Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!
Газета видається з вересня 2003 року

08.01.2008 – 15.01.2008

За Громадянську Державу!

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
WWW.POSTUP.ORG.UA

ВОЙНА!
«Цева Адом» – («цвет
красный», перевод с Иврита).
Так звучит сигнал тревоги, который длится 15
секунд. За это время
нужно успеть схватить в
охапку детей, собаку, воду и добежать до ближайшего бомбоубежища. Мне повезло: я живу
чуть дальше, но у меня есть 30 секунд...
Так получилось, что я живу в Ашкелоне. В эпицентре ближневосточного конфликта Израиль –
ХАМАС. Не Газа, не Палестина, а именно ХАМАС.
Террористическая группировка – марионетки в
руках сирийских правителей. Я не хочу вдаваться
в историю развития конфликта, писать о моем
возмущении реакцией в мире, пытаться давать
личную оценку происходящему и делать анализы

ВОЙНА – это когда приходят похоронки. Когда
мать не может плакать – так велико ее горе. Когда
детей вырывают из под завалов, а взрослые дяди
продолжают прикрываться следующими детьми,
как живыми щитами, пока живыми.
ВОЙНА – это когда приходится выбирать:
будет жить твой ребенок или ребенок человека,
который в тебя стреляет. Стреляет просто так,
наугад, неожиданно, ночью или днем, без
войны, без личных счетов. Просто потому, что
кто-то ему сказал, что ты – враг. Или дал ему
денег за выстрел.
Это когда матери не знают, где их дети-солдаты, и боятся смотреть телевизор. Когда трупы
детей днями носят по улицам и показывают по
всем телеканалам – «Вот посмотрите, убили! Но
мы все равно будем стрелять, мы разместим пусковые установки в квартирах и школах, в кото-

Мир – добродетель цивилизации, война – ее преступление.
(Виктор Гюго, французский писатель, 1802 – 1885 гг.)
войне и ООН – мы все дружно доказали себе еще
раз, что мы стадо и нами управляют.
Я хочу написать о людях, которые живут
рядом со мной. И о моих ощущениях от войны.
О том, как простые люди могут объединиться и
помогать друг другу.
Когда первый раз ракета «град», которую выпускают из установки «Катюша» разорвалась в
ста метрах от меня и моей дочери, у меня на
полчаса онемели ноги. Я могла идти, но чем
иду, я не чувствовала. Но это неважно. Когда
моя дочь сказала мне: «мама, у меня ножки не
идут», вот тут я почувствовала, что такое война.
ВОЙНА – это когда синее, теплое и любимое
бездонное небо переворачивается обратной стороной, вонзается в мозг миллиардами игл страха
и давит: оттуда может в любое время прилететь
молниеносная смерть. Страшно до рвоты.
ВОЙНА – это закрытые школы, брошенные
собаки на пустых улицах ищут объедки, голодные одинокие старики сидят в запертых квартирах: им страшно выйти даже за хлебом.
Проезжают пустые рейсовые автобусы (жизнь
должна продолжаться) и поскрипывают пустые
качели на детских площадках.
ВОЙНА – это когда тысячи людей за один день
предлагают свои квартиры и помощь в безопасных районах страны, когда каждый чувствует свое
родство с каждым. Это когда каждый готов взять
оружие в руки и идти защищать своих детей, когда
солдаты воюют несколько дней, скрывая ранения,
лишь бы не отправили в госпиталь с передовой.
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рые, мы знаем, последует ответный выстрел и у
нас будет новый материал для телепередач ...»
Это все – ВОЙНА – это очень больно и непонятно.
То, что убивает и объединяет. Понятно точно:
мы все люди – одно целое, то, что меняет мир.
МИР, но не ВОЙНУ. ВОЙНА – это что-то извне.
Что-то очень зловещее и чужое людям. Что-то, что
пытаются выдать за свободную волю людей, нечто
якобы людям подвластное, но тут кроется чудовищная обманка, «разводка». На самом деле люди
не начинают войн, войны – итог нечеловечески гениальных манипуляций. Но люди могут эти войны
закончить. Раз и навсегда. Тяжело, что приходиться жертвовать для этого очень многим.
Я могу сказать о себе: теперь я очень высоко
ценю мирное небо, спокойный сон и детский
смех на игровой площадке возле дома.

Новини «Поступу»
• 21 січня 2009 р. призначено проведення відкритого Виконкому. Запрошуються всі бажаючі. Тема Виконкому – розвиток газети
«Поступінформ».
• 28 січня 2009 р. планується розглянути стан
розвитку напрямку Сильна економіка.
• 4 лютого 2009 р. – Активна Життєва Позиція:
поточний стан справ щодо розвитку напрямку.
• На 11 лютого 2009 р. – Активна Громадянська Позиція: поточний стан справ щодо розвитку напрямку.
Заходи по середах відбуваються о
19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3, товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Гацюка Юрія Васильовича (9 січня)
Стьоганцеву Тетяну Анатоліївну (10 січня)
Воловика Геннадія Клементійовича (11 січня)
Рябцева Володимира Миколайовича (12 січня)
Демчук Наталію Трохимівну (14 січня)
Максименко Ольгу Іванівну (14 січня)

Наталья Клименко, член «Поступа»
январь 2009 г., Ашкелон, Израиль

Для проведения благотворительных
акций благотворительному фонду

P.S.: Военная справка: ранение легкой степени
тяжести (с.т.) – не угрожающее внутреннему органу (в.о.) и жизни; средней с.т. – угрожающее
в.о.; тяжелой с.т. – угрожающее жизни. Например – оторванная нога – это ранение средней с.т.
пока не оказана медицинская помощь. Если дыра
в легком – это тяжелое ранение до того, как в
дыру вставят трубочку – теперь человек может
дышать, теперь это ранение легкой с.т. Вот так
(информация от военного врача).

необходима финансовая поддержка.
Всем, кто не безразличен, кто желает помочь фонду, просьба обращаться к Выговскому В. (тел: 8
(068) 123-40-60), Костину И. (тел:
8(067) 935-87-16), или перечислять денежные средства на р/с №
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ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Перелік членів організації, які у грудні 2008 року зробили додаткові внески на розвиток
«Поступу» (всього 35 осіб, двоє з них побажали не оприлюднювати свої прізвища).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 29), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 29 ГРУДНЯ 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 18 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк Ю.,
Лисаченко Г., Гончарук О., Сліпак Н., Іванова T.
та Чиж Н.
Відсутні без попередження: Дмитраш В. та
Ткаченко І.
Секретар засідання – Цесаренко Г.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому були присутні члени
організації «Поступ»: Єлісєєва Г та Русаковский О.

КРЕДИТНА СПІЛКА «ПОСТУП-КРЕДИТ»
Попередньо підсумовуючи свою діяльність у
році, що минає, Кредитна
спілка «Поступ-Кредит»
може пишатися своєю
стабільною діяльністю,
про що свідчать результати декількох перевірок контролюючих органів,
незмінні перші позиції у Національній асоціації
кредитних спілок та прихильність членів «Поступу». За рахунок власного зростання спілка задовольняла все більше фінансових потреб
спілчан. Більше того – «економічна криза», яку
нам намагаються нав’язати всілякими методами,
спілку не зачепила. Поступівська фінансова установа демонструє стабільність та ріст і в останні
три місяці року.

Кредитний портфель з початку року збільшився
в півтора рази і на початок нового року досягне
450 тис. грн. Загалом було видано понад 60 кредитів загальною сумою більше 650 тис. грн. В капітал поступівцями в 2008 році внесено близько
100 тис. грн. Сумарний дохід поступівців по внесках в спілку перевищить 60 тис. грн.
Але цифри для нас не головне. Головне –
люди. Їх прихильність зрушить в позитивний бік
суху статистику. Одна чарівна поступівка відзначає, що як тільки користується послугами
спілки, відразу відшуковуються інші джерела доходу та її фінансовий стан поліпшується. Бажаємо всім такого у Новому Році!

Андрій Геращенко, член «Поступу»,
член Правління КС «Поступ-Кредит»

Наступне засідання Виконкому призначено на
СЕРЕДУ 21 січня 2009 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
всюдження «Поступінформу». Такий підхід дозволить протягом року охопити аудиторію кількістю
10 000 електронних адрес. Для цього потрібно налагодити інформаційний зв'язок з органами державної влади, бізнес-структурами, різними
організаціями, визначними особистостями, народними депутатами, потенційними поступівцями
та друзями нашого Громадянського Руху.
Головне завдання нашої газети залишається
незмінним – забезпечення інформаційної підтримки досягнення нашої стратегічної мети –
побудови сильної Громадянської держави!

«ПОСТУПІНФОРМ»
В 2008 році газеті виповнилось п’ять років.
До створення газети
долучались більше поступовців,
вперше
з’явилась публікація нечлена організації.
Визначено основні принципи підготовки номерів: наявність передовиці, відповідність
формату газети обсягу матеріалів (оптимально 4-5 статей).
Чітко сформульовано позицію, що «Поступінформ» не розважальне видання, а громадянська

На засіданні Виконкому вирішено:
1. Перевести члена Виконкому І.Мотузку в
групу з напрямку «Сильна економіка, орієнтована на мале та середнє підприємництво».
2. Призначити наступне засідання Виконкому
на середу 21 січня 2009 року та зробити його
відкритим. Присвятити вказане засідання Виконкому розвитку газети «Поступінформ».
3. Заслухати І. Ткаченко на черговому засіданні Виконкому щодо її подальшої роботи у
Виконкомі.
4. Виключити з організації О.Димитрову за порушення 2-го пункту принципу «Мінімальної
участі»: відсутність регулярних підтверджень
отримання газети «Поступінформ».

газета, яка повинна відповідати на питання:
У чому проблема?
Хто винен?
Що робити?
Газета, як і організація «Поступ» повинна стати
виразником справжніх інтересів середнього
класу. Вже сьогодні завдяки публікаціям відкритих звернень з направленням їх до відповідних
інстанцій, газета перетворилась на дієвий інструмент вирішення проблемних питань як «Поступу» так і його членів.
Із запровадженням практично 100% контролю Юрій Гацюк, член Ради «Поступу»,
одержання газети змінилась технологія розпо- головний редактор «Поступінформу»
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