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ПОСТУПОВЦЫ В МАМАЕВОЙ СЛОБОДЕ
5 сентября небольшой
отряд поступовцев и их
друзей (всего 8 человек)
посетили новый центр народоведения в г. Киеве
«Мамаева Слобода». Для
всех нас стало удивлением
то, что в Киеве открыли
еще один исторический
центр, да еще и площадь немаленькая – 9,2 га.
Всего 98 объектов архитектурного ансамбля, каждый из которых нам удалось увидеть. Запомнились:
домик кузнеца, домик
гончара, домик ворожки, сторожевые башенки,
«хоромы»
козацкого старшины.
По всему центру
можно гулять 2-3 часа,
чтобы охватить все
строения. В шинке
можно посидеть, перекусить, меню состоит
из
национальных
украинских блюд, что мы и сделали.
В целом наш поход оказался интересным для
общего развития, т.к. каждый погрузился в атмосферу XVII-XVIII веков, когда все узнали, кто
такой казак Мамай, почему на всех картинах он
изображен с бандурой и конем, как в старину
ели из глиняной посуды...
Участникам было предложено высказать свое
мнение по посещению «Мамаевой Слободы»:

на наши мероприятия.
Татьяна Иванова, член Исполкома «Поступа»
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С точки зрения нашей организации можно сказать, что мероприятие было хорошо организованно, в чем заслуга, в первую очередь, Ирины
Ткаченко. Очень не понравилось, что было крайне
мало людей из «Поступа». И стоит подумать о
причинах! Не хочется верить, что причина в инертности и отсутствии патриотизма у наших людей.
Но проблема налицо. Может пора начать жить интересно?! Что касается самой «Мамаевой слободы», то лично для
меня это стало сюрпризом. Было интересно
и
познавательно и даже
вкусно. Плохо то, что
о самом культурнопатриотическом комплексе почти ничего
не известно. Думается, что если власти
простимулировали
создание этого объекта, то должны бы уж были
дойти до конца и дать ему широкий пиар.
Максим Твердохлеб,
председатель Совета «Поступа»

• На середу 16 вересня заплановано обговорення стану справ в розвитку напрямку Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей.
• На середу 23 вересня заплановано обговорення подальших кроків в розвитку напрямку
Диктатура Закону.
• На середу 30 вересня намічено проведення
інформаційної доповіді на тему «Основні методи
управління». Доповідач – Тартаковский С.В.,
член «Поступу» (Анонс заходу опубліковано у
300 номері «Поступінформу»).
• На середу 7 жовтня заплановано провести
обмін думками щодо поточного стану справ в
розвитку напрямку Сильна Економіка.
• На середу 14 жовтня намічено розглянути
стан справ в розвитку напрямку Активна Життєва Позиція.
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»)

Очень понравилось. К сожалению, закрытые
экспозиции немного омрачают впечатления от
посещения музея. Думаю, что стоит посетить
казацкое поселение еще раз, но через некоторое время, когда музей заработает полноценно,
Понравилось всё: погода в субботу, место как и задумывалось организаторами.
расположения музея, сама экспозиция. Мне
Виктория Парада, член «Поступа»
музеи под открытым небом нравились всегда.
Не против посетить еще раз. Какие пожелания Подготовила Ирина Ткаченко,
на будущее? – будем думать, как шевелить всех член Исполкома «Поступа»

З днем народження
Луцьку Анну Василівну (11 вересня)
Альохіна Олега Анатолійовича (15 вересня)
Гулак Вікторію Миколаївну (15 вересня)
Завального В‘ячеслава Михайловича (16 вересня)
Ходаковську Олену Олександрівну (17вересня)

Событие прошло, памятники остаются.
(Публий Овидий, римский поэт, 43 до н.э. – 17 г. н.э.)

ПАЛІННЯ ШКОДИТЬ… ГАМАНЦЮ
Останнім часом мене, як
людину, яка не палить,
приємно вражає зменшення кількості «курців» в
громадських місцях. Звичайно я не особливо звертав на це увагу спочатку,
але після низки подій я замислився над цим фактом.

По своїй роботі я часто буваю у відрядженнях.
Як усім відомо, в кожному поїзді обов’язково
знаходиться штаб транспортної міліції, яка повинна стежити за порядком на маршруті. Цей
факт відомий, але реально до недавнього часу я
ніколи у вагонах не стикався з працівниками
цього відомства. Нещодавно, повертаючись з

(Продовження на стор. 2)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

ВНИМАНИЕ! КАДРОВЫЙ ЦЕНТР!
В «Поступе» начинает работать Кадровый
центр. Тем, кто в данный период находится в стадии поиска работы, предлагается обратиться за помощью, написав
письмо на электронный адрес: my.marisha@gmail.com или связаться с Мариной
Груздовой
по
следующим
телефонам: 8-044-38-39-0-39; 8-050133-10-87.

ОГОЛОШЕННЯ
26 вересня (субота) планується одноденна подорож до м. Переяслав-Хмельницький – етнографічний музей
архітектури та побуту Середнього Придніпров’я. Вартість проїзду в мікроавтобусі
– 100грн. Контактна особа – Ірина Ткаченко, т. 8(093) 824 72 74.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ПАЛІННЯ ШКОДИТЬ… ГАМАНЦЮ
службового відрядження швидким поїздом Дніпропетровськ-Київ, я звернув увагу на один цікавий факт. Працівники транспортної міліції
патрулюють усі вагони поїзду протягом руху.
Раптом у нашому вагоні стався інцидент. Працівники міліції підійшли до сімейної пари середнього віку і почали вимагати документи та
обшукувати сумочку жінки. Коли я прислухався
уважніше, то зрозумів, що справа у нововведеннях до закону про паління у громадських місцях, яку нібито порушили дані громадяни. Крім
цього під час зупинок потяга «курці» були позбавлені можливості «отруїтися», навіть перебуваючи на пероні. Особисто мене їх історія мене
не хвилювала, але я замислився над ситуацією.
Довідка. За інформацією прес-служби Міністерства внутрішніх справ України, з 1 липня набрала чинності 3 частина статті 13 Закону
України «Про заходи з попередження і зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»: «В
громадських місцях для осіб, які не палять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих
громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не розповсюджувався на цю територію». Окрім цього, згідно з цим Законом,
забороняється паління тютюнових виробів у громадських місцях, у тому числі в закладах охорони здоров'я, навчальних закладах незалежно
від форми власності й підпорядкування; у спортивних спорудженнях; у закладах, підприємствах і організаціях культури; у залах очікування
пасажирів на залізничних, авто- й аеровокзалах;
у вагонах поїздів, автобусах, таксі, включаючи
маршрутні таксі, тролейбусах, трамваях, метрополітені; у ліфтах житлових будинків і на територіях дитячих майданчиків.
Виходячи з вищезазначеного, громадянин не
має права палити у вагонах поїзду. Раніше кур-

(Пачаток на стор. 1)

цям виділялося місце в тамбурі з протилежної
сторони від провідників, тепер зась. Значить,
під час шестигодинного слідування «курець»
частково позбавляється своїх Конституційних
свобод. Відразу стає зрозумілим таке відповідальне ставлення наших стражів закону за дотриманням законності.
Довідка. Розміри штрафу визначені законом
«Про заходи щодо попередження і зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого
впливу на здоров’я населення». У ст. 175-1 (Паління тютюнових виробів у заборонених місцях)
КУАП зазначений мінімальний і максимальний
розмір штрафу: за ч. 1 – штраф від одного до 5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за ч. 2 – штраф від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В мене, як в громадянина, виникає законне
питання: чому в нашій Державі так відбувається? Якщо фактично забороняється тотальне
паління, будь ласка, треба заборонити продаж
цигарок взагалі! Провести роз’яснювальну роботу з населенням, а не штрафувати одразу
усіх. Якщо людина нікотино-залежна, а паління
офіційно не заборонено, як вона, для прикладу,
може не палити цілком протягом 6 годин перебування в потягу?
Зрозуміло, що заборони тютюнових виробів
не буде – це акциз. За вказаним вище законом
штрафи залишаться – це наповнення бюджету,
плюс хабарі правоохоронцям. Виникає питання:
невже наша економіка може вижити тільки за
рахунок штрафних санкцій та акцизів? Де наша
промисловість, про яку так багато говориться,
де малий та середній бізнес? Питання залишається відкритим.

Роман Когут,
член Ради «Поступу»

МНЕНИЯ
АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
ПОСТУПОВЦЕВ
Наша цель: посторение сильного государства. Чтобы построить такое государство, нам нужны люди
с активной гражданской позицией. Редакция продолжает выяснять мнение у членов «Поступа», что они
вкладывают в понятие «Активной Гражданской Позиции», понятие «гражданина» и какими методами
нужно поднимать уровень гражданской активности населения?
Ирина Саинчук,
член «Поступа»
Активная Гражданская Позиция
– это участие в жизни общества.
Борьба за свои права.
Гражданин – упуская юридическое опреде-

ление, в первую очередь, это небезразличие к
происходящему в стране.
Гражданскую активность нужно воспитывать
с детства. А вообще, по моему мнению, это как
совесть, талант и т.д. – с этим либо рождаются,
либо нет.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВІДКРИТЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 16), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 2 ВЕРЕСНЯ 2009 РОКУ

На засіданні були присутні 19 членів Виконкому (при кворумі 13): Гацюк Ю., Гончарук О.,
Гриценок О., Єременко О., Замурій Л., Зубишен Р., Іванова Т., Когут Р., Костін І., Мотузка
І., Нестеренко О., Соколов К., Солодкий С.,
Твердохліб М., Ткаченко І., Цесаренко Г., Чиж
Н., Чубко Д. та Шевченко В.
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк Ю.,
Доненко Т., Лисаченко А., Сівач А. та Сліпак Н.
Секретар засідання – Солодкий С.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
Присутні запрошені поступівці: Олексієнко В.,
Гарбузова Г., Груздова М., Дементьєв О., Замілюхін В., Кравчук Р., Коровська О., Малиночка І., Коптєлов К., Кравченко А.,
Синьковський Е. та три гостя.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити Чубка Д. на посаді заступника голови Виконкому громадської організації «Поступ».
2. Вважати своєчасною сплату членських внесків за серпень 2009 наступних поступовців:
Касьянова А., Ждан О., Коваленка О., Мігуліної О.,
Садовнікової Л., Тхорик Л., Шамакіної Л. та Юрчака В.
3. Запропонувати до 14 вересня кожному
члену Виконкому визначитися з напрямком і
завданнями його діяльності у Виконкомі.
4. Ввести О.Дементьєва до складу Виконкому
організації.
5. Призначити О.Дементьєва відповідальним
за моніторинг людей при їх реєстрації на Порталі організації.
6. Призначити Р.Кравчука відповідальним за
супровід сторінки на «Вікіпедії» про громадську
організацію «Поступ».
7. За недбале ставлення до своїх обов'язків
виключити А. Сівача з Виконкому організації.
Ухвалено більшістю голосів: «за» – 15, «проти»
– 3, «утримався» – 1.
Наступне засідання Виконкому призначене на
14 вересня 2009 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
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