гос
бюджета, принцип стимулирования потребления
работает искаженно. Хотелось бы сказать, что ес
ли мы хотим построить сильную экономику, без
которой, по моему убеждению, не может быть
сильного государства, то в ее основу необходимо
закладывать именно рыночные принципы.

счет увеличения объемов производства, количе
ства рабочих мест, что ведет к увеличению вало
вого внутреннего продукта, о недостаточном рос
те которого сейчас так модно говорить.
Продлевая эту цепочку дальше, получаем, что в
условиях ограниченности ресурсов избыточный
спрос стимулирует создание новых технологий,
что в свою очередь стимулирует развитие науки.
Именно этот принцип сейчас закладывается в ос
новы роста экономик развитых стран. Когда читал
статью Дениса, вспомнилась одна ситуация, ко
торая произошла недавно при обходе квартир.
С человеком, к которому позвонили в дверь, за
вязался довольно интересный разговор. Мы с
ним обменивались мнениями по поводу нашей
экономики и политики. И он поведал нам инте Член Совета ОО "Поступ"
ресный факт. Будучи в Германии, его удивила Александр Нестеренко
большая освещенность улицы в вечернее время.
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