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КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
В одном мультфильме
прозвучала интересная
фраза: «Мы не можем
сражаться с мэрией, но
кто сказал, что мы не
можем сражаться в
ней?». Правда, остроумно, особенно, если
учесть, что это детский

У нас есть один путь, чтобы сохранить наше
национальное и нравственное самосознание –
объединить ресурсы нашего последнего поколения, выросшего на пусть исковерканных
идеалах «светлого будущего и всеобщей солидарности в деле борьбы за мир», и нынешнего
поколения, с более острыми зубами, отрощенными в процессе постперестроечной эволюции.
Мы ни в коем случае не должны стать такими
как американские переселенцы, идти по головам и вырывать с кровью то, что необходимо.
Мы должны сохранить себя от перерождения
такими как нас создала славянская культура, и
при этом выжить. Поэтому наша стратегия –
привлекать в организацию больше молодых, активных сильных людей, готовить их к принятию
ответственности за наше государство и продвигать этих людей во все возможные органы
управления и власти. И уже «изнутри» вести работу по построению социального, а не чиновничьего государства.
Успехов нам!

мультфильм.
Так вот, дорогие товарищи взрослые, мы, как
оказалось, смотрели не те мультики, которые
могли нам помочь в будущей жизни. Безвольный, но честный Чебурашка – это не наш герой,
с которого можно брать сегодня пример. Мы
вынуждены быть активными, спасая свою жизнь
от государственного беспредела, царящего в
нашей стране. В нас заложили достаточно позитива, но не показали средства борьбы со
злом. А наши дети, воспитываясь на современной культуре, впитают гораздо больший арсенал этих средств при практическом отсутствии
идеологической основы. Представьте, что это
Наталья Cергиенко, член «Поступа»
за «эффективное поколение» будет!
...Воспитать граждан — дело не одного дня; и чтобы иметь граждан-мужей, нужно
наставлять их с детского возраста. Руссо Ж.(французский писатель XVIII в.)

ПОВЫШЕНИЕ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ – ПУТЬ В…?
Каждый поступовец,
уже практически несколько месяцев, получает
от
своего
представителя
материалы и документы с отчетами работы нашего
Исполкома. Вы заметили, что в рассылке помимо повестки и итогов могут присутствовать и
дополнительный материалы для чтения и размышления. Я хочу рассказать Вам о том, чего
мне стоило однажды невнимательно прочитать
повестку Исполкома. Тогда в рассылке была
статья «Психологические механизмы влияния
тоталитарных групп на личность: профилактика
и преодоление зависимости».
Не секрет, а даже аксиома, что сейчас Киев и
всю Украину заполонили тренинги с громогласным (приблизительным) названием «Курсы повышения личного роста». Ведь каждый из нас,
кто хочет жить хорошо и красиво, стремится достичь своих поставленных целей и вершин, а
также каждый здравомыслящий осознаёт, что

если ничего не делать, то и ничего не будешь в
итоге иметь. И при этом все хотят побыстрее,
попроще и как можно с наименьшими затратами всего добиться.
Так случилось, что однажды ко мне позвонила
моя подруга (дружим почти 15 лет, как сестра
родная для меня) и предложила пройти такой
тренинг, при этом описывала, что «это то, что
мне нужно», мне «этого не хватает», «это моё».
При моих вопросах, «что?» и «как и к чему?», и
что возможно это мне не нужно и не интересно,
ответ был один – «тебе надо прийти, это твоё,
это для тебя».
И вот я пошла… 3 дня подряд с 10.00 утра и
почти до 21.00….меня «тренинговали»… То, что
там происходило описать сложно. Так, я ещё в
своей жизни не «попадала». Но мне хватило, я
так считаю, мозгов и силы воли, чтобы справится с таким видом зомбирования, как тренинг
повышения личной эффективности.
А пишу я для того, что хочу предупредить
КАЖДОГО – БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И РАЗУМНЫ. Возможно, наш Психологический
(Продолжение на стр. 2)
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Новини «Поступу»
• В середу 5 березня 2008 року в офісі «Поступа» відбулося Громадянське слухання №
10 з питання реформування медичної системи
України. У слуханні взяло участь 17 членів організації. За підсумками обговорення була
сформована така Резолюція:
1. Громадська організація «Поступ» вважає,
що загальне полягання справ в середовищі
охорони здоров'я на Україні незадовільне.
2. Для того, щоб змінити ситуацію, що склалася, необхідно в першу чергу підвищити рівень реальних доходів медичних працівників
не менше чим в п'ять разів.
Вказана резолюція повинна бути опублікована
в найближчому номері газети «Поступінфом»,
а також направлена для відповідного реагування у Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України і центральні органи медичних
профспілок України.
• На середу 26 березня запланований семінар на тему: «Обговорення питань розвитку
організації». Відповідальний Когут Р. Запрошуються всі бажаючі. Початок о 19:00 в офісі
організації.
• На середу 02 квітня запланований обмін
думками за планом практичної реалізації напрямку "Сильна економіка, орієнтована на
малий і середній бізнес". Відповідальні Антонюк Ю. та робоча група по вказаному напрямку. Запрошуються всі бажаючі. Початок о
19:00 в офісі організації.
• Увага! На середу 30 квітня 2008 року призначені Загальні збори кредитної спілки «Поступ-кредит».
• 24 травня планується одноденна поїздка в
м. Умань (парк «Софіївський») на мікроавтобусі. Вартість 100 грн. на 1 чол. Контактна
особа – Ірина Ткаченко, тел.: 8 (044) 332-7653, 8 (093) 824-72-74.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Каленюка Дмитра Анатолійовича (7 березня)
Когут Христину Євгенівну (7 березня)
Чубка Дениса Георгійовича (7 березня)
Доненка Тараса Михайловича (10 березня)
Шевченка Вячеслава Анатолійович (11 березня)
Гладченко Оксану Петрівна(12 березня)
Меншуткіну Ольгу Михайлівну (12 березня)
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ПОВЫШЕНИЕ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ – ПУТЬ В…?
центр или Религиозный центр смогут дать
более профессиональные рекомендации, как
действовать в таких случаях. Потому что такого
рода тренинги, а попросту так называмое
нейро-лингвистическое программирование –
это «чума» нашего времени.
Мы в нашей программе задекларировали
такое направление, как «Возрождение и поддержка Моральных, Духовных и Патриотических
ценностей», надеюсь, что моя маленькая заметка поможет предостеречь наше общество от
влияния всевозможных технологий зомбирования и различного рода сект. Сегодня наше общество живёт в крайне нелёгкие времена и
хочется, чтобы оно развивалось и оставалось,

(Начало на стр. 1)

стабильным и защищенным от всевозможных
«чумных» технологий воздействия.
P.S.: Кого интересует проблема, изложенная
в статье, обязательно обращайтесь, поделюсь
опытом.

Любовь Замурий,
член Исполкома «Поступа»,
Тел.: 8-067-760-16-76
Прим. ред.: По разным источникам в Украине
действует около 2 тысяч видов различных сект
и религиозных организаций, деятельность которых охватывает больше 1 млн. чел., а годовой доход более 1 млрд. дол. США.

ЦЕ ВАРТО ВАШОЇ УВАГИ!
Буквально вчора я закінчила читати досить
цікаву книгу. Це книгаінтерв’ю з політиком
Василем Волгою «Закулисье». Моя мета не
дати рекламу такій особистості як В.Волга.
Про цю людину, його
діяльність я дізналася завдяки інформації
стосовно листування деяких наших поступівців на особистому сайті В. Волги. Думаю, що
ті, хто ознайомлюється із зазначеною інформацією, хочуть дізнатися більше безпосередньо про самого Василя Волгу як політика,
як бізнесмена. У мене з самого початку була

зовсім інша мета прочитання. Яка саме?
Спробую пояснити – по-перше, мені її порадила прочитати особа, яка знає «толк» в корисних книжках; по-друге, заінтригувала
сама ситуація ознайомитися з досвідом, порадами особи (В.Волги), яка чималого досягла в житті, бізнесі, політиці; по-третє,
вона не дуже громіздка за обсягом.
Раджу всім, прочитайте. Корисну інформацію знайде для себе кожен, як бізнесмен,
політик, службовець, так і пересічний громадянин. Я не пошкодувала, після того, як
прочитала!

Анна Сіра,
член Виконкому «Поступу»

ВСТРЕЧА С КОММУНИСТАМИ
В середине февраля 2008 года
состоялась встреча представителей общественной организации
«Поступ» и Кивской городской
организации Коммунистической партии
Украины. На встрече присутствовали члены
инициативной группы «Поступа» Д. Чубко
(координатор от Поступа по работе с КПУ)
М. Твердохлеб и А. Цесаренко. Со стороны
Киевской организации КПУ был ряд представителей партии в т.ч. и руководитель
Киевской городской организации, заместитель министра Министерства семьи, молодежи и спорта Ю. Сизенко.
Встреча прошла в довольно легкой и не-

принужденной атмосфере. Каждая из сторон кратко изложила принципы своей деятельности, приглядываясь, в свою
очередь, к представителям другой стороны. Легкая напряженность, которая
присутствовала в начале встречи, развеялась после получаса беседы. В целом,
общие гражданские направления деятельности «Поступа» и Компартии Украины
совпадают. Договорились о том, что каждая из сторон подумает над тем, что мы
можем предложить друг другу для развития дальнейшего сотрудничества.
По этому поводу, если у кого-нибудь из
членов организации «Поступ» возникнут

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГO "ПОСТУП" № 5, ЩО ВІДБУЛОСЯ 3 БЕРЕЗНЯ 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 20 членів Виконкому (при кворумі 12).
Були відсутні по об'єктивних обставинах:
Коваленко А., Когут Р. і Гриценок А.
Секретар засідання: Косарев В.
Ведучий засідання: Твердохлеб М.
На засіданні Виконкому № 5 було
вирішено:
1. Рекомендувати Раді виключити з організації Голованова А. за невиконання другого пункту принципу Мінімальної участі
(за непідтвердження одержання газет
"Поступінформ".
2. У випадку якщо в члена організації є
заборгованість по сплаті членських внесків, то не вживати з боку організації ніяких дій з вирішення будь-яких питань, що
стосуються такого члена організації.
3. Призначати нове Громадянське слухання тільки в тому випадку, якщо будуть
одночасно призначені відповідальні особи
з супроводу такого Громадянського слухання.
Наступне засідання Виконкому призначене на понеділок 17 березня 2008 року.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
ЧОМУ Я РОБЛЮ ДОДАТКОВІ ВНЕСКИ НА
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ?

Лідія Когут,
член «Поступу»
Я вношу додаткові внески не просто в «Поступ», а в розвиток суспільства. Майбутноьго, у якому будуть жити не тільки моя
дитина, а й інші діти. Додаткові внески для
мене — це вклад в майбутнє моєї країни, в
добре життя для моєї дитини.
предложения, то предлагается их передать координатору по работе с КПУ от
«Поступа» Денису Чубко.

Денис Чубко,
член Исполкома «Поступа»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
ОДЕРЖУВАЧ

ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 200__ РОКУ
ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»
КОД ЄДРПОУ 26089233

БАНК ОДЕРЖУВАЧА
РАХУНОК №

ЗФ ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК», м. КИЇВ
МФО 322595
2600822012522

Газета “Поступінформ”. Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12223-11-07ПР від 18.01.2007. Засновник та видавець: ГО “Поступ”. Адреса видавця: 04199, м. Київ, вул. Якіра, 16, 29.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6-А, 172. Тираж – 200 прим. Ціна договірна. Гол. редактор – Ю. В. Гацюк, заст. гол. редактора – Р. Я. Когут, верстка – Д. Г. Чубко
Відповідальність за зміст та достовірність інформації несе подавач. Кінцевий термін подання – середа. З питань розміщення інформації звертатись за тел.: 522-81-11 або на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru.

