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За Громадянську Державу!

ВИКОНКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» ПОВІДОМЛЯЄ
ЩОДО СИТУАЦІЇ З ВІКТОРОМ ЩЕРБИНОЮ
Організація «Поступ» з недавніх пір почала приймати
учать у комунікативній частині партнерства «Новий громадянин» (детальніше про партнерство http://newcitizen.org.ua/partners), а саме у гугл-групі партнерства.
Сюди входять не тільки представники самого «Нового
громадянина», але й інші організації або окремі люди, які
не є членами партнерства. Нашою метою приєднання до
гугл-групи був обмін інформацією між «Поступом» та
всіма, хто входить в гугл-групу «Новий громадянин», а
також, знайомство із членами партнерства.
Саме з гугл-групи ми й дізналися про інцидент з
участю поступівця Віктора Щербини:

«Шановні колеги з "Нового громадянина", публічно звертаюся до колег з "Поступу". Порадьте, що з цим робити.
Сьогодні славнозвісно відомий Щербина з "Поступу"
ледь не зірвав нам прес-конференцію в Укрінформі.
Щоправда. представився він не з "Поступу", а як
"Представник Святого Київського престолу". Тема була
дуже важливою "Справа Кучми: причини, наслідки
для України". Було багато журналістів, 9 телекамер.
Слава богу, він спокійно досидів, поки говорили експерти (Валентина Теличенко - адвокат Мирослави Гонгадзе, Фесенко, Гарань, Сюмар та інші). Але коли стали
задавати питання - його понесло. Йому відключили мікрофон, але ж, як відомо, голос у нього гучний...
Щоб було зрозуміло, наведу лише одно з його "питань": "Ви - Фонд имені Кучеріва, Кучерів - то іудейське
прізвище, і увесь ваш пафос тут - це від іудейства". А
далі його взагалі понесло - про усе на світі - "Краще розкажіть, чому тюрми переповнені", про дівчат - "оно сосет
в машине через презерватив". Коротше, явна маячня

всього партнерства Новий Громадянин. Бачу два виходи:
- організація, членом якої є Щербина, публічно виключає його зі своїх рядів, розіславши всім партнерським громадським організаціям через різні мережі
попередження про одіозного провокатора,
- ми виносимо питання перебування цієї організації в нашій комунікативній мережі на розгляд спеціально скликаноі групи партнерів НГ.
Що думаєте?
Олег Рибачук»
Перед тим, як викласти пропозицію Виконкому, щодо
вирішення зазначеного питання необхідно пояснити деякі
особливості діяльності організації «Поступ», які витікають
з її Статуту. Із самим Статутом можна ознайомитись на
поступівському Інтернет-Порталі (postup.org.ua).
Перше. До складу організації «Поступ» входять
люди з різними політичними поглядами, світоглядом.
Головною задачею «Поступу» є захист громадянських прав поступівців (п.2.2. Статуту). Організація
«Поступ» не розкидається своїми людьми та ніколи просто так нікого не виключає з організації. Якщо член організації порушує закони України, то
він повинен відповідати перед законом у повному обсязі. Але навіть у такому випадку він не втрачає можливість отримувати захист своїх громадянських прав.
Якщо член організації порушує внутрішні норми організації, то в цьому теж треба розбиратись, а потім робити висновки. Якщо член організації порушує законні
права третіх осіб, то також, з цим треба розбиратись,
але вже разом із цими третіми особами. І вже після
цього робити висновки.

Лучший способ защититься – не уподобляться. (Марк Аврелий)
психічно дуже хворої людини. Він забрав у нас час на обговорення, люди не змогли поставити свої питання.
Я не вважаю, що він - провокатор, бо не до нас він прийшов - він сидів в Укрінформі на попередній прес-конференції, і під дверима був чутний його голос, як він зривав
попередній захід, і залишився там же на захід наступний (ой,
я їм співчуваю...). Усім було зрозуміло, що він психічно хвора
людина. Щоправда, як такого "Поступ" висував у кандидати
у депутати на місцевих виборах? Я бачила на їхньому сайті.
І що з цим робити? Одразу викликати наряд міліції, як тільки побачу його на нашому наступному заході? Шановні колеги з "Поступу" - порадьте, що
робити з членом вашої організації?
У мене до вас велике прохання, заради Христа,
зробіть щось, щоб він не приходив на наші заходи (і
на заходи інших організацій, думаю, теж).
За тим з повагою - Ірина Бекешкіна»
Ми вирішили розібратися, що з саме сталося і
чому. Винесли це питання на розгляд Виконкому організації. Але через деякий час з’явився інший лист:

«Друзі, для нас всіх зрозуміло, що маємо справу з професійним провокатором, якого відверто супроводжують
правоохоронці. Той факт, що провокатор є членом організації, що входить до нашої внутрішньої мережі спілкування - гугл групи - ставить нас під ризик дискредитації

Друге. Організація «Поступ» може не поділяти методів того чи іншого члена організації, який діє за власної
ініціативи і не залучає до своїх дій «Поступ». Але, як громадяни України, всі члени нашої організації мають право
на свою особисту думку і право висловлювати цю думку,
де вважатимуть за потрібне. «Поступ» не має права
ні вказувати, ні забороняти їм реалізовувати свої
Конституційні права (Розділ ІІ Конституції України і
п.4.1. Статуту «Поступу»).
Третє. Організація «Поступ» може брати на себе
моральну відповідальність за дії своїх членів за межами організації, але до певної міри. З огляду на це,
організація «Поступ» може виступати посередником між своїм членом організації та
третьою особою в разі, якщо до неї із таким проханням звернуться (п. 1.7. Статуту).
Враховуючи наведене та з метою вирішення конфліктної ситуації, яка виникла між членом організації
«Поступ» Віктором Щербиною та третіми особами, а
також зменшити імовірність виникнення таких конфліктів в подальшому, організація «Поступ» пропонує:
– організувати зустріч Віктора Щербини із зацікавленими особами з «Нового громадянина», а також
з тими членами організації «Поступ», яких це питання
теж турбує, в одну з найближчих поступівских Громадянських серед на вибір «Нового громадянина»;
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради 30 березня обговорювалися питання принципів взаємовідносин між
членами Ради. Відбулося знайомство із гостями.
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),
О. Морозовський (Спілка підприємців України).
На засіданні були присутні гості С. Кисіль (Холодноярська ініціатива), І. Плотнікова та Н. Кулініч (Самоврядна громада).
Діловий Союз України
На черговому засіданні громадської організації
«Діловий Союз України», яке відбулося 31.03.2011,
було прийнято нового члена до составу ДСУ.
Наступне засідання ДСУ відбудеться 7.04.2011 о
19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Гацюк Емму Василівну (3 квітня)
Овсієнко Людмилу Олександрівну (3 квітня)
Тодорову Наталію Павлівну (4 квітня)

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 6 квітня заплановано доповідь Кушерця Василя Івановича, професора філософії, Голови Ради товариства «Знання України» на тему «Про смисл буття
людини». УВАГА! Номер аудиторії уточнюйте у вахтера.
Скоріш за все, захід буде проведено у «космічній» залі.
• На 13 квітня намічено обговорення розвитку
поступівського інформаційного простору (координація роботи «Поступінформу», поступівського інтернет-порталу та роботи у соціальних мережах).
• 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.
• 4 травня – вихідний день.
• На 11 травня планується обговорення стану
справ у поступівському напрямку «Сильна економіка».
Як і завжди, громадянські середи, які проводить «ПОСТУП», відкриті для всіх 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»)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ВИКОНКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
ПОВІДОМЛЯЄ
(Початок на стор. 1)

Контактною особою по цьому питанню з боку організації «Поступ» визначено заступника голови Виконкому організації «Поступ» Дениса Чубка.

Виконком організації «Поступ»

– на зазначеній спільній зустрічі з`ясувати, чому і
як діє Віктор Щербина та визначитися із подальшими
діями щодо врегулювання конфлікту.
Виконком організації «Поступ» звертається з пропозицією до «Нового громадянина» визначитись із
датою зустрічі. Після чого буде призначено відповідну
ПОЗАПЛАНОВУ поступівську Громадянську середу.
Сам Віктор Щербина висловив готовність бути присутнім на такій зустрічі. Громадянські середи організації «Поступ» починаються у 19:00.

ПОЯСНЕННЯ В. ЩЕРБИНИ
Усе, що я казав, – це моя особиста позиція. Коли
мене запитали, від якої я організації, я не згадував
«Поступ», а сказав, що я від «Святого Київського престолу». Закону я не порушував ні морального, ні кримінального. Я готовий особисто бути присутнім на
зустрічі у «Поступі» з усіма, хто побажає, та надати
відповіді на питання, які виникають до мене.
Віктор Щербина, член «Поступу»

НАШІ ЛЮДИ: МИКОЛА ШВАБ
Розкажіть коротко про себе:
Народився у м. Овручі (Житомирська
обл.), проживав у м. Сокалі (Львівська
обл.) та у м. Каневі (Черкаська обл.). В
дитинстві дуже подобалась математика і все, що з нею
пов’язано, що зараз дуже допомагає мені у професійній діяльності. Закінчив Київський Національний Економічний Університет, отримав кваліфікацію «Магістр ділового
адміністрування». Правда, до цих пір не розумію достеменно, що це таке. Сподіваюсь, через років сто ситуація
проясниться. На даний час працюю фінансовим директором. Паралельно викладаю програму «Почни власну
справу» у Київському міському центрі сім’ї «Родинний дім»
для жінок, які бажають стати підприємцями. У грудні минулого року здав іспит на отримання сертифікату АССА (міжнародні стандарти фінансової звітності). Зараз особливо

цікавлюсь новим Податковим Кодексом та новою податковою звітністю – слів не вистачає! У вільний час основним
моїм захопленням (дружину також завербував) є біатлон.
Спостерігаємо за баталіями такого драматичного та непередбачуваного виду спорту по телебаченню та по Інтернету.
Які у вас перші враження від Поступу?
Я познайомився з організацією через соціальну мережу «Однокласники». Першою реакцією було настороження – незнайома мені людина кудись мене там
запрошує. Придивлявся я місяців три, а потім вирішив
прийти в середу на збори. Перші враження – емоційно
позитивні. На зібранні присутні, вочевидь, успішні та розумні люди, які після стомлюючого трудового дня ще й
проявляють громадську активність. Кажуть, якщо хочеш
чогось в житті досягти, то спілкуйся з тими, на кого хочеш
бути схожим. Без сумніву, я радий, що мені в житті випав

ТЕМА – ЗАХИСТ! СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО!
У кожного з нас бувають проблеми,
які потребують оперативного реагування
та негайного втручання та вирішення.
Член організації «Поступ» знаходиться
під захистом своєї організації. В рамках нашого напрямку
«Захист» інформуємо вас про таку новинку!
З'явилася можливість використовувати смс-розсилку.
Смс-розсилка – це оперативне інформування всіх
членів організації про Вашу надзвичайну ситуацію.
Кожен член організації «Поступ» має тепер можливість скористатися даною розсилкою, покриваючи
при цьому лише вартість смс-пакету.
Але при цьому ви маєте чітко розуміти та усвідомлювати:

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.
шанс та честь бути знайомим з поступівцями.
Що ви очікуєте від організації і у недалекому
майбутньому?
Самореалізуватися. На жаль, я невзмозі на сьогодні
реалізовувати усі свої ідеї та допомогти в повній мірі
«Поступу» в реалізації цілей організації у зв’язку із завантаженнями на роботі. Проте дуже сподіваюсь, що в
недалекому майбутньому у мене з’явиться така можливість. Також хотілося б навчитися чогось корисного
від членів організації та розширити коло знайомих.

Питання ставив Сергій Солодкий
спосіб. Такі випадки вирішуються по іншому, кожен
по своєму, але без залучення, без потреби, широкого
кола членів організації. Маю надію, що всі це добре
розуміють.
Прохання записати кожному до своїх телефонів контакти осіб, які можуть здійснити дану
розсилку: Лисаченко Анна, тел.: 097-6044327, Ситар Олександр, тел.: 097-972-2056.
Бажаємо як можна рідше потрапляти в складні
життєві ситуації, але коли таке вже трапилось – ви
можете розраховувати на нашу підтримку.

1. Терміновість розсилки такого повідомлення: як
швидко має розійтись повідомлення (1 година, 1
доба чи тиждень);
2. Рівень небезпеки, яка вам загрожує;
3. Необхідність залучення всіх членів організації до
вашої ситуації.
Бувають абсолютно різні ситуації: чи то необхідна
певна група крові для переливання, чи то трапилося серйозне ДТП з каліцтвами та багато іншого. СМС-розсилка
Анна Лисаченко,
у подібних випадках буде доречною і виправданою.
Координатор
напрямку «ЗАХИСТ»,
Але такі проблеми, як звичайні сімейні чвари, комерційні (бізнесові) конфлікти та проблеми та інші Директор юр. фірми «З.Е.В.С.»
подібні – не підлягають розповсюдженню через такий

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»

Список членів «Поступу», які у лютому 2011 р. зробили додаткові членські внески
на розвиток організації (всього 28 осіб)
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