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За Громадянську Державу!

КОМУ ПОТРІБЕН МАСОВИЙ
«ПОСТУПІНФОРМ»?
Перед газетою стоїть
завдання протягом року досягти 10 000 контрольованої розсилки. Це означає,
що «Поступінформ» повинен надходити до реальних, а не випадкових читачів. Особливість нашої газетної аудиторії – це не звичайні одержувачі
інформації, а справжні представники самого прогресивного класу – середнього! Який в свою чергу
є рушійною силою будь-якого суспільного прогресу!
Тепер щодо відповіді на питання в заголовку
статті.
1. Газета із значним тиражем потрібна, мабуть, редакції. Коли кількість читачів зростає,
видання стає більш впливовим, з’являться можливість заробляти. Адже, загально відомо, якщо
є кошти, то є проект, є дія, є результат, а якщо
ні – нема нічого. Але на сьогодні, всі, хто працюють над створенням газети, працюють не за
гроші, а за переконаннями.
2. Масова газета потрібна організації як в інформаційному, так і в ідеологічному плані. Крім
цього ми вже на практиці відчули «силу слова» для

захисту інтересів членів організації. А кількісне
збільшення тільки підсилить всі ці можливості.
3. Зважаючи на те, що «Поступінформ» не
являється комерційним або бюджетним виданням, його безперечно можна назвати НЕЗАЛЕЖНИМ засобом інформації. Дійсно, ще не
достатньо професійний рівень написання матеріалів, є проблеми з граматикою, але панове,
наші автори пишуть не замовні матеріали, а те,
що їм болить і про те, у що вони вірять. Це не
спеціально оброблена інформація, а думки
наших громадян з перших рук.
Отже правильна відповідь на поставлене питання – незалежний інформаційний ресурс потрібен всім. А особливо тому, хто вболіває за
долю країни і прагне її змінити, а не тільки обурюватись, що з ним вчинили несправедливо.
Просто не кожен хоче думати: в якій країні він
живе, чому так відбувається і хто у цьому винен?

Юрій Гацюк, член Ради «Поступу»,
головний редактор «Поступінформу»
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ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
WWW.POSTUP.ORG.UA

Новини «Поступу»
• 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.
• На 18 лютого 2009 р. – відновлення та підтримання Моральних, Духовних та Патріотичних цінностей: 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
Плосконосова Ігоря Івановича (21 січня)

Финансовые кризисы не что иное, как правильные поршневые удары, которыми
крупный капитал высасывает коллективный излишек заработка нации, сосредоточивая его в своем бассейне.
Макс Нордау, 1849 — 1923, немецкий публицист, врач, политик.

В ЧЕМ «КРИЗИС»?
Кризис в нашей стране
начался внезапно, словно
по объявлению. Сперва
все было тихо и спокойно, невзгоды касались только США и
некоторых других стран с
развитой финансовой системой. У нас же шли
только разговоры, что мировая экономика входит в состояние рецессии, но на практике все
было спокойно. И вот, словно по приказу, в
стране начался «кризис».
Валюта, недвижимость, кредиты – все вдруг
стало таким шатким и совершенно ненадежным.
Никто не знает, что делать, как быть, за что хвататься. Увольнения, сокращения штатов, скачки
курса валюты… Где же стабильность, где же уверенность в завтрашнем дне? Казалось бы, должен
выступить Президент и успокоить всех, сказать,
что все будет хорошо, что правительство сделает
все возможное для того, чтобы рядовой гражда-

нин страны без страха смотрел в будущее.
Но, увы! И Президент, и Рада, и Кабмин
только продолжали либо нагнетать и без того
унылую и безрадостную атмосферу, либо просто отмалчиваться по поводу перспектив. Да
еще и вдруг проблемы с газом «возникли».
Итого, в конце года жители нашей страны получили «радостный» и совершенно безнадежный букет подарков к Новому году. Ну что ж,
нам не привыкать, скажем мы. Мы работали,
кормили себя и свои семьи и десять лет назад.
И теперь тоже проживем, мы знали тогда, и
знаем сейчас, что все равно все в наших руках.
Никакое правительство нам не поможет, мы
сами должны заботиться о себе. Как ни печально это осознавать, но государство и народ
в нашей стране совершенно далеки друг от
друга. Проблема заключается в том, что к власти приходят не для того, чтобы служить государству и народу, а для того, чтобы накормить
себя. Возможно, в этом и кроется основная про-

блема: как государство смотрит на народ, так и
народ смотрит на государство. Но, как известно, если государство даст человеку надежду
на будущее, уверенность в завтрашнем дне, то
человек все сделает, чтобы поддержать такое
государство.
Меня спросили, что будет с ПОСТУПом во
время кризиса. Честно говоря, я не сразу сообразил, что ответить. ПОСТУПу кризис не страшен, так как базис нашей организации зиждется
не на деньгах, а на идейной основе. Именно на
том, что нельзя разрушить никаким кризисом. И
я думаю, что мы можем поделиться опытом с
государственным аппаратом, с различными
партийными структурами, как необходимо
строить общество и какие принципы необходимо закладывать в фундамент.

Денис Чубко,
член Исполкома «Поступа»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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- захист прав споживачів;
- реєстрація підприємств усіх форм власності
та внесення змін до установчих документів;
- допомога при виконанні судових рішень;правова підтримка юридичних та фізичних осіб.
Кількість замовлень зростає кожного дня, кількість задоволених клієнтів постійно збільшується.

З.Е.В.С.
Юридична
фірма
«З.Е.В.С. – Захист економічних відносин суспільства» створена на базі
громадської організації
«Поступ». Метою діяльності є захист прав, свобод та
інтересів членів організації та громадян України.
ЗЕВС – дружня команда фахових юристів, членів

«Поступу», які працюють в різних напрямках. Фірма
спеціалізується на наданні таких юридичних послуг:
- консультації з різних галузей права (цивільних, господарських, сімейних, житлових, спадкових, трудових);
- on-line консультації;
- складання документів (скарги, заяви, позовні Анна Лисаченко,
член Виконкому «Поступу»,
заяви, клопотання, листи, доручення та ін.);
- представництво інтересів в судах усіх рівнів; директор юридичної фірми «З.Е.В.С.»

Основною задачею входження ПОСТУПу у віртуальний простір є – вивчення соціальних
мереж та поведінки людей у соціальних мережах, аналіз тем, якими цікавиться політично активне «інтернет-населення».
Як відомо, в теперішній час дуже важливе
місце у спілкуванні підростаючого покоління
займає Інтернет, ПОСТУП, як один з лідерів,
громадянського руху України не стоїть осторонь
цього процесу.

ВІРТУАЛЬНИЙ ПОСТУП
2008 рік в житті Громадської організації «Поступ» відзначився подією,
яка започаткувала епоху
використання сучасних
інформаційних технологій
для розвитку та широкої
популяризації ідей ПОСТУПу. Рішенням Виконкому організації створений напрямок діяльності
– «Віртуальний ПОСТУП». Як наслідок цього затверджений попередній план розвитку напрямку, що складається з трьох глобальних
НАПРАВЛЕНИЕ
ЗАЩИТА:

пунктів:
1. Просування та розвиток власного інтернетресурсу – Порталу ПОСТУПу.
2. Напрямок на віртуальне управління організацією.
3. Входження та ідеологічне підкорення віртуального простору.
Можна відзначити, що активно запрацював
веб-сайт нашої організації http://postup.org.ua.
На даний момент зареєструвавшись на нашому Роман Когут, член Ради «Поступу»,
сайті ви зможете особисто взяти участь у роз- координатор напрямку
витку Організації та побудові Громадянської «Віртуальний Поступ»
держави.

КАКОЙ БЫВАЕТ СИГНАЛИЗАЦИЯ?

Уважаемые читатели!
Напоминаем Вам, что
в номерах газеты «Поступинформ» (№219 и
№257) мы открыли и
продолжили рубрику по
направлению деятельности организации «Поступ» – ЗАЩИТА, в части
технической безопасности.
В этом номере газеты мы расскажем о существующих видах охранных сигнализаций и
дадим по этому поводу практические рекомендации.
Существует три основных вида охранных сигнализаций:
1.Со сдачей на круглосуточный пульт охраны.
2.Автоматическая с автодозвоном.
3.Автономная.
Первый вид охранной сигнализации представляет собой прибор и охранные датчики (находящиеся у Вас в квартире, офисе, частном доме
и т.д.), которые управляются с клавиатуры. В
случае нарушения любой из зон, где находится
охранный датчик (под зоной подразумевается

отдельно взятое помещение), прибор передает
сигнал тревоги на круглосуточный пульт охраны.
Как только сигнал поступил – на объект выезжает группа задержания. Это происходит при
помощи телефонной линии или GSM модема,
либо два варианта одновременно. Преимущество данного вида охраны в том, что группа задержания приезжает на место в течение
короткого времени и, как правило, задерживает
вора. Недостаток состоит в том, что ежемесячно
необходимо платить абонентскую плату, которая не всегда низкая.
Второй вид охранной сигнализации – автоматическая с автодозвоном – отличается от
первого тем, что при нарушении охранной зоны
на определенное время включается сирена
(время звучания сирены выбирает заказчик). И
одновременно идет автоматический дозвон на
любые 4-6 телефонных номеров запрограммированных заказчиком с определенным сообщением. Автоматический дозвон производится по
телефонной линии, либо через встроенный мобильный телефон. Преимущество данного вида
охраны состоит в отсутствии ежемесячной абонентской платы. Сирена, как показывает опыт,

отпугивает воров. Кроме того, заказчик сразу
узнает о проблемах на его объекте. Недостаток
состоит в том, что в случае проблемы на
объекте на нее необходимо как-то отреагировать. Такой вид сигнализации удобен, например, для гаража недалеко от дома.
Третий вид охраны – автономный – практически такой же, как и второй, за исключением системы автодозвона. То есть в случае нарушения
охранной зоны включается только сирена. Недостаток состоит в том, что в случае проблемы заказчик узнает о ней только по прибытии на
объект, когда уже поздно как-либо реагировать.
Но зато такая система дешевле в установке.
Как показала действующая практика, любой
вид охранной сигнализации надежнее, чем полное ее отсутствие. Даже третий ее вид (автономный) тоже существенно снижает опасность
ограбления.

Владимир Хропак, технический директор компании «Спутник-Крым»,
тел.: 8-067-500-73-85
Для справки: компания «Спутник-Крым» является членом «Делового Союза Украины», организованного «Поступом».
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