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За Громадянську Державу!

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ В ЖИТТІ З МАЛОГО…
В одну з минулих
серед ми знову обговорювали з нашими шановними поступівцями плани
розвитку напрямку Відновлення та Підтримка
Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей.
До чого ж ми дійшли та
чого вже досягли? На даний момент, з урахуванням кадрових можливостей, найбільш розвиненим в нашому напрямку центром активності
є благодійний фонд «Слов’янський купол», який
вже проводить роботу згідно зі своєю програмою. Нагадаю, що підтримати фонд фінансово
можне кожний бажаючий! Що ж заплановано
робити крім діяльності фонду? На даний момент
ми спланували ще кілька напрямків.
По-перше, ми в деякій мірі видозмінимо наші
виїзні колективні заходи. Тепер головною темою
наших зустрічей поряд з відпочинком ми пла-

вболівають за майбутнє нашої країни, повинні
працювати не тільки на власний розвиток, а і на
розвиток та становлення підростаючого покоління. Тут заплановано діяльність зосередити відразу на двох фронтах.
Ідея ініціативної групи розповсюджувати
серед поступівців друковані матеріали інформаційного та рекламного характеру на соціальні
теми зазнала зміни, і за згодою більшості присутніх вирішено направити такі матеріали на молодіжну (і не тільки поступівську) аудиторію.
Ініціативній групі доручено розробити тематику
і детальний проект створення таких матеріалів.
Результати ми плануємо представити наступної
середи, що буде присвячена нашому напрямку.
Також ми дійшли згоди щодо системної роботи зі студентами в доступних нам ВУЗах,
з’ясувалось, що з деякими з них у «Поступа» є
досить тісні контакти. Тут мається на увазі робота, націлена на підняття духу патріотизму та
моральних якостей у нашої молоді. Ну і зви-

Правители должны не обвинять людей в отсутствии патриотизма, а сделать все от
себя зависящее, чтобы они стали патриотами.
(Томас Маколей, британский государственный деятель, 1800 – 1859 гг.а)
нуємо зробити культурний розвиток наших поступівців. Ми пропонуватимемо Вам, шановні,
походи в театри, музеї, перегляд некомерційного, авторського кіно, поїздки не просто на
природу, а з відвідуванням цікавих в культурному та історичному плані місць. Адже навколо
нас постійно відбувається маса цікавого, в тому
числі фестивалі, концерти, конкурси.
По-друге, було вирішено, що ми як люди, що
МНЕНИЯ
ПОСТУПОВЦЕВ

чайно зрозуміло, ми повинні самі слідкувати за
подіями навколо нас і активно брати участь у заходах патріотичної направленості. Свіжий приклад цього – планування нашої участі в
святкуванні Дня Перемоги.
Отже ми ПОСТУПово рухаємось уперед! І це
не може не тішити! Детальніше про нашу діяльність – на зустрічах ініціативної групи, куди ми
запрошуємо всіх небайдужих. Про місце і дату –
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Новини «Поступу»
• Виключено з організації Орлова Д.Г. за дискредитацію громадської організації «Поступ»
(протокол Ради «Поступу» від 21.04.2009 № 07-09).
На 22.04.2008 в «Поступі» – 218 чоловік.
• 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».
• На середу 20 травня намічено обговорення
стану справ подальших кроків у розвитку напрямку Активна Громадянська Позиція.
• На середу 27 травня заплановано проаналізувати стан справ в розвитку напрямку Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей та намітити подальші дії.
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»)
в наступних номерах газети та інших інформаційних повідомленнях.

Тарас Доненко, член Виконкому «Поступу», член групи з напрямку Відновлення та Підтримка Моральних,
Духовних і Патріотичних Цінностей

ПОЧЕМУ Я УЧАСТВОВАЛ
В СУББОТНИКЕ В БРОВАРАХ?

Продолжение. Начало в №14 (280)

Мария Корниенко Ирина Ткаченко

касс, Николаева, Броваров, все регионы не пе«Поступ» – это общественная организация, речислишь.
Украина – наш общий дом, и если есть вореально действующая на всей территории
Украины. Среди поступовцев есть люди не просы, требующие нашего участия как-то, натолько из Киева, но и Львова, Винницы, Чер- пример, критическое загрязнение территории в

Броварах, все члены «Поступа», имеющие возможность помочь, и мы в том числе, придем на
помощь. Хотелось бы отметить, что «Поступ»
уже не в первый раз реализует этот принцип,
если нашим людям необходимо решить вопросы, мы решаем их общими усилиями.
Во время уборки территории нам удалось
заметить достаточно досадные вещи, которые

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ПОЧЕМУ Я УЧАСТВОВАЛ
В СУББОТНИКЕ В БРОВАРАХ?

сразу бросались в глаза:
- большое количество шприцов в местах
отдыха, где также могут оказаться дети (в
округе расположены многоэтажки).
- старые «бигборды», которые валялись
рядом с новой рекламой, убирать их никто не
собирался.
- свалки мусора вдоль заборов, за которыми

(Начало на стр. 1)

идут строительные работы, и соответственно,
эта территория должна быть приведена в
соответствие застройщиками.
- отсутствие мусорников на остановках, вдоль
дороги по всему периметру нашей «уборочной»
территории (мы прошли две остановки и около
Мария Корниенко, член «Поступа»
3 км вдоль Броварской трассы).
Также каждый сделал вывод – на уборку Ирина Ткаченко, член Исполкома «Поступа»

Раді громадської організації «Поступ»
Виконкому громадської організації «Поступ»
17.04.2009

Звіт слідчої комісії щодо справи Орлова Д.Л.
Слідча комісія у складі двох членів громадської
організації «Поступ»: Шевченка В.А. і Солодкого С.М.
була створена на підставі протоколу Ради ГО «Поступ» від 09.02.09 № 02-09 для виявлення всіх обставин справи Орлова Д.Л., якого було
звинувачено у проведенні фінансових махінацій.
Комісії були надані всі необхідні повноваження для
проведення роботи із третіми особами (представники правоохоронних органів та представники
вкладників, які довірили Орлову Д.Л. кошти).
Проведена робота
1. Комісією були проведені зустрічі з Орловим Д.Л. (в період, коли він ще контактував з
організацією). Чітких відповідей щодо його діяльності отримати не вдалося.
2. Комісією проведена зустріч з представниками
групи вкладників, які надали кошти Орлову Д.Л.
Під час зустрічі були сформовані як наша позиція, так і позиція цієї групи.
3. Комісія намагалась контактувати з органами міліції. Від прямих контактів працівники міліції ухилялися.
4. В період, коли Орлов Д.Л. припинив контакти з організацією комісія робила численні
спроби встановити з ним на контакт через його
знайомих та родичів. Поновити контакт з Орловим Д.Л. не вдалося.
Встановлено:
1. Орлов Д.Л. вів спільну діяльність з третіми особами. Від яких, в рамках цієї спільної діяльності
отримував кошти в іноземній валюті під розписки,
написані ним на клаптиках паперу. Всі особи, які
вели з Орловим Д.Л. зазначену діяльність мають
пряму належність до корпорації Intway. Значну частину отриманих коштів Орлов Д.Л. не повернув
своїм партнерам. Неповернення коштів за часом
співпало з початком економічної кризи.

территории стоит брать с собой своих
детей/родственников/друзей для того, чтобы на
личном примере показать, что и как надо делать
– соблюдать чистоту, а что не надо – мусорить!
При этом, если это дети, надо провести
инструктаж, какие предметы ни в коем случае
нельзя брать в руки – для этого есть взрослые.

2. Проти Орлова Д.Л. 03.02.2009 його колишніми компаньйонами-кредиторами було сфабриковано адміністративне порушення (хуліганство) в
Подільському районі м. Києва, до якого були причетні працівники правоохоронних органів, що було
доведено у суді. Внаслідок цих дій Орлов Д.Л., був
затриманий і протягом доби утримувався у камері
Подільського РВВС.
3. В деяких інтернет виданнях з’явилися
статті, які дискредитують діяльність організації.
Ймовірно, замовником цих статей виступила
група людей, з якими Орлов Д.Л. проводив
спільну діяльність.
Висновки:
1. Слідчій комісії через брак інформації та відсутність конкретних фактів не вдалося відповісти
на головне запитання: «Орлов Д.Л. є фінансовим
шахраєм чи сам став жертвою аферистів?»
2. Орлов Д.Л. не повідомляв організацію про
свою діяльність і можливі її наслідки. Оскільки наслідки його діяльності виявилися негативними –
цим він дискредитував діяльність організації,
втягнувши її у вирішення своїх бізнесових питань.
Пропозиції:
1. Орлов Д.Л. своїми діями завдав шкоди репутації громадської організації «Поступ», тому
слідча комісія рекомендує Раді ГО «Поступ» виключити його з лав організації.
2. Рекомендувати Раді ГО «Поступ» звернутися до Генеральної прокуратури України та
інших правоохоронних органів з приводу дискредитації діяльності організації в засобах масової інформації.

Члени слідчої комісії:
В.А. Шевченко та С.М. Солодкий

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 7), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 13 КВІТНЯ 2009 РОКУ

На засіданні були присутні 19 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гончарук, О.,
Лисаченко А., Сліпак Н., Солодкий С., Ткаченко І. та Чубко Д.
Секретар засідання – Антонюк Ю.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні були присутні запрошені члени
«Поступу» – Дмитраш В. та Остапюк О.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Закрити Громадянські справи за зверненнями О. Ситара та І. Плосконосова у зв'язку з
досягненням мети.
2. Інформацію про результати відрядження поступівської делегації до м. Москви взяти до відома.
3. Затвердити розподіл бюджету за березень за
звичайною схемою у межах поточних надходжень.
4. За невиконання 2 п. принципу Мінімальної
участі (відсутність підтверджень про одержання поступівської газети) рекомендувати
Раді виключити з організації Н. Аніпченко.
5. Попередити К. Коптелова про недопущення
надалі порушень Кодексу члена громадської
організації «Поступ».
Наступне засідання Виконкому призначено на
понеділок 27 квітня 2009 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Купрєєва Олега Івановича (24 квітня)
Русаковського Олександра Емільовича (27 квітня)
Тарасюка Миколу Миколайовича (27 квітня)
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