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За Громадянську Державу!

ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
У середу 17 червня відбулися Загальні збори ксим Миколайович. Було обрано нову Раду грогромадської організації «Поступ».
мадської організації «Поступ» в наступному складі:
На заході були присутні 147 членів організації з
• Гацюк Юрій Васильович;
222. Серед запрошених гостей були: делегація
• Когут Роман Ярославович;
Всеукраїнської громадської організації «Громадян• Костін Ігор Олександрович;
ська позиція» (А. Григорович, А. Гриценко, А. Ква• Мотузка Ігор Володимирович;
шук); радник Голови Правління АБ
• Нестеренко Олександр Анатолійович;
«Брокбізнесбанк» Д. Буряк; член Політради Лібе• Поліщук В'ячеслав Іванович;
ральної партії України О. Ковмір; президент спор• Солодкий Сергій Миколайович;
тивного клубу "Фарес" Б. Осніцкій; Президент ВГО
• Твердохліб Максим Миколайович;
«Українська стратегiя» А. Пінчук; радник ректора
• Шевченко В'ячеслав Анатолійович.
Європейського університету В. Поліщук; депутат
Ревізійна комісія була обрана в складі:
міськради м. Бровари Д. Ратников.
• Зубішена Руслана Вікторовича (Голова РеНа Загальних зборах були обговорені основні під- візійної комісії);
сумки діяльності громадської організації «Поступ» за
• Геращенко Андрія Анатолійовича;
попередній звітний період. Діяльність організації
• Іванової Тетяни Вікторівни;
була визнана задовільною. Було заслухано та за• Когут Лідії Анатоліївни.
тверджено звіт Ревізійної комісії про перевірку фінаНа Загальних зборах було обговорено та
нсово-господарської діяльності організації.
прийнято за основу проект Громадянської резоГоловою громадської організації «Поступ» на чер- люції по Цивільного державі.
говий звітний період був обраний Твердохліб МаВелич країни визначається величчу її пересічних громадян.
Вудро Вільсон (28-й президент США)

НОВИЙ СКЛАД РАДИ ГО «ПОСТУП»
Представляєо новий склад членів Ради Гро- Для більш глибшого знайомства з членами Ради,
мадської організації «ПОСТУП» обраний загаль- ми запропонували їм відповісти на одне питання,
ними зборами Організації 17 червня 2009 року. а саме: «Що означає «ПОСТУП» у Вашому житті?»

Максим Твердохлеб
В моей жизни «Поступ» означает
все. Абсолютно все.
Это слово есть условным названием жизненного проекта.
А сама общественная организация
«Поступ» является всего лишь простым инструментом по реализации этого жизненного проекта.
Наша цель простая: реально изменить все
наше общество. Перетрусить все и вся! Коренным образом изменить устройство нашего государства. И в этом новом, справедливом,
достойном обществе оказаться среди первых!
Вот, что значит быть в «Поступе» и идти вместе к
единой цели. Цель предельна и методы ее достижения должны соответствовать этой цели!
А тем, кто эти простые вещи еще не понял можно
посоветовать: есть еще немного времени включить
свои мозги, если, конечно они есть, и сделать правильные выводы. В противном случае, инфантильные
субъекты рискуют оказаться на обочине чужой жизни
и стать удобрением для взращивания чужих успехов!
Вячеслав Полищук
Сьогодні «Поступ» для мене більше
ніж просто громадська організація, це
невід'ємна частина мого життя. Щиро
вірю в те, що в недалекому майбутн-

ьому «Поступ» не тільки для мене, а і для більшої
частини населення нашої держави, стане «законодавцем моди» в політиці та суспільному житті, навчить суспільство жити за законами нашої держави,
а не за правилами, прописаними для мізерної частини політиків, які вважають себе елітою.
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Новини «Поступу»
• За порушення принципу Мінімальної участі (відсутність
на Загальних зборах організації без поважної причини та
без надання доручення на голосування) виключено з організації О. Задорожну, Н. Капустіну, О Джонг Сок, Н. Пояркову, Т. Стеганцеву, І. Харагезову. За порушення
положень Кодексу члена "Поступу" виключено з організації С. Голова. На 28.06.2008 в «Поступі» – 215 чоловік.
• На середу 1 липня планується провести обмін думками щодо поточного стану справ в розвитку напрямку Диктатура Закону та намітити подальші кроки.
• На середу 8 липня заплановано обговорення подальших кроків в розвитку напрямку Сильна Економіка.
• На середу 15 липня намічено розглянути стан справ
в розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
• На середу 22 липня планується обговорити результати роботи та подальші кроки по четвертому
магістральному напряму діяльності «Поступу» – Активна Громадянська Позиція.
• На середу 29 липня планується провести обмін думками щодо стану 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»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Лупина Юрій Миколайович (28 червня)
Січка Андрій Іванович (28 червня)
Панін Олег Якович (28 червня)
Гвоздецька-Рудиченко Юлія Михайлівна (1 липня)
Дроботій Віктор Степанович (2 липня)

Роман Когут
Для мене «Поступ» – це шлях Уважаемые поступовцы!
мого майбутноього суспільного і На 3 июля (пятница) планируется поездка с
професійного росту. Де факто це палатками на реку Десна. Заезд на место моє основне місце праці. На даний пятница после обеда или вечер, 2 ночевки,
выезд в Киев в воскресенье вечером. Возмомент з ПОСТУПом я повязую можен заезд в субботу. Заявки принимаются
своє майбутнє. Ця справа, яку ми в організації до 1 июля включительно.
робимо щодня спільними зусиллями, позитивно Контактная информация и регистрация по тевпливає і на майбутнє моїх дітей. Крім цього, це лефонам: 8050 445 87 40 - Наталия Чиж,
дуже потужна школа в плані розвитку мене як 8093 824 72 74 - Ирина Ткаченко.
благодаря которому можно избежать многих неособистості, як громадянина, як керівника.
приятных жизненных моментов, а если случаются
проблемы, то успешно их преодолевать.
Шевченко Вячеслав
«Поступ» – это возможность реаАлександр Нестеренко
лизовать свои жизненные планы, коВ моей жизни «Поступ» означает
торые на сегодняшний день являются
гораздо больше чем просто органидостаточно амбициозными. На сезация, членом которой сам являешся.
годняшний день другого инструмета
«Поступ» – это, в первую очередь,
их достижения, кроме Поступа, я не вижу. Кроме
того, Общественную организацию «Поступ» я рас- возможность влиять на общество, это большие
цениваю как своего рода «жизненного тренера», перспективы, связанные с реальным управлением
(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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НОВИЙ СКЛАД РАДИ ГО «ПОСТУП»

(Початок на стор. 1)

государством, в котором мы живем; это также призму розбудови громадянської держави не
огромный опыт коммуникаций и управления.
тільки в результаті одержання інформації, а
думок багатьох небайдужих людей;
Игорь Костин
– це можливість перебудови власного світогляду,
«Поступ» для меня, в первую оче- вдосконалення особистості (її ділових якостей) та в
редь, это новые возможности, шанс окремих випадках всебічної самореалізації;
реализовать себя. Здесь открываешь
– це унікальний досвід, про який неможливо дізв себе качества, которые до вступле- натись з літератури або здобути на різних тренінгах.
ния в организацию просто не были восстребованы.
И мой личностный рост на данный момент неотъИгорь Мотузка
емлемо связан с развитием «Поступа».
Это способ сделать лучше себя
и свою жизнь.
Юрий Гацюк
– Це вже значна частина мого
життя;
Сергей Солодкий
– це люди, які з роками стали не
«Поступ» становится стилем
просто близькими, а однодумцями
жизни. На данный момент я свое
та сподвижниками, які щиро прагбудущее связываю с «Поступом».
нуть якісно підвищити умови життя в Україні;
– це система поглядів, яка сформована крізь

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ СОЗДАВАТЬ…
Сколько лет живу, столько
лет не перестаю удивляться.
Почему же самые элементарные правила приличия и поведения так тяжело привить
нашему человеку? Может у
него иммунитет какой выработался? Или аллергия какая? Но
вот парадокс: когда ему выгодно, сразу все эти положительные качества откуда-то берутся и начинают успешно работать, как выгода проходит –
сразу и качества эти улетучиваются.
Если кто еще не догадался, я плавно веду к
принципам Минимального участия в «Поступе»,
а в частности к подтверждению почты.
Эта тема уже не раз поднималась на страницах нашей газеты и на заседаниях Исполкома, а
«воз и ныне там». Может, попытаемся еще раз
в этом разобраться?
Наша организация – это лакмусовая бумажка
на зрелость общества к переменам и построению действительно цивилизованного во всех отношениях государства.
Но, что же для нашего человека цивилизация? А,
получается, что цивилизация – это возможность
пользоваться всякими благами, ничего не отдавая

взамен. И блага эти нужно где-то брать. От государства, конечно. «Поступ» тоже рассматривается
как источник получения каких-либо благ, но с отсрочкой. Кто-нибудь в этой цепочке увидел соблюдение
правил
приличия,
уважения,
ВЗАИМОПОМОЩИ? Я не зря выделила слово «взаимопомощь». Потому что многие поступовцы, а следовательно и граждане страны, решили, что если
сейчас им помощь не нужна от «Поступа» или государства, значит и от них ничего не требуется. Они
сидят и тихо ждут, пока освободится где-нибудь теплое местечко с хорошим окладом. Или просто так
будут раздавать атрибуты цивилизации: квартиры,
машины и еще что-нибудь. А если не раздают, значит можно не высовываться, можно и на письма не
отвечать, можно хамить, можно игнорировать и
ближнего, и дальнего. Но самое печальное то, что,
получая высокие должности и разные блага, все вышеперечисленное бережно берется с собой.
А тех, кого мы теперь называем политической
элитой и высшими эшелонами власти, пользуются для общения с народом опять же вышеперечисленными качествами. Тем более, что
неограниченный доступ к благам уже открыт.
Можно вообще не «париться» по поводу строительства нового государства и, тем более, о пе-

МНЕНИЯ
ЗАЧЕМ «ПОСТУПУ» НАРАЩИВАТЬ
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ?
ПОСТУПОВЦЕВ
Ирина Ткаченко,
зная, что за его/ее спиной находится целое объечлен Исполкома «Поступа» динение людей, которое движется к одной цели.
Кадровый потенциал – это, в пер- Сейчас нас 200, завтра 500, затем 1000, рано или
вую очередь, новые люди, свежие поздно количество людей станет стремительно
мысли, новые идеи и цели. Чем расти. Представители «Поступа» и сейчас занимают
больше людей будет в «Поступе», тем самые разные должностные позиции в различных
увереннее будет чувствовать себя каждый из нас, органах власти или компаниях – и чем больше нас

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 12), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 22 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ

На засіданні були присутні 15 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гацюк Ю., Гончарук О., Когут Р., Лисаченко А., Нестеренко О.,
Солодкий С., Сліпак Н., Ткаченко І. та Чубко Д.
Секретар засідання –Чиж Н.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. За порушення 3-го пункту принципу Мінімальної участі в діяльності організації "Поступ" (відсутність на Загальних зборах організації без
поважної причини та без надання доручення на
голосування) виключити із громадської організації "Поступ": О. Задорожну; Н. Капустіну; О Джонг
Сок; Н. Пояркову; Т. Стеганцеву; І. Харагезову.
2. За порушення положень Кодексу члена громадської організації "Поступ" виключити С. Голова із громадської організації "Поступ".
3. Доручити члену Виконкому Н. Чиж провести
бесіду із членом організації В. Завальним, по
результатам якої, на черговому засіданні Виконкому прийняти відповідне рішення.
4. По клопотанню члена організації О. Коровської відкрити Громадянську справу по
факту її незаконного звільнення. Куратором від
Виконкому в справі О. Коровської призначити
члена Ради організації І.Мотузку.
Наступне засідання Виконкому призначене на
понеділок 6 липня 2009 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
ресмотре каких-то там своих личных качеств.
Уважаемые! Так может быть наконец-то пришла пора задуматься и не относиться ко всему
потребительски? А то, ничего не создавая, и потреблять скоро будет нечего.
Давайте ,для начала, начнем создавать цивилизованные отношения в семье, на работе, в организации и т.д. А там, глядишь, и в стране дела
наладятся.

Анна Цесаренко,
член Исполкома «Поступа»
будет, тем шире будет наша контактная база, тем
влиятельнее в обществе будут наши программные
идеи, тем большим будет наш ресурс. У каждого из
нас есть люди, которым небезразлична их судьба и
жизнь в Украине в целом – это наши люди! Рассказывайте им о нас, высылайте газеты, приглашайте
на среды, предоставьте им возможность выбора
своего будущего!

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП” ДЛЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ
ОДЕРЖУВАЧ

ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК ЗА __________ 200__ РОКУ
ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»
КОД ЄДРПОУ 26089233

БАНК ОДЕРЖУВАЧА
РАХУНОК №

ЗФ ВАТ КБ «ХРЕЩАТИК», м. КИЇВ
МФО 322595
2600822012522

Газета “Поступінформ”. Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 12223-11-07ПР від 18.01.2007. Засновник та видавець: ГО “Поступ”. Адреса видавця: 04199, м. Київ, вул. Якіра, 16, 29.
Адреса редакції та друкарні: 02068, м. Київ, вул. Вербицького, 6-А, 172. Тираж – 300 прим. Ціна договірна. Гол. редактор – Ю. В. Гацюк, заст. гол. редактора – Р. Я. Когут, верстка – Д. Г. Чубко
Відповідальність за зміст та достовірність інформації несе подавач. Кінцевий термін подання – середа. З питань розміщення інформації звертатись на e-mail: rk-postup-inform@mail.ru.

