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НОВИНИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

НОВОСТИ «ПОСТУПА»

Кредитна спілка громадської організації “Поступ” продовжує впевнено
рухатись уперед. Зростання відбувається за всіма показниками: кількість
членів КС зросла до 65 осіб, відповідно зріс і загальний капітал. Максимально
можливий розмір кредиту, що може бути виданий на одні руки зараз складає
2,8 тис. грн. Обсяг наданих кредитів на 18 квітня становить 9,5 тис. грн.
Початково внесені кошти вже вичерпались, проте це не повинно бути
причиною для хвилювання, тому що джерела для поповнення капіталу є
достатніми. Для забезпечення потреб спілки проведено перше суттєве
поповнення капіталу додатковими внесками спілчан.
Для більш глибокого розуміння користі та переваг КС для поступовців на Форумі
сайту “Поступу” відкрита тема присвячена подальшому розвитку КС “ПоступКредит”. Просимо висловлювати власні побажання та поради щодо зазначеного.
Шановні поступовці, ще раз наголошуємо – звертайтесь до нас за
кредитами та з пропозиціями за незмінними телефонами: 8-067-935-87-16,
Ігор Костін (голова правління КС); 8-067-506-89-44, Руслан Зубишен (голова
кредитного комітету); 244-16-56, Тетяна Іванова (член кредитного комітету).
Член правління КС “Поступ-Кредит”
А.А. Геращенко

 23 апреля 2005 года в организации – ДЕНЬ ИМЕНИННИКА.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
15 апреля этого года в Вышгородском районном суде Киевской области
состоялось слушание дела по иску Воронцова Николая Ивановича, члена
общественной организации «Поступ» (см. «Поступинформ» № 5(69), 7(71)).
Но из-за скоропостижной кончины Воронцова Н.И. в деле объявлен
перерыв на 6 месяцев, до установления наследников, которые могут
выступить как его правопреемники. Суд вернется к рассмотрению дела в
октябре 2005 года.
Мы и впредь будем информировать читателей «Поступинформа» о
дальнейшем ходе этого дела.
Юрисконсульт ОО «Поступ»
К.А. Соколов

Подробности на форуме в разделе ДЕНЬ ИМЕНИННИКА..

 27 апреля 2005 (середа 19-00) в офисе организации состоится ПЕРВАЯ
в истории организации политическая дискуссия на тему: «ЕЭС или
ЕЭП». Просьба к участникам подготовить свои вопросы и аргументы.

 4 мая 2005 (середа 19-00) в офисе организации запланировано

РАСШИРЕННОЕ СОБРАНИЕ РЕДАКЦИИ «Поступинформа».
Приглашаются все желающие участвовать в ее работе.
 На вторую половину мая запланирован ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ДОКЛАД на тему «Онкологические заболевания. Методы
диагностики, лечения и профилактики». Докладчик, главврач
медицинского центра «Экомед» – Левандовский В.В.
 В июне этого года состоится ОБЩЕЕ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО
СОБРАНИЕ ОО «Поступ». Предварительно предлагается
следующая повестка дня: 1.Результаты ревизии за 2004 год.
2.Выборы нового состава руководства организации. 3.Принятие
идеологического СТАНДАРТА. С предложениями обращаться в
Совет или офис организации.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Валька Володимира Вікторовича (23 квітня)
Саінчук Ірину Миколаївну (23 квітня)
Шевченка Ігоря Анатолійовича (23 квітня)
Купреєва Олега Івановича (24 квітня)
Камінського Євгена Петровича (27 квітня)
Тарасюка Миколу Миколайовича (27 квітня)

Справедливость должна быть сильной, а сила должна быть справедливой. (Блез ПАСКАЛЬ)
САЙТ ОО «Поступ» (http://postup.org.ua/) – это оперативные новости организации, мнения на
ФОРУМЕ, подписка на газету и прочая информация.
Звіт про подію

ЧЕРНІГІВСЬКІ МАНДРИ
З самого ранку лив дощ (вперше в історії наших мандрівок). Поїздка починалась, як завжди, з організаційних клопотів. Проте місто Чернігів –
святе, а дощ в дорогу – на щастя. До речі, весь цей день в Києві дощило, а Чернігів нас зустрів і провів чудовою і затишною погодою.
Незважаючи на відсутність декількох осіб, які оплатили поїздку але не поїхали з поважних причин, автобус був заповнений практично вщент. А дорогою до нас
приєднався броварський осередок “Поступу”. (Остаточний фінал дрімоті під дощ та неквапливому гомону настав з появою броварської братії.) Виявилося, що у
автобусі таки є вільні місця, а також знайшовся простір для танців (без перебільшення), а у всіх поступовців – запал на жарти та пісні. Як кажуть, “пішла жара в хату”.
Час полинув швидко, а по “Чернігівській губернії” нестримно розливалось поступівські веселощі. Перша ж екскурсія компанії у СпасоПреображенський монастир відзначилась монастирських передзвоном. Справжнім. У нашому виконанні.
Храми Чернігова вразили своєю стародавністю та провінційною красою. Хоча ціни на вхідні квитки до музеїв були відверто доступними, але і
тут спрацювала прагматична жилка. Єдиний серед поступовців володар студентського квитка може сміливо претендувати на звання почесного
відвідувача місцевих Антонієвих печер: за якусь годину він там побував з добрих два-три десятки разів (відповідно до куплених квитків).
Піднесення, яке ні на краплю не зменшувалось від часу збору компанії, одержало підтримку від чарівної аури святих мощів: бажаючих
залишитись жити в печерах змогли вмовити піднятися на поверхню тільки рідні. Мало не зазнав “Поступ” втрат...
Подальша екскурсія центром міста відзначалась урчанням голодних шлунків та пошуком цінної чотирнадцятої гармати, якій вже було одноголосно
відведено місце біля входу до офісу організації. Хитрі чернігівці, напевно, почувши нас на підступах до міста, артилерію заховали, можливо думки про їжу
не залишили нам шансів правильно рахувати. Загально було вирішено припинити знайомство з містом і продовжити досліджувати приміські ліси і води.
Напевно, зваживши на кількість “еліксиру енергії”, який ми придбали у Чернігові (зробивши шалений виторг місцевим магазинам, за що й
отримали дисконтну картку), водій автобуса до води нас не повіз, а висипав у весняному лісі. Блукали довго...
Розклалися дуже швидко, але через жадобу поїсти та відпочити здавалось, що процес приготування не скінчиться ніколи. Відкрити неофіційну
частину нашого візиту до Чернігова спробував свідомий член організації Дмитро Орлов, але довелося докласти великих зусиль, щоб привернути
увагу тих поступовців, які вже розпочали смакувати придбане в супермаркеті.
Нарешті зібравши всі свої ораторські здібності, йому таки вдалось промовити перший тост за нас і за “Поступ”. Далі все пішло дуже динамічно, тости лунали один за
одним і всі хто мав бажання та можливість, приєднувались до вживання напоїв. При цьому ніхто не сумував. Не залишились поза увагою і діти. Доненко-старший
влаштував для них справжнє піонерське вогнище, на якому потім намагались підсмажувати закуску. Дві години, що залишалися до від’їзду в Київ пролетіли наче мить.
Зібралися на диво швидко і організовано, впевнено рушали з місця навіть не припустивши, що межі галявини хтось міг залишити. Шлях додому зажди набагато коротший.
Наші відвідини Чернігова стали найвизначнішим досягненням напрямку “Дозвілля” та навіки увійдуть в історію громадської організації “Поступ”.
Велика та особлива подяка Ірині Ткаченко за організацію чудової подорожі, яка була однією з кращих на моїй пам’яті!
Член ГО “Поступ”
А.А. Геращенко

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ РАДОСТЬЮ!
Меня особенно поймут те поступовцы, которые видят мир через стекло.
На протяжении многих лет я мечтала избавиться от очков, хотя в постоянном их использовании я не нуждалась. У меня была близорукость: -2
и -2,5. Но всё равно меня это угнетало. Я пыталась носить линзы, покупала специальную литературу, в которой описывалось, как укреплять
мышцы глаз. Но надолго моего усердия не хватило. Кто носит очки или линзы, знают, какой дискомфорт они причиняют.
И, наконец, я решилась сделать лазерную коррекцию зрения в клинике «Эксимер» или «Оптимед», но, услышав о сумме за операцию (800$), я
задумалась. Вдобавок я узнала не самые лестные отзывы о результатах после лазерной коррекции.
У меня есть знакомые, которые имеют такую же проблему и избавились от неё хирургическим путём в клинике “Микрохирургии глаза”. Поэтому
я обратилась туда, и, после полного специального обследования, мне дали время для размышления.
В начале был страх, который я преодолела, и желание обходиться без «протезов» победило. Операция на одном глазу длится 7-10 минут, а
потом сразу отпускают домой. Боли я не чувствовала, потому что до операции мне в глаза обезболивающее капли в большом количестве.
Саму операцию описывать не буду, хотя я всё видела и слышала. Те, кто заинтересуются, обращайтесь, расскажу подробней. Правда, после
операции 1-ые сутки было тяжело из-за наркоза.
В этой клинике операция мне обошлась приблизительно в 400 гривен вместе с лекарствами, которые нужно капать после операции в течение
месяца. У кого есть желание видеть мир своими глазами, не бойтесь и вы не пожалеете!
Член ОО «Поступ»
И.В. Нестерова
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