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ХТО МИ НА ДОРОЗІ?
Всім нам відклалися в
пам’яті недавні трагічні
події в Харкові. Другого
травня п’яний водій
вискочив на трамвайну
зупинку, внаслідок чого
загинуло шестеро людей,
включно з малими дітьми.
Розмірковувати
над
причинами поведінки водія не входить у задачі цієї
статті. Проблема лежить значно глибше, чому
таке взагалі могло трапитись у нас?
Мені, як водію з досвідом, приходить один
висновок в голову, відсутня елементарна
водійська етика та повага до інших учасників
дорожнього руху. Останнім часом, попри
"боротьбу", розвелося дуже багато "модних"
машин з "козирними" номерами, які вважають
себе, якщо і не недоторканими, то принаймні
вище інших учасників руху на дорозі.
Наведу простий приклад. Нещодавно їду я на
роботу зі сторони Столичного шосе. По маршруту

тору, я отримав відповідь, що це не їх ділянка. Тому
я можу припустити, що вони зацікавлені в даному
заторі, щоб підняти показники по стягненням та,
можливо, щось собі "наколядувати".
Можна сказати, що всюди таке твориться, але
наведу вам інший приклад: перебуваючи років 7
тому у Німеччині, я став свідком одного цікавого
інциденту. Біля обочини, в не призначеному місці,
був припаркований дорогий кабріолет марки
"Мерседес" з відкритим верхом. За декілька хвилин поруч на автомобільній стоянці зупинився автомобіль, з якого вийшов молодий чоловік,
підійшов до "мерседесу" та підняв дах на автомобілі, після чого направився до телефонної будки і
комусь зателефонував. Як мені пояснив німецький
колега, цей чоловік побачив, що розпочинається
дощ, а дорогий автомобіль стоїть відкритий, тому
він підійшов і закрив його. Далі він пішов зателефонувати у поліцію та вказати на те, що машина
припаркована в неналежному місці.
Такий вчинок, на мою думку, вказує на високу
громадянську свідомість, яка існує в їхньому

"Я слышал, что мир прекрасен", – сказал слепой. "Кажется", – ответил зрячий.
Станислав Ежи Лец, польский сатирик.
я маю виїхати на розв’язці моста Патона в напрямку
бульвару Дружби народів. В ранковий час там вічно
"тягучка" під мостом і завжди багато інспекторів
ДАІ. В цей час, заздалегідь, метрів за триста,
показавши правий сигнал повороту, я пробую перестроїтися в другу полосу, а подалі в першу, для
маневру направо. Не кажучи про те, що мене не
впускають направо, позаду за мною джип "лексус"
подає мені звукові та світлові сигнали, вимагаючи
звільнити йому проїзд. Виникає питання, він, що
зовсім сліпий чи глухий. Куди я маю подітися, довкола мене суцільний потік машин, включаючи спереду. Висновки робіть самі, але це яскравий
приклад того, “що” в нас їздить по дорозі. Нажаль,
я не запам’ятав номерний знак, але надалі у своїх
статтях я планую представляти конкретні докази.
Наше доблесне ДАІ також часто не виправдовує
сподівання водіїв. Попавши в "пробку" за метро
"Лук’янівська", на перетині вулиць Білоруської та
Дегтярівської, я, як і більшість водіїв, шукав вихід з
даної ситуації. Частина машин їхала на вулицю
Бердичівську. Поїхавши за ними, я побачив за
деревом знак проїзд заборонений, але відступати
було нікуди. Трохи далі стояв автомобіль ДАІ, біля
якого автоінспектор зупиняв порушників, і мене у
тому числі. Я погодився, що порушив правила, на
мене було складено протокол про порушення, та
побажали мені щасливої дороги, дозволивши далі
рухатися проти напрямку руху. На моє запитання
інспектору, чому вони стоять тут і штрафують, замість того щоб за сто метрів вирішити питання за-
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суспільстві. Людина цінує чуже майно, в той же
час людина контролює громадський порядок.
На своєму прикладі можу вам показати наступне. Я працюю на вулиці Єреванській, яка має
односторонній рух у напрямку вулиці Курської. Тут
вже стало за правило для водіїв, включивши аварійні вогні, їхати проти руху. Мені особисто, щоб
виїхати до Севастопольської площі, обминувши затори, достатньо, порушивши правила, проїхати сто
метрів та виїхати на вулицю авіаконструктора Антонова. Я собі цього не дозволяю. Недавно їду я
по Єреванській, а на зустріч черговий автомобіль
з аварійними вогнями. Я не втримався, мабуть настрій був не той, поїхав йому в лобову, не швидко,
так, щоб він зупинився. Після зупинки, я зі сторони
правопорушника в свою адресу почув багато чого
цікавого про себе та свою "близьку родину". Не
буду прикидатися, що я промовчав, але я заставив його задом здавати до вулиці Пітерської. Якщо
"людина" сама не розуміє, то його треба вчити.
Виходячи з зазначеного, я закликаю вас, водії,
почніть культуру з себе. Не порушуйте правил,
хоч якими б вони не здавались вам недолугими.
Поважайте один одного на дорозі. Наші керманичі тільки лозунги перед виборами, або після
"пальця" щось починають демонструвати на дорогах. Ніхто з них не переймається проблемою
дорожнього руху, тому що в них "VIP" полоси, номера і супровід. Перебудовувати менталітет
треба починати з себе.
Можливо ця стаття послужить поштовхом для

Новини «Поступу»
• На середу 28 травня заплановано обговорення
питання створення Громадянсько руху (об’єднання об’єднаннь). Обговорення загальних принципів. Початок о 19:00 в офісі організації.
Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 25 червня заплановані Загальні
збори громадської організації "Поступ". Збори
присвячені створенню Громадянського руху
України. Присутність всіх членів організації
ОБОВ'ЯЗКОВА.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Параду Вікторію Юріївну (09 травня)
Повха Олега Михайловича (15 травня)
ГО «ПОСТУП» ВІТАЄ ЮРІЯ АНТОНЮКА З ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ СИНА (27 КВІТНЯ 2008 Р.)

6 червня 2008 р. запланована екскурсія на завод "Славутич" у місті Києві.
Вартість екскурсії разом з дегустацією
10 грн. До заявки необхідно подати
ксерокопію 1 стор паспорта. Контактна
особа – Ірина Ткаченко,
тел.: 8 (044) 332-76-53,
8 (093) 824-72-74.
Продається приватизований садовий
участок площею 6 соток поблизу села
Мотовилівка. Їхати 40 хвилин електричкою. На участок підведений газ.
Ціна договірна.
Контактна особа: Наталія Воронцова.
Тел.: 8 (096) 386-38-31
створення цілої рубрики, тому закликаю членів
"Поступу" та свідомих громадян писати в редакцію про ваші "пригоди" на дорозі, бажано з
фактами. Подалі ми будемо направляти ці номери до Міністра внутрішніх справ України з
проханням надати відповідні коментарі.

Роман Когут,
член виконкому «Поступу»
(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ХТО МИ НА ДОРОЗІ?
Коментар члена «Поступу»
Гарна стаття. Підтримую. Нам треба
запам‘ятовувати номери порушників. А ще
краще їх фотографувати. А після цього направляти відкриті Громадянські запити до них, до

(Початок на стор. 1)
МВС. Наприклад, такого-то числа, в той час
авто з номером «ХХХХХ» проїхало на червоне
світло. Скажіть будь-ласка, кому належить
авто, якій фірмі, якому громадянинові. Потім і
далі розкручувати в подібному напрямку.

КАДРОВЫЙ РЕСУРС
Общественная организация "Поступ" неоднократно демонстрировала
справедливость лозунга
"В ЕДИНЕНИИ – СИЛА!".
Каждый член организации
может подтвердить его на
практике, получая прямые
личные выгоды от участия
в общественном поступовском движении.
Среди членов "Поступа" много предпринимателей и квалифицированных экспертов-профессионалов,
работающих
в
разных
направлениях. А наша организация уже давно
достигла того уровня развития, когда она может
использовать свой профессиональный ресурс в
вопросах правовой защиты членов организации
как потребителей, ответчиков, истцов, а также в
вопросах делопроизводства и трудоустройства.
Разнонаправленность и многообразие возможных вариантов помощи членам организации закономерно привело нас к необходимости создания
свого внутреннего учета и управления кадровым
резервом. Под кадровым резервом мы понимаем
базу данных о наиболее достойных претендентах

на возможные вакантные должности. По мере
роста нашего влияния в обществе, начинает приобретать особую важность внедрение наших
людей на должности различных уровней в системе
законодательной и исполнительной власти в
Украине, а также в других сферах государственного управления. Естественно, такой подход к кадровой политике Поступа применим и к бизнесу.
Таким образом, создание кадрового резерва
является одним из необходимых факторов для
усиления внешних позиций общественной организации "Поступ". Эти взаимоотношения уровней управления и функциональных звеньев
внутри нашей организации позволят нам наиболее эффективно достигать поставленных целей.
Поскольку указанный вопрос является стратегическим направлением в дальнейшем развитии поступовского Гражданского движения,
предлагаем предпринимателям (и непредпринимателям) – членам "Поступа" – по указанному вопросу обращаться к рабочей группе по
созданию кадрового резерва (номенклатуры)
организации.

Инна Малиночка, член «Поступа»

НАВІЩО НАМ ПОТРІБНІ ПЕРЕВИБОРИ МЕРА?
Я, пересічна громадянка України, мешканка
столиці. Що я можу відповісти на це запитання?
А відповідь геніальна,
тобто дуже проста: ці вибори не потрібні, це зайві
витрати з бюджету і всі
це прекрасно розуміють.
І чому киянам потрібен інший мер?
Можу сказати, що моя точка зору співпадає з
думками моїх колег, товаришок, знайомих, але
я відповім за себе.
В зв’язку зі специфікою своєї роботи, я щодня
їзжу в різні райони міста і ось приклад спостережень одного дня. Вулиця Хрещатик – садяться
молоді дерева, вулиця Комінтерну – ремонтується
тротуар, Південний міст – наноситься дорожня

розмітка. Цього ж дня спілкуючись з начмедом
столичної лікарні №4, я зрозуміла, що КМДА виділила додаткові кошти на утримання хворих бідних
верств населення... Так навіщо ж нам інший мер?
Чи мера будуть міняти "як рукавички" при кожній
зміні прем‘єра чи Президента? І нам, простим
киянам, цього не потрібно. Та нехай ці кошти
краще підуть пенсіонерам з нагоди свят.
Хочеться додати: моя мама пенсіонерка і
отримує добавку до пенсії з нагоди свят, чого
не було раніше...
Ось така моя особиста думка. А щодо нинішнього мера, то я його особисто не знаю, бачила тільки по телевізору, і те, що мене
Черновецький не знає – це 100% . Але він відвертий, прямолінійний і не такий лицемір, як
інші політики-популісти. Саме цим він мені імпонує. І мені здається, якщо наша громадська

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ № 9
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП», ЩО
ВІДБУЛОСЯ 5 ТРАВНЯ 2008 РОКУ
На засіданні було присутньо 16 членів Виконкому
(при кворумі 12).
Відсутні за об'єктивними обставинами: Антонюк Ю., Гацюк Ю., Єременко О., Косарєв В. і
Ткаченко І.
Відсутні без пояснення причин: Гриценок О. і Сліпак Н.
Секретар засідання: Когут Р.
Ведучий засідання: Твердохліб М.
На засіданні були присутні члени організації: Дмитраш Віталій і Чиж Наталія.
На засіданні Виконкому:
1. У справі по Реєстратору (стаття «Номер 28» в газеті
«Поступінформ» №223) затверджена наступна позиція громадської організації: організація «Поступ»
зніме свої претензії до державного Реєстратора Мельник І.В. у випадку, якщо одержить
від неї офіційний лист із визнанням своєї помилки, поясненням причин її здійснення і обіцянкою в майбутньому не допускати
подібного.
2. Рекомендувати Раді включити членів організації
Дмитраша В.В. та Чиж Н.В. до складу Виконавчого
комітету громадської організації «Поступ».
3. На наступному засіданні Виконкому підвести підсумки по отриманих підтвердженнях контрольного
221-го номера газети «Поступінформ». Розглянути
питання про перебування в організації тих членів організації, які на момент розгляду не підтвердять отримання газети.
4. На наступному засіданні Виконкому розглянути
питання про перебування в членах громадської організації «Поступ» тих, хто матиме заборгованість
по членських внесках більше трьох місяців.
5. З метою підготовки до проведення Загальних
зборів організації (25.06.08) починаючи з наступного засідання Виконкому і до проведення Загальних зборів перейти в режим щотижневих засідань.
6. Прийняти до уваги доповідь члена Ради організації «Поступ» А.Нестеренко по проведених консультаціях з представниками правоохоронних органів по
досягненню однієї з головних цілей Поступа – «Диктатура Закону». Запропонувати групі відповідальних
членів Виконкому по досягненню вказаної мети провести робочу зустріч з представниками правоохоронних органів для продовження початої роботи.
Наступне засідання Виконкому призначене на понеділок 19 травня 2008 року.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

організація Поступ знайде спільні напрямки
співпраці з КМДА, то життя киян і наше з вами,
шановні поступовці, стане кращим.

Світлана Гоголь,
член ГО «Поступ»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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