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Вступили в организацию 4 человека: Крикунов Н.И., Науменко М.В.
(рек. Александры Твердохлеб), Балабан И.Г. (рек. Гоголь С.Н.),
Иванова Т.В. (рек. Коровской Е.В.). За неуплату членских взносов и
нарушение статей 2 и 8 Кодекса члена организации исключен из
организации Назаренко Э.Л. По состоянию на 19.11.2003 в
«Поступе» – 108 человек.
26 ноября 2003 года в офисе организации (19-00) состоится
информационный доклад на тему: «Современная политическая
ситуация в Украине». Докладчик – Руководитель секретариата ЛПУ
Аноприенко Е.Я.
ГО “Поступ” з найкращими побажаннями
вітає з днем народження

Яременко Світлану Миколаївну (22 листопада)

Дошка об’яв
ВНИМАНИЕ!
По предъявлению членского билета «Поступа»
действуют 10% дисконты:
1. на канцтовары, ул. Чапаева, 2/16 (угол улиц Чапаева и Франко);
2. на продукцию НПО «Екомед», ул. Хоревая, 24;
3. на фотоуслуги, ул. Лабораторная, 11 (офис ЛПУ).

Інтерв’ю
О себе
Юрий Кравченя. Родился в 1975. Холост. Субъект предпринимательской
деятельности. В организации с 2002 года.
Об организации
1.Что привело Вас в организацию? Ваши первые впечатления. Привело
желание увеличить круг общения, и желание попасть под её крыло в
плане защиты. Первое впечатление самое положительное.
2.Чего Вы ожидаете от организации? Защиты, связей, увеличить круг
общения, увеличить свое материальное положение.
3.Какое направление ее деятельности является для Вас приоритетным?
Приоритетными для меня является бизнес-направление, также
юридическая защита членов организации, всевозможные консультации.
4.Какие Вы видите позитивные и негативные стороны развития
организации? Негативная сторона та, что медленно развивается.
5.Какой должна быть организация в перспективе? Должна быть сильной,
чтобы с ней считались крупные политические партии.
6.Как Вы понимаете основную цель организации? Цель – стать
политической партией и продвинуть своих людей не только в депутаты,
но и во все влиятельные круги как в бизнес-направлениях, так и в
государственных структурах. Но основная все же – интересы ее членов.
7.Знаете ли Вы подобные организации если да, то расскажите
поподробнее? Нет, я не знаком с политическими тонкостями.
О газете
1.Какой, по Вашему мнению, должна быть газета? На счет кокой должна
быть газета – мнения нет. Но она должна быть.
2.Готовы ли Вы принимать участие в ее создании? Нет не готов, но если
чем-то смогу помочь (в плане технической поддержки в Internet) – буду
рад.
3.Какие темы были бы для Вас наиболее актуальными? Бизнес-идеи,
всевозможные предложения членов «Поступа», вакансии.

№9
Про мови

Питання про мовність тижневика виникає дедалі частіше і вже
може розглядатись як риторичне. Одразу вирішити його неможливо
шляхом прийняття одноосібного рішення чи проведення простого
голосування.
Тим часом життя змінюється та й українське суспільство
поступово трансформується і поляризується не тільки за
політичними, економічними, соціальними, а й мовними ознаками та
уподобаннями. Сьогодні в нашій громаді є носії української,
російської та багатьох інших мов. За даними офіційної статистики
(перепису населення України 5-14.12.2001) в Україні проживають
представники 130 національностей і народностей; з 48,5 мільйонів
67,5 відсотка вважають рідною мову українську, 29,6 відсотка
віддають превагу російській, 2,9 відсотка належать до інших етносів.
За законом, стаття 73 Конституції, “державною мовою України
є українська мова”, але “в роботі державних, партійних, громадських
органів,
підприємств,
установ
і
організацій
можуть
використовуватися поряд з державною мовою і інші національні
мови”.
Мабуть те, що більшість з нас навчались в школах та вузах за
часів колишнього СРСР пояснює відносно спокійне сприйняття
російської, хіба що своє невігластво відверто демонструють окремі
представники різних “діяспор”. Щодо української, далеко не все так
просто. Інколи доводиться стикатись з проявами агресивної
налаштованості та негативним або взагалі ворожим ставленням до
почуття патріотизму, що перешкоджає здоровому глузду. Така
позиція зумовлена захисною реакцію, яка виникає внаслідок
звичайного небажання опановувати мову, природнього незнання її. Та
й звідки йому взятись. Адже історично так склалось, що міцні обійми
“старшої сестри” (возз’єднання з 1654 року та майже 85 років
панування Радянської влади) зробили свою справу і нині даються
взнаки.
Втім, що не трапляється, все на краще – мова динамічно
розвивається, практично відсутній сленг та й можновладці здається її
не цураються. Проте, живучи в Україні, ми як громадяни своєї
держави повинні поважати мовні традиції, які віковічно складались
саме на цій території.
Нині ми всі вчимося і намагаємося жити за демократичними
законами, які гарантують кожному право свободи вибору. Якщо,
наприклад, обрати винятково україномовний варіант, то прихильники
російської мови можуть нарікати на примусове насаджування
державної мови, в свою чергу, їх опоненти можуть закидати
звинувачення в українофобії, що в будь-якому випадку є тупиковим
розвитком ситуації, коли дійти загальної згоди буде вкрай
проблематично. За таких умов найменш вдалою та прийнятною
виглядає пропозиція про чітке визначення будь-якої одномовності
нашого видання.
Зрештою розмірковувати та дискутувати, що краще чи
доцільніше можна до нестями. Втім, як на мене, зараз вже
сформована певна двомовна форма україно-російська чи навпаки – не
має різниці, але час незалежно від нашого бажання поставить все на
свої місця. Визначальним буде те, якою мовою користуються автори
статей і дописувачі. Та й перекладати оригінальний текст навіть
безглуздо, бо є велика ймовірність втратити особливості сенсового
значення у викладенні матеріалу.
Тепер справа за малим, потрібно брати і писати, бо газета є
відкритою, де не існує якихось обмежень і стандартів; ніхто не
висуває академічних вимог та досконалого володіння темою.
Редактор
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