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АКЦІЯ «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» В БРОВАРАХ
11 квітня 2009 року в славному місті Бровари успішно пройшла загальноміська акція «Чисте довкілля». Результатом участі в акції «Поступу» стала
прибрана від сміття нашою дружньою командою територія розміром 35 на 900 метрів. За три години
нами було зібрано 65 мішків (160 літрів кожний)
сміття та завантажено на два вантажні самоскиди.
В загальноміській акції взяли участь не менше
400 чоловік. «Поступу» була довірена ділянка лісосмуги вздовж вул. Київської. Наша команда
складалася з 19 чоловік (поступовці, члени їх
родин та друзі), також до нас приєдналася група
з 7 чоловік церкви «Спасіння». Варто відмітити, що
поступівська команда на половину складалася не
з жителів Броварів, що ще раз підтверджує можливість єднання людей заради спільної мети.
А починалося все так. Одного весняного дня менеджер представництва в Броварах компанії «Оріфлейм» запропонувала члену Виконкому «Поступу»

Як виявилося пізніше, видані рукавиці не забезпечили необхідного захисту рук, поліетиленові пакети виявилися аж занадто не міцними для
збираного сміття, а інвентар так і не привезли взагалі, кажуть, що не встигли. Представники преси,
а саме журналіст газети «Вісті» нас відвідав і навіть
брали інтерв’ю, а от телебачення до нас не доїхало, нажаль, а нам було що сказати і показати. Та
з телебаченням все зрозуміло, воно було там, де
був в.о. мера пан Сапожко, так у нас склалося з
давніх-давен, що необхідно засвітити керівництво
за роботою «в поте лица».
За день до початку проведення акції була визначена територія відповідальності команди «Поступу», а потім стало відомо, що представники
компанії «Оріфлейм» відмовляються брати
участь в акції разом з «Поступом». Напевне
«Оріфлейму» ця акція більше була потрібна для
самопіару та проведення мінірекламної компанії,

Возвращать своей природе изначальную чистоту – все равно, что есть, когда ты голоден,
и пить, когда мучим жаждой. (Хун Цзычен, китайский поэт и философ XVII века)
Чиж Н. провести спільну акцію з благоустрою певної території, до акції побажала приєднатися Броварська міська організація Ліберальної партії України.
Під час звернення до Броварського міськвиконкому
виявилося, що на це же день намічена загальноміська акція. Відповідальними з боку «Поступа» за
підготовку заходу «Чисте довкілля» були призначені
Чиж Н. та Солодкий С. Слід зазначити, що у міськвиконкомі до нашої ініціативи віднеслись «ніяк», не
було видно на обличчях держслужбовців, що наша
допомога потрібна місту.
Перемовини з відділом «із загальних питань»
Броварського міськвиконкому трохи нас розчарували, по телефону нам повідомили, що місто нам
нічим конкретно допомогти не може (не вистачає
на всіх засобів індивідуального захисту, пакетів
для сміття, робочого інвентарю, транспорту і т.д.),
вистачало лише сміття на всіх по саме горло. Та
перші труднощі нас не злякали, були негайно закуплені засоби індивідуального захисту та пакети
для сміття за власний рахунок. Транспортом також
вирішили забезпечити себе власноруч.
Потім нам почали телефонувати із відділу «з
благоустрою та озеленення» під керівництвом
Бернадської Світлани Василівни. Приїхавши до
неї на зустріч зразу відчувалось бажання нам допомогти. Нам пообіцяли, що нашу ділянку відвідають представники місцевої преси та
телебачення. Негайно були видані в необхідній
кількості рукавиці, поліетиленові пакети для
сміття, пообіцяли підвезти інвентар.

а не для прибирання території. Так «Поступ» залишився наодинці із лібералами. Але цей випадок не похитнув нашого духу і лише довелося
зробити певні висновки на майбутнє.
Незважаючи на всі труднощі, все ж акція відбулася. Результат праці був на лице, проїхавши на
авто повз нашу зону відповідальності напередодні
і після акції, душа раділа, всюди було чисто.
Хочеться подякувати всім учасникам акції
«Чисте довкілля». Разом ми сила!
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Новини «Поступу»
• Вступив в «Поступ» Юрчак В.Д. За порушення
принципу Мінімальної участі (регулярна несплата
членських внесків) виключено з організації Бондаря
В.М. На 15.04.2008 в «Поступі» – 219 чоловік.
• На середу 22 квітня заплановано провести
обмін думками щодо поточного стану справ в
розвитку напрямку Диктатура Закону та намітити подальші кроки.
• На середу 29 квітня заплановано обговорення подальших кроків в розвитку напрямку
Сильна Економіка.
• На середу 6 травня заплановано обмін думками щодо розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
• На середу 13 травня заплановано проведення Загальних зборів кредитної спілки «Поступ-Кредит».
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»)
А Броварському міськвиконкому хочеться на
майбутнє побажати проводити подібні акції більш
організовано. Адже якщо наші чиновники не можуть
нормально організувати таку просту акцію, то як же
вони можуть керувати містом або державою.

Сергій Солодкий,
заступник голови Виконкому «Поступу»

ПОЧЕМУ Я УЧАСТВОВАЛ
МНЕНИЯ
ПОСТУПОВЦЕВ
В СУББОТНИКЕ В БРОВАРАХ?
Вместе с другими нашими поступовцами я никакого значения. Чистоту в городе должны обестакже принял участие в субботнике 11 апреля в печивать все-таки коммунальные службы, а не
г. Бровары.
граждане, участвующие в субботниках.
Во время субботника нас посетила журнаГлавная задача таких мероприятий заключается в
листка местной газеты. Ее особенно заинтере- сплочении людей во имя великой идеи – чистоты
совал вопрос, почему я приехал из Киева в своей страны. Каждый гражданин обязан забоБровары на субботник? И почему кроме меня титься о чистоте своего города, улицы, страны и в
были еще и другие киевляне?
прямом и в переносном смысле этого слова. Наша
В этом вопросе журналистки сразу можно за- задача разбудить гражданскую ответственность у
метить непонимание того, а зачем, собственно, народа. А тех, кто не хочет – того ЗАСТАВИТЬ БЫТЬ
такие субботники вообще нужны? В чем их глав- ГРАЖДАНИНОМ. А если найдутся люди, которые
ная задача?
будут нам в этом мешать и цинично заявлять, что у
Если кто-либо считает, что главная задача – это нас «не все дома», то с такими циниками нам приубрать мусор, то он сильно ошибается. Обще- дется обойтись жестко и не менее цинично. И не
ственная организация «Поступ» не собирается пре- стоит бояться этих слов. Но заставлять необходимо,
вратиться в организацию по уборке мусора. конечно, не грубой силой, а убеждением. НеобхоСобственно, уборка территории в моих личных мо- димо создавать атмосферу нетерпимости к тем, кто
тивах по участию в субботнике вообще не имело
(Продолжение на стр. 2)
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ПОЧЕМУ Я УЧАСТВОВАЛ
МНЕНИЯ
(Начало на стр. 1)
В СУББОТНИКЕ В БРОВАРАХ?
ПОСТУПОВЦЕВ
считает что «его хата с краю». Это порочная фор- определённом и ограниченном участке нашей
мула должна быть выбита из сознания людей. Вряд страны. Думаю, что и для «Поступа», имеющего
ли те, кто участвовал в прошедшем субботнике в г. на сегодняшний день статус городской общеБровары будет теперь огульно разбрасываться бу- ственной организации нет никаких территоримажками, и очень вероятно, что они не смогут спо- альных границ и ограничений для того, чтобы
койно смотреть на других, кто мусорит на улицах. проводить свою деятельность по всей Украине.
Такая же формула применима не только к порядку
А к светлому и лучшему всегда нужно идти
на улицах. Она работает и во всех сферах жизни об- сквозь свои определённые «тернии».
щества нашего государства.
Для меня лично стыдно и больно, проезжая
И пусть нас было всего пару десятков на про- из года в год путь от Киева до славного города
шедшем мероприятии, но этим мы заложили Бровары и дальше, видеть направо и налево от
очередное зерно в наше будущее – ПОСТРОЕ- трассы стихийные накопления мусора. И в
НИЕ СИЛЬНОГО ГРАЖДАНСКОГО ГОСУДАРСТВА! таком состоянии находится вся страна.
Так вот, я хочу жить в чистой стране, где есть
Максим Твердохлеб,
порядок и чистота улиц, дорог – это норма, а
председатель Совета «Поступа»
не постоянная безрезультативная безответственность и борьба за чистоту. И чтобы это
Главная цель «Поступа» – «Сильная личность! было в Украине – начинать нужно с самих себя.
Хотелось бы также узнать, какое МинистерСильная организация! Сильное государство!»
Невозможно стремится к лучшему только на ство ответственно у нас за чистоту улиц, дорог?

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Кас'янова Сергія В’ячеславовича (18 квітня)
Химача Володимира Вікторовича (18 квітня)
Копейкіна Дмитра Георгійовича (20 квітня)
Валька Володимира Вікторовича (23 квітня)
Саінчук Ірину Миколаївну (23 квітня)
Шевченка Ігоря Анатолійовича (23 квітня)
Сколько государственных денег тратится на
поддержание такой «чистоты»?
Предложение: А может стоит у нас в стране не
показывать по телевизору, как Президент и Премьер-министр сажают заранее приготовленные
деревья, а пусть показывают, что они делают
ЛИЧНО для того, чтоб в стране было чище.

Любовь Замурий,
член Исполкома «Поступа»

ЗВІТ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПОСТУП-КРЕДИТ» ЗА 2008 РІК
13 травня 2009 року у приміщенні, де звичайно проходять заходи
громадської організації «Поступ» (за адресою м. Київ, вул. Велика
Васильківська (Червоноармійська), 57/3, товариство «Знання», кімн.
317 або 318), відбудуться чергові ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ кредитної спілки.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження річного звіту спілки.
2. Питання розподілу доходу за 2008 рік.
3. Внесення змін до локальних нормативних документів спілки.
4. Інші питання.
Реєстрація учасників відбуватиметься з 18:00. Початок зборів о 19:00.
Збори, як завжди, є ВІДКРИТИМИ для всіх членів громадської організації «Поступ», так як це наша спільна діяльність. Запрошуються
ВСІ члени ГО «Поступ».
Кредитна спілка «Поступ-Кредит» в цьому році відзначатиме п’ять
років своєї діяльності. Весь цей час, за будь-яких умов, спілка демонструє зростання за всіма показниками.
Кількість спілчан постійно збільшується і на сьогодні нас 126.
Пайовий капітал КС «Поступ-Кредит» сформований за рахунок внесків членів спілки (членів ГО «Поступ») становить 399,5 тис. грн. Резервний капітал створений за рахунок частини власного доходу
спілки дорівнює 41,6 тис. грн.
Капітал разом з іншими коштами спрямовується на задоволення
фінансових потреб членів спілки: у 2008 році укладено 63 кредитні
договори загальною сумою 685,9 тис. грн. На кінець 2008 року строкова заборгованість по кредитах складала 458,0 тис. грн.
Підсумковим результатом діяльності спілки у 2008 році є отримання чистого доходу (за мінусом витрат) в розмірі 86,9 тис. грн. Ці
кошти щоквартально протягом року розподілялись між членами спілками (дохід по додаткових пайових внесках) та спрямовувались на
поповнення власного резервного капіталу.
ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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