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За Громадянську Державу!

«ВІРТУАЛЬНИЙ «ПОСТУП»

В минулу середу відбулось обговорення напрямку «Віртуальний
«Поступ» та презентація нового дизайну інтернет-порталу Організації.
Загалом запропонований дизайн інтернет-порталу «ПОСТУПу» був сприйнятий
позитивно. Також було озвучено ряд конструктивних пропозицій, які будуть втілено в офіційному варіанті. На даний момент до роботи над проектом
(портал) залучено 12 поступівців.
Друга частина заходу була присвячена віртуальному розвитку організації. Особливий наголос зроблено на популяризації роботи у соціальних мережах.
Цільова аудиторія таких мереж розглядаються нами
як соціально-активні індивідууми, серед яких значна
частина людей підтримують ідеї, схожі з ідеологією
«Поступу». Віртуальна робота Організації також розг-

лядається як інструмент взаємозв’язків у середовищі «Поступу» та віртуальний майданчик для популяризації цілей та ідей Організації.
Варто зазначити те, що нам поки не вдалося до
кінця визначитися з рівнем готовності щодо залучення наших людей до роботи в інтернет-просторі.
Хоча у час тотальної інформатизації, це визначальний фактор для сучасного суспільства. Тому необхідно надалі більше приділяти уваги популяризації
та розвитку напрямку «Віртуальний «Поступ» серед
членів нашої Організації та не тільки.
Запрошуємо приєднуватися до роботи центру активності «Віртуальний «Поступ»!

Роман Когут, член Ради «Поступу»,
координатор напрямку «Віртуальний
«Поступ» (kohutroman@gmail.com)

Закон материального мира – равновесие; закон мира нравственного – справедливость. (Виктор Мари Гюго, великий французский писатель, 1802 – 1885 гг.)
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА

К одному из поступовцев,
юристу-правозащитнику Виктору
Щербине, обратилась гражданка
М. (не состоит в «Поступе») с
просьбой посодействовать в решении своего вопроса. Выяснилось, что нотариус Конончук Татьяна Васильевна, заведующая
государственной 7-ой Дарницкой нотариальной
конторой, отказывается принять заявление у
гражданки М., что само по себе уже является
нарушением «Закона об обращении граждан».
Эпопея с вручением письма продолжалась
два дня. В первый день нотариус Конончук Т.В.
отказалась принимать заявление. Чтобы решить
эту проблему Виктор… вызвал милицию, чтобы
в присутствии стражей порядка вручить заявление от гражданки М. И основание было очень
простое: нотариус нарушила закон, «Закон про
обращение граждан». Первая попытка оказалась
неудачной. Наряд милиции, приехавший по вызову, не смог ничего сделать.
На второй день, вооружившись видеокамерой,
мы с В. Щербиной и гражданкой М. снова пришли
в указанную нотариальную контору, как раз в приемные часы Конончук Т.В. И снова предложили ей:
принять заявление от гражданки М. Нотариус отказалась и начала… прятаться от нас по кабинетам. Недолго думая, В. Щербина снова вызвал
наряд милиции. Довольно скоро приехал наряд в
составе лейтенанта Коваленко А.М. и сержанта Семенюк Д.В. Лейтенант Коваленко А.М. провел бе-

седу с нотариусом, вопрос был решен, и заявление было принято.
Происходящее снималось на видеокамеру.
Итак, вывод прост: если вы вдруг столкнулись с
нарушением своих законных прав в магазине, в
каком-либо учреждении и т.д., не стесняйтесь вызвать милицию. Смело звоните по номеру «102» и
вызывайте наряд. Мотив очень прост: нарушение
ваших прав. А это уже есть повод для того, чтобы
вызвать милицию. Возможно, это не всегда поможет достигнуть желаемого результата, но зато возымеет эффект. Запомните, что действия
милиции только тогда станут эффективными,
когда ее деятельность будет востребованной.
Но остаются вопросы: что делать с этим нотариусом? Должен ли такой человек вообще работать на каком-либо государственном посту?
На два последние вопроса собираемся получить ответ у Министерства юстиции Украины и
соответствующего профильного комитета Верховной Рады Украины.

Денис Чубко, член Совета «Поступа»,
координатор направления «Активная
Гражданская Позиция»
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Новини «Поступу»
• На середу 9 грудня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку Активна
Життєва Позиція.
• На середу 16 грудня заплановано обмін
думками щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку Сильна Економіка.
• На середу 23 грудня заплановано обговорення стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку Активна Громадянська Позиція.
• На середу 30 грудня заплановано підбиття основних підсумків діяльності «Поступу» за 2009 р.
• В середу 6 січня 2010 р. – вихідний.
• На середу 13 січня намічено скласти план
деятельности громадської організації «Поступ»на 2010 год.
• На середу 20 січня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей.
• На середу 20 січня заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку Диктатура Закона.
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
Поріцьку Олександру Володимирівну (5 грудня)
Галонзу Ганну Володимирівну (9 грудня)
Левандовського Валерія Володимировича (9 грудня)
Нестеренка Олександра Анатолійовича (9 грудня)
Воронцову Наталію Володимирівну (10 грудня)

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА
В ночь с 31.12.2009 на 01.01.2010 планируется
празднование Нового года поступовцами и их
близкими в ресторане «Башня Мерлина» по ул. А.
Малышко, 3, (ст.м. «Дарница»). Время проведения с 22.30 до 6.00. Стоимость участия 500
грн./чел. Посадочные места бронируются при
полном выкупе пригласительного. На сегодня в
ресторане свободно около 80 мест. По вопросам
участия и оплаты обращаться до 20.12.2009 включительно к Ирине Ткаченко, т.: 093 824-72-74.

ПРАЗДНОВАНИЕ 8-ЛЕТИЯ «ПОСТУПА»
19 декабря (суббота) планируется празднование 8-летия «Поступа» в кафе «Интер», по адресу:
ул. Раисы Окипной 3, (ст.м.«Левобережная»). Время проведения с 17:00 до 23:00. Стоимость
участия 250 грн. Количество посадочных мест до 50 чел. По вопросам участия и оплаты обращаться до 09.12.2009 включительно к Ирине Ткаченко, т.: 093 824-72-74.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ОТВЕТ НЕПОСТУПОВЦУ
Мнение Людмилы Еременко
Поднять тему покинувших «Поступ» – это
честно со стороны уважаемой организации, потому, что тема волнующая и действительно
неоднозначная.
Если несоблюдение принцип(ов)а минимального участия есть повод для исключения, то я
точно не являюсь потенциальным поступовцем.
И не только по этой причине. В выпуске (ПИ
№ 311) приведена статистика, сколько членов
стали бывшими: процент соотношения действительных членов и бывших не в пользу действительных (157 и 225, многовато бывших).
Несмотря на почти регулярное прочтение газеты, мне до сих пор неясно, каким образом организация реализует заявленные принципы?
Такая неясность не способствует желанию вступить в ряды. Еще, я бы с радостью заплатила 60
грн. за полгода вперед, чем 10 грн. ежемесячно.
Да, бывают трудности с памятью. Вдруг забуду: и все мои «многолетние труды» на пользу
«Поступа» – в пропасть, и «размажут меня по
стенке» в очередном выпуске. Не хоца.
Відповідь Сергія Солодкого,
члена Ради «Поступу»
Читаю, дивуюсь, але розумію.
Людям, які не в змозі виконати
принцип мінімальної участі, з

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ «ПОСТУПУ»
нами дійсно не по дорозі. Ми створюємо нову
команду керівників для вирішення складних і
важливих питань державного будівництва, а тут
такий дріб’язок і все… Дивує те, що пані Людмила навіть не хоче спробувати змінити свої «не
хороші» риси. Вона не розуміє, що для створення добре організованої структури необхідно
спочатку організувати себе, а от визнати себе
неорганізованим треба ще мати мужність.
В тому, що так багато «бувших» членів «Поступу»,
не вбачаю нічого страшного. Останнім часом ми переростали із кількості в якість. Якість є важливішою.
А для того, щоб зрозуміти як «Поступ» буде
реалізовувати заявлені принципи, необхідно не
тільки почитувати періодично газету, а й приходити на різні заходи по середах, тобто ближче
познайомитися з «Поступом». Кожна людина від
газети «Поступінформ» очікує свого, і кожний
читає її по своєму. Із власного досвіду можу сказати, що навіть давні поступовці часто не бачать
в газеті того, що в ній давно є.
А от тим, у кого проблеми з пам’яттю, рекомендую
завантажувати і тренувати її. В цьому, до речі, «Поступ» допомагає. Тих, хто страждає хронічним склерозом, ми, звичайно, «розмазувати» не будемо, але
через деякий час, на перехресті наших доріг, «Поступ»
теж може щось забути…. Єдине, чого ми не повинні
забувати ніколи, так це ставлення, дії чи бездіяльність
тієї чи іншої особи у в напрямку Організації.

В середу 2 грудня відбулося чергове засідання громадської частини Громадської Ради
при ГУ МВС України в м.Києві.
Від організації «Поступ» у роботі Ради взяли
участь І. Мотузка та М. Твердохліб.
На засіданні були розглянуті концепції діяльності двох робочих груп Ради: «Протидія
корупції в діяльності МВС» і «Сприяння в боротьбі із розповсюдженням наркотичних засобів у м. Києві». Необхідно зазначити, що
координатором групи «Протидія корупції в діяльності МВС» є член «Поступу» – І. Мотузка.
Крім того, на засіданні були розглянуті організаційно-кадрові питання. Так, за відсутність роботи в складі громадської частини Громадської
Ради було вирішено виключити з Ради В. В. Брущенка (громадська організація «Євроклуб
«Право і Захист») і О. І. Веремієнка (адвокат).
Також було вирішено, що всі звернення для
розгляду громадської частини Громадської
Ради при ГУ МВС України в м. Києві мають направлятися до Громадської приймальні Ради.
Керівник Громадської приймальні – Бондар
Віктор Вікторович (представник організації
«Фундація прав людини», т.:(063) 029-89-33.
Наступне засідання громадської частини
Громадської Ради при ГУ МВС України в
м.Києві має відбутися в середу 9 грудня.

ВІДПОВІДІ ГОЛОВИ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ЦИГАНКА П.С. НА ЗАПИТАННЯ РЕДАКЦІЇ «ПОСТУПІНФОРМУ»
1. Нещодавно був проведений
з‘їзд Ліберальної партії України
(ЛПУ), на якому було висунуто
власного кандидата на пост Президента України: колишнього Голову партії І.Маркулова. Як
виявилось потім, ЦВК його не зареєструвала. За
повідомленнями деяких інтернет-ресурсів ЛПУ
подала до Центральної виборчої комісії фіктивні
документи про оплату внеску застави для реєстрації кандидата у Президенти в сумі 2,5 млн.
грн. Будь-ласка, прокоментуйте цю інформацію.
В чому причина відмови у реєстрації?
Відмова у реєстрації кандидата на пост Президента України від ЛПУ Маркулова І.Р. полягає
в тому, що у відповідності до вимог Закону «Про
вибори Президента» не була внесена грошова
застава в розмірі 2,5 млн. гривень. Причиною
цього стало блокування власних рахунків кандидата. Але на цьому партія не зупиняється.
Метою ЛПУ була не участь у Президентській

компанії, а реклама партії. Насамперед Прези- прірву державної анархії, тотальної корупції і надентські вибори – це перевірка наших структур ціонального приниження.
на місцях. Головною ж метою ЛПУ є перемога
3. Чи планується участь ЛПУ у президентській
на майбутніх місцевих виборах.
виборчій компанії? Якщо так, то якою вона пе2. Так як власного кандидата в Президенти від редбачається, якою на, Вашу думку, може бути
ЛПУ не зареєстровано, то логічно поставити пи- співпраця ЛПУ та «Поступу» у цьому напрямку?
Я сам є членом «Поступу» і зацікавлений, щоб
тання: кого із зареєстрованих кандидатів буде
«Поступ» максимально працював з партією, беручи
підтримувати партія?
Питання дуже цікаве, але вирішувати його до уваги цілі, які партія поставила собі на найбуде не голова партії і не кандидат на пост Пре- ближчий час. На порозі виборів Президента
зидента, а з’їзд партії, у крайньому випадку за- України та майбутніх виборів до місцевих органів
сідання Політради ЛПУ. 14-й з’їзд ЛПУ не влади та Верховної Ради, Ліберальна партія
закрито, найближчим часом планується прове- України готова запропонувати співвітчизникам
дення другого етапу на якому і постане це пи- свою програму облаштування вільної країни, протання. Другий етап з’їзду буде направлений на граму добробуту і справедливого захисту для кожгромадянина,
програму
підйому
розвиток партії у майбутньому. Мета партії змі- ного
нити щось в цій країні. Українське суспільство національного духу заради розвитку і економічного
потребує великих змін. Змін у відношеннях: процвітання нашої держави. Якщо «Поступ» рухавлада і народ, влада і бізнес, влада і мораль. Не ється в одному напрямку з ЛПУ, то ця співпраця
можна допустити, щоб Україна скочувалася у буде плідною і вигідною для обох організацій.
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