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За Громадянську Державу!

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛИВИИ!
В последнее время я имел разговоры с различными людьми, и поступовцами, и непоступовцами, по
различным делам. И так, между прочим, интересовался их мнением по ситуации в Ливии.
Как оказалось, эти люди, все, без исключения, в один
голос сказали, что поддерживают ливийского лидера
Муамара Каддафи. Они ему желают победы!
«Почему?», – спросил я.
Аргументы людей были простыми.
А что, разве непонятно, зачем западная коалиция
лезет в Ливию? За ливийской нефтью!
И что, разве не понятно, почему впереди всех туда
лезет Франция? Тоже понятно. Чтобы отомстить за
вскрытие информации о том, что Ливия финансировала
избирательную кампанию французского Президента!
Люди считают, что проблемы Ливии – это проблемы
народа Ливии. И нефиг туда лезть никаким коалициям,
ни под какими предлогами! Хотят ливийцы у себя делать
революцию – это их собственное внутреннее дело. Избрали себе диктатора Каддафи, так пусть и живут с ним,
всласть, как могут. А не могут, так пусть борются с ним!
Если победят, значит – победят. И пусть тогда будет
власть более прогрессивная, чем теперешняя. А, значит,
и жить они станут лучше. А если не станут жить лучше, –
это тоже их дело! В любом случае, лучше пусть будет авторитарное государство, но с порядком в стране, чем
анархия без порядка, в котором будут свирепствовать
беззаконие и культ силы. И при которых легче «мутить»
свои финансовые дела мировой олигархии. Любой мир
всегда лучше, чем самая хорошая война. Это аксиома!
Да, возможно, что не все так думают. Это дело понимания каждого. Но возникает вопрос: почему во всем
мире только российский премьер Владимир Путин высказал свое недовольство военным решением ситуации
по Ливии, да и были робкие высказывания Ирана? И
все! Все остальные взяли и согласились с тем, чтобы
дать добро на вмешательство во внутренние дела
Ливии. Даже арабские страны согласились! Но, думается, что согласились не народы этих стран, а только их
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лидеры, которые, очевидно, боятся рассердить мировой капитал или же находятся в доле от «операции»!
А что же наши украинские государственные деятели? Как всегда, не знают, что бы такое сказать,
чтобы не прогадать?
Что же получается? Такая организация как ООН,
которая призвана устанавливать мир во всем мире,
принимает решение о начале военных действий?
Может быть, пора нам всем посмотреть на эту организацию поближе и разобраться, а во что же она превратилась? Ведь была же в истории уже такая
организация, как Лига Наций, которая потворствовала агрессору политикой умиротворения до тех пор,
пока не разразилась Вторая мировая война!
Следуя логике событий, может возникнуть ситуация, когда кому-то не понравятся дела у нас, на
Украине, и ООН может дать санкцию бомбить нашу
страну и при этом прикрываться лозунгами о мире?
Руки прочь от Ливии! Руки прочь от любой страны!
Мы должны твердо стоять на том, что богатства любой
страны должны принадлежать именно этой стране и идти
на пользу всего ее народа, а не отдельным ее правителям, и уж тем более не кучке людей из мирового капитала! Мы должны понимать, что у каждого народа должно
быть право внутри своей страны самому решать свои
проблемы и не следует никаким странам и даже их сообществам туда лезть со своими армиями, пусть даже и
под демократическими лозунгами!

Твердохлеб Максим,
Председатель Совета «Поступа»

Газета приучает читателя размышлять о том, чего он не знает,
и знать то, что не понимает. В.Ключевский.

КАТАСТРОФЫ И УРОКИ КАТАСТРОФ
События в Японии всколыхнули
внимание и затронули эмоции людей
всего мира.
В первую очередь испытываешь
глубокое сочувствие к людям, подвергшимся таким испытаниям, страданиям и лишениям. А во-вторых, появляется дополнительное беспокойство и за себя, и за
нашу страну. Мы все – заложники и у природы, и у технического прогресса. Если природные катаклизмы подвергнут испытаниям на прочность Украину, я вовсе не
уверен, что наша государственная машина сумеет с ней
достойно справиться. Уж если в мирное время у нас
исчезает с полок магазинов то гречка, то мука, рушатся
дома, даже памятники, и те разваливаются.
Цунами в Японии вызвало серию масштабных пожаров, в том числе и на атомных электростанциях. В мировом медиа-пространстве опять появились
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упоминания о Чернобыле. Редко нашу страну помянут в
связи с добрыми событиями. Но у нас и сегодня работают атомные электростанции. Их технический уровень,
в сравнении с японскими, просто каменный век. Или по
крайней мере – век советский, т.е прошлый. Ведь используется оборудование еще советских разработок.
(См. Википедия, Атомная энергетика Украины)
Руководители многих развитых стран проводят
срочную ревизию состояния своих атомных станций.
Некоторые АЭС срочно выводят из эксплуатации. А
что у нас – все в порядке?
Пока ничего не стряслось, надо бы озаботиться в
должной мере нынешним положением дел. Но пока не
слышно ничего о том, чтобы наше родное правительство хотя бы для виду озаботились этим вопросом. Провело бы какие-то совещания со специалистами,
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради 23 березня обговорювалися питання принципів участі у Раді. Зокрема,
відмічалося, що дії учасників Ради не повинні перешкоджати один одному. Обговорювався принцип
формування єдиної позиції Громадянської Ради.
До складу Ради приєдналася ГО «Благовість».
На засіданні були присутні представники С. Стеценко (МПУ), О.Сопов (Громадянська позиція), М.
Твердохліб, Д. Чубко (Поступ), Л. Грушовий (Діловий
Союз України), П. Врагов (Благовість), В. Подліпський
(Співвітчизник), Ю. Еременко (Столиця - регіони).
Громадська рада у Броварах
У середу 23 березня відбулися установчі збори по
створенню громадської ради при Виконкомі Броварської міської Ради. В зборах прийняли участь від
«Поступу» Перевозник О., від газети «Поступінформ»
Солодкий С., від організації «Діловий союз України»
Кравченко О. В ході голосування всі 23 інститути громадянського суспільства (ІГС), що подали заявки на
вступ до Ради, були прийняті до громадської ради. На
даний момент список ІГС знаходиться на затвердженні броварського міського голови Сапожко І.
Діловий Союз України
На черговому засіданні громадської організації
«Діловий Союз України», яке відбулося 24.03.2011,
було вирішено запровадити виїзні засідання, які
проводити в офісах членів ДСУ. Наступне засідання
вирішено провести в офісі ТОВ «Елвін».
Наступне засідання ДСУ відбудеться 31.03.2011
о 19:00 за адресою: м.Київ, вул. Попудренка, 52.
Запрошуються всі зацікавлені особи.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 30 березня заплановано друге обговорення
подальшого розвитку газети «Поступінформ».
• На 6 квітня заплановано доповідь Кушерця Василя
Івановича, професора філософії, Голови Ради товариства
«Знання України» на тему «Про смисл буття людини».
• На 13 квітня намічено обговорення питань
щодо Загальних зборів організації.
• На 20 квітня – обговорення результатів Загальних річних зборів організації «ПОСТУП», коригування планів діяльності згідно рішень зборів.
• На 27 квітня заплановано обговорення напрямку
«Диктатура Закону»: стан справ, наступні кроки.
Як і завжди, громадянські середи, які проводить «ПОСТУП», відкриті для усіх бажаючих.

Заходи по середах відбуваються о 19:00 за
адресою: Київ, вул. Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), буд.57/3, товариство
«Знання України», кімн. 317 або 318 (біля ст. м.
«Республіканський стадіон»)
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КАТАСТРОФЫ И УРОКИ КАТАСТРОФ
(Начало на стр. 1)

ставляют такой ценности, как японский народ – для своего.
Именно потому нас осталось всего 46 млн. и численность
наша неуклонно снижается уже не одно десятилетие.
Именно потому, вопрос безопасности – своей,
своих близких, всей страны – сегодня на совести
каждого. Современный мир усложнился настолько,
что выжить в нем можно только за счет более высокой самоорганизации на всех уровнях – от личного
до государственного. «Тревожный чемоданчик» сегодня не помешает иметь дома каждому из нас.
Япония, с ее действенным и профессиональным
правительством, трудолюбивым и образованным народом, быстро оправится от этой катастрофы, я уверен. За несколько лет они отстроят все заново и
заживут лучше прежнего. А где будем мы через несколько лет? Хорошо ещё, если там же, где мы есть.
Этой стране определенно нужны во власти новые люди.
Нужны люди нового поколения, нового мышления, не
только производственного, но и социального! С руководителями, воспитанными советской властью, тем более,
периода развала той страны, мы далеко не уедем. Нам
нужны руководители нового века, с новыми знаниями, с
современными умениями, с более высокими амбициями,
но амбициями не капитал себе сколотить побольше, а которые сделают страну сильной и благополучной!

руководителями регионов, учения спасателей, инспекции опасных объектов? Как всегда, ждем, пока клюнет?
Украина, правда, уже успела предложить Японии
свою помощь. Но не стоит забывать о том, что мы
сами находимся на грани внезапных техногенных катастроф, так как практически все наши заводы построены еще при СССР и век свой давно отработали.
На любом из них могут произойти аварии, последствия от которых могут затмить японские масштабы.
Эффективное управление страной должно нас тревожить до наступления крайних событий, а не после.
В некоторых вопросах не бывает излишней предусмотрительности или избыточной бдительности.
В Сети я смотрел сюжет, в котором японец показывал
нам их японский так называемый «тревожный чемоданчик», а, по сути, – это компактный рюкзак, на случай аварий и катастроф, в котором плотно и рационально
упакованы предметы первой необходимости и продукты
на три дня. Есть даже миниатюрная газовая плита, размером с чашку. Такими наборами японцев снабжают их
власти. Смотрел я на это и думал о том, работает ли хоть
один огнетушитель в хоть одной киевской школе, в детсаду? Проводят ли там учения по гражданской обороне?
Леонид Грушевой, член «Поступа»
Поинтересуйтесь об этом в школе у ваших детей.
Наши люди для нашего правительства, видимо, не пред-

ПЕРША ЛАСТІВКА БЛАГОДІЙНОСТІ ВІД УКРАЇНЦІВ ІЗ США
Основною місією поступівського благодійного фонду
«Слов’янський купол» є бажання об’єднати зусилля, щоб
творити добро для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Працюючи в цьому напрямку, учасники фонду вибрали для своєї роботи два дитячих будинки
із української глибинки: це «Мрія Переяславщини» із села
Циблі Переяслав-Хмельницького району та «Надія» із с.
Кривошиїнці Сквирського району Київської області.
Розповідь про роботу фонду в соціальних мережах про
непросту долю вихованців дитбудинків зворушила до
глибини душі, торкнула не одне небайдуже до добрих
справ серце українців, що мешкають як в самій Україні,
так і за кордоном. І ось перша ластівка благодійності надійшла в березні цього року на адресу нашого фонду.
Наша співвітчизниця, пані Ольга Оглобля із Чикаго
(США), зібрала для малят іграшки, фарби, олівці, теплі
тапочки та ще багато чого корисного і так вкрай необхідного для дітей та надіслала це посилкою до України.
Як же приємно було дивитись, коли діточки розглядали
небачені зубні щіточки з підсвічуванням, грались яскравими розвиваючими і спортивними іграми, приміряли
носочки. Особливо приємно було ще й тому, що все
отримане було нове, гарно запаковане. Адже не секрет,
що в дитбудинки люди часто віддають ті речі, що вже
були у вжитку, так званий «секонд-хенд».
Через нашу газету хочеться подякувати нашим
друзям з Америки за увагу до наших справ, за подарунки для українських дітей. Воістину, не знає меж та
кордонів людська доброта та щирість. Ми знаємо,
що, роблячи добрі справи, ми і себе особисто і цей
світ робимо хоч трохи, але кращими.
У планах нашого Фонду стоїть як розвиток самого Фонду,
щоб підвищити його можливості у виконанні добрих справ,
так і поширення мережі контактів з усіма, хто захоче нам
сприяти у справі допомоги українським діточкам. Тож, за-

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 5), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 14 БЕРЕЗНЯ 2011 РОКУ
На засіданні були присутні 11 членів Виконкому (при
кворумі 10): Зінган А., Мотузка І., Костін І., Лисаченко О., Нестеренко А., Солодкий С., Соколов К.,
Твердохліб М., Троянова-Малош Н. і Чубко Д.
Були відсутні з об'єктивних обставин: Доненко Т.,
Замурій Л., Когут Р., Кравченко О., Поліщук В., Ткаченко І., Шевченко В.
Був відсутній без попередження: А. Дементьєв.
Секретар засідання: Троянова-Малош Н.
Вів засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. Затвердити розподіл бюджету за лютий за звичайною схемою.
2. Рекомендувати виключити з організації «Поступ»
О. Мороза за несплату членських внесків.
3. Робочій групі з підготовки до Загальних зборів організації «Поступ» 16 квітня 2011 року (Ткаченко І. - координатор, Замурій Л., Нестеренко О., Соколов К.,
Троянова-Малош Н.) надати пропозиції щодо організації:
- фото і відеозйомки Загальних зборів;
- групи реєстрації;
- прикрашання конференц-залу;
- підготовці друкованих матеріалів Зборів;
- підготовці відеоролика з організації (Р. Когут).
4. С. Солодкому провести бесіду з А. Дементьєвим з приводу роботи у Виконкомі організації. Термін - до 20.03.11.
5. Підготувати цикл програмних статей запровадження
принципу «3 +1». Відповідальні всі члени Виконкому.
Першу статтю готують Замурій Л.і М. Твердохліб.
Чергове засідання Виконкому призначено на понеділок 28 березня 2011 р.
УВАГА: бажаючим взяти участь у фуршеті після
закінчення Загальних зборів 16 квітня 2011 пропонується здати гроші (100 грн.) Ірині Ткаченко.

прошуємо усіх до спілкування, до плідної співпраці.
Фонд наразі має свою власну групу в соціальній мережі «Однокласники», та розробляє зараз свій сайт,
щоб поліпшити свою присутність в інтернет-просторі.
Активісти Фонду займаються самоосвітою по темі роботи Фонду, підвищують свою кваліфікацію на спеціальних курсах, обмінюються досвідом з фахівцями подібних
структур. Це ще один приклад того, як громадська активність приводить людей до розуміння потреби у постійному
саморозвитку та самовдосконаленню та сприяє їм у цьому.

Группа поступівського напрямку
«Відновлення та підтримка моральних,
духовних та патріотичних цінностей»

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Єременко Олександру Юріївну (25 березня)
Муравко Наталію Володимирівну (28 березня)
Коптелова Костянтина Геннадійовича (29 березня)
Лишика Олега Анатолійовича (30 березня)
Шевчука Ігоря Олександровича (30 березня)
Горденка Олександра Валерійовича (31 березня)
Подліпського Вячеслава Анатолійовича (31 березня)

СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»!
Загальні збори громадської організації «Поступ»
призначені на 16 квітня 2011р. (рішення Ради «Поступу» від 15.02.2011 № 15-11) у приміщенні актового залу готелю «Турист» (ст.м. Лівобережна).
Почтаток реєстрації о 14:30.
Порядок денний Загальних зборів громадської
організації «Поступ» (16 квітня 2011р.):
- звіт органів управління, у т.ч. Ревізійної комісії
за звітний період;
- вибори органів управління «Поступу» (Голови
Ради, Ради, Ревізійної комісії);
- пріоритети подальшого розвитку організації «Поступ»;
- різне.
ПРИСУТНІСТЬ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКОВА

Всім членам «Поступу» пропонується надати підтвердження своєї присутності на
зборах через своїх представників.
У разі відстутності на зборах, необхідно написати
та передати своєму представнику або будь-якому
члену Виконкому довіренність на право голосувати.

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
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