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ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АБО КРИК ДУШІ
У суботу 16 квітня відбулися чергові
річні Загальні збори організації «ПОСТУП». Ці збори хоч були по рахунку і
не ювілейні, але святковості додавало
те, що вони проводились у ювілейний
для «Поступу» рік – у 2011 році організація «Поступ» святкує свій ювілей, нам буде 10
РОКІВ. Зважаючи на це, я, особисто, з нетерпінням і
піднесеним настроєм чекав той суботній день.
Я в організації «Поступ» вже далеко не перший рік,
і маю з чим порівнювати. Чим же запам’ятаються мені
ці Загальні збори? А тим, що вони були найкращими
за підготовкою, і найгіршими щодо проведення.
Майже півроку витратила робоча група із членів
Виконкому на підготовку до Загальних зборів. Підібрали гарний конференц-зал, професійний звук,
світло, відео, кольорові друковані матеріали, навіть
чудова сонячна погода нам підіграла. І це все для
наших шановних поступовців, щоб саме їм було
зручно, святково і приємно. Здавалося б нічого не передвіщало біди.
З урахуванням побажань людей, цього року вирішили вперше провести збори саме весною у вихідний
суботній день (до цього року збори, зазвичай, проходили влітку). Для чого? А щоб нашим шановним
членам організації вже не стали на заваді відпустки,
робота, дачі та городи, спека.

шановний Голова вміє говорити, але цього разу його
було просто не пізнати, емоцій нуль, слова не
в’яжуться, розмова ні про що. Звичайно були помилки
і при проведенні самих зборів, тільки той, хто нічого не
робить – ніколи не помиляється.
«Поступ» завжди пишався тим, що ми побудували
реальну і добре організовану громадянську структуру,
з живими людьми. І нехай в організації всього 232
особи, а не, як у інших, десятки чи сотні тисяч «мертвих» душ лише на папері, ми всі реальні, живі і
об’єднані спільною метою. Але в ту суботу хотілося
кричати: «Де ж ви, люди?!»
А у відповідь була тиша, бо вони були далеко за межами зали, у відрядженнях, на роботі, на дачі та городі.
Впевнений, що поступівців розслабив інститут довіреностей, які можна написати і не прийти на Загальні збори. Виявляється, що деякі члени нашої
організації не цінують витрачених зусиль, часу та
енергії організаторів Зборів. А це значить, що ми не
поважаємо один одного. Невже так тяжко один раз
на рік відкласти всі свої невідкладні справи і знайти
час відвідати Загальні збори, тим більше, що вони
цього року були звітно-перевиборні? Мабуть, все ж
справа не в часі, а в чомусь іншому…
Наслідком такого ставлення людей до принципу мінімальної участі на минулому засіданні Виконкому
стало прийняття одноголосного рішення про відміну

Человек может служить улучшению общественной жизни только в той мере,
в какой он в своей жизни исполняет требования своей совести.
Л.Н.Толстой.
І що ж поступівці? Майже половині з них знову завадили прийти на Загальні збори (а це є однією з вимог
принципу мінімальної участі) ті ж самі робота, дачі та городи. Я чудово розумію і вірю, що хтось дійсно був на
роботі, у когось були дуже важливі справи, у когось форсмажорні обставини. Але ж не у 115 членів організації?!
Коли я сів у президію і глянув у напівпорожню залу,
то мені хотілося крізь землю провалитися, щоб не бачити цього сорому. Навіть Максим Твердохліб, який
завжди відзначається витримкою та самовладанням,
як потім він зізнався, був справді вражений побаченою
кількістю людей. Його стан одразу відобразився на
його першій вступній промові, яка в свою чергу вплинула на подальший настрій зборів. Всі знають, як наш

довіреностей взагалі. Віднині на наступних зборах довіреностей не буде, а по кожному, хто порушить принцип мінімальної участі, буде розглядатися питання
персонально. І нехай після цього нас стане менше,
але ми точно будемо знати скільки нас, і будемо розраховувати саме на тих надійних людей.
Пам’ятаймо, що тільки в єднанні наша сила! І хай
нас буде мало, але ми будемо згуртовані і об’єднані
спільною метою. А історія вже давно довела, що кількісна перевага це ще не перемога. Перемагають ті,
хто діють наполегливо, рішуче, організовано і тоді перемога обов’язково буде за нами.

Сергій Солодкий, член Ради «Поступу»

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 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».
• На 18 травня заплановано обмін думками щодо
стану справ та діяльності напрямку «Активна життєва
позиція».
• На 25 травня намічено обговорення розвитку

поступівського Інформаційного простору (координація роботи «Поступінформу», поступівського інтернет-порталу та роботи у соціальних мережах).
• На 1 червня намічено обговорення стану справ
у напрямку «Активна громадянська позиція».
Як і завжди, громадянські середи, які проводить «ПОСТУП», відкриті для всіх бажаючих.
Приходьте самі, приводьте друзів та знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди 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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Новини «Поступу»
За відсутність на Загальних зборах без поважних
причин попередити про недопустимість таких дій наступних членів організації «Поступ»: Бартецького А.,
Ващенка А., Голишева О., Кравченю Ю., Рижкова
А., Савенко В.
За порушення принципу «Мінімальної участі» в діяльності організації, а саме за відсутність на Загальних зборах 16.04.11 без
поважних причин виключити з громадської
організації «Поступ»: Костенка Т., Купреєва О.,
Маричева А., Мігуліну О., Перехреста В., Тимофеєва В., Шевчука І.
На 23.04.2011 в організації «Поступ» 225 чоловік.
Громадянська Рада
На засіданні Громадянської Ради 20 квітня відбулося знайомство із гостями. Також було заслухано
новини організацій-членів Ради.
Були присутні члени Громадянської Ради В.Подлипський (Співвітчизник), М.Твердохліб (Поступ),
В.Шевченко (Діловий Союз України).
На засіданні були присутні гості Н.Кулініч (Самоврядна громада), В.Бичихін (партія «Самоврядна
українська держава»), О.Кляшторний (Народна солідарність), С.Стеценко (Мерітократична партія
України), Д. Філіпчук (Профспілка працівників галузі
земельних відносин України).
Діловий Союз України
На черговому засіданні громадської організації
«Діловий Союз України», яке відбулося 21.04.2011,
обговорювалися поточні питання діяльності ДСУ.
Також заплановано зустріч із головою ДПА м. Київа.
Наступне засідання ДСУ відбудеться 28.04.2011
о 19:00 за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.
1216. Запрошуються всі зацікавлені особи.
Активна громадянська позиція
У понеділок, 18 квітня, поступовці О. Чепець та О. Перевозник були присутні на зустрічі «Асоціації «Діалог
з владою». Це було наше перше знайомство із цією
Асоціацією. Вирішено продовжити зустрічі для налагодження можливого співробітництва.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Мельничука Віктора Адольфовича (22 квітня)
Валька Володимира Вікторовича (23 квітня)
Шевченка Ігоря Анатолійовича (23 квітня)
Саінчук Ірину Миколаївну (23 квітня)
Русаковського Олександра Емільовича (27 квітня)
Тарасюка Миколу Миколайовича (27 квітня)
Сауляк Світлану Василівну (28 квітня)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ТЕРМІНОВО ПОТРІБНЕ ЖИТЛО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!
Как весна солнцем, так и май месяц
щедр для нас на праздники, которые
наш народ отмечает всегда с большим
удовольствием. Многим из нас майские праздники навсегда отпечатались
в памяти слепящими брызгами солнечных лучей, белых и розовых цветов,
ярко-зеленой листвой и ослепительно-голубым небом. А
еще – парадами и демонстрациями, на которые всегда
приходило много людей. Все это мы помним с детства.
Однако с некоторых пор появилась в той череде
праздников некая тень. Праздник Победы Советского
Союза над фашистской Германией не все сегодня воспринимают однозначно как праздник. Многие украинцы
воспринимают эту дату, как дату победы одного монстра
над другим, подразумевая то, что сталинский режим для
Украины мало чем отличался от рейха Гитлера. Исторически сложилось так, что на Западной Украине праздник
9 мая имеет свое значение для местных жителей.
Разногласия в оценках итогов той войны сегодня излюбленное пропагандистское оружие многих одиозных
политиков, ибо давно известно: «Разделяй и властвуй!».
Надо все же иметь изрядное мужество и мудрость,
чтобы найти общие идеи и темы, чтобы объединить
народ. К тому же, существуют политические силы, которым выгодно натравливать одну часть народа на другую. Как говорится: «Пока холопы друг другу чубы рвут,
паны за свои могут быть спокойны». И правда, зачем
тратить собственные силы и средства на покорение народа, если можно обострить отношения внутри и наблюдать со стороны, что будет происходить.

Полагаю, что нормальному и адекватному человеку
ясно, что победа над фашистской Германией – одно из
важнейших событий XX века, которое спасло человечество от тирании. Поэтому, мне кажется, что не считать
этот день праздником – кощунственно. Особенно, если
учесть, какое количество нашего народа пало в той
борьбе. Если бы победу одержал Гитлер, неизвестно,
существовал бы украинский народ вообще или развеялся бы по небу черным дымом из печей концлагерей.
Его планы полного уничтожения славянских народов или
тотальное рабство, а также использование украинских
плодородных земель широко известны.
А посему, мне представляется очевидным, что не
должны сегодня люди заигрываться в политические
спекуляции вокруг этой даты. Важнее использовать
этот праздник для живого общения, для поминания
жертв тех трагических лет, для преподавания урока
мира для детей и молодого поколения.
В рамках деятельности пятого направления организации «Поступ» и поддержания патриотических
ценностей наша организация уже несколько лет подряд участвует в шествии на 9 Мая. Тем самым члены
организации и наши друзья демонстрируют уважение к заслугам и героизму всех участников войны, а
также нашу способность к возрождению единства
новых поколений украинцев.
Показательно, что организация «Поступ» была едва ли
не единственной общественной организацией Киева, которая принимала участие в шествиях, если не считать
организации ветеранов и нескольких партий. Этот факт
– еще одно подтверждение того, что «Поступ» реальная

Є ТАКА ПАРТІЯ!
Ми отримали урочисте повідомлення з офісу наших друзів про те, що вони виконали усі вимоги законів України,
зібравши належну кількість підписів на свою підтримку, та
отримали нарешті Свідоцтво за № 192 про державну реєстрацію нової політичної сили на політичній арені країни –
Мерітократичної партії України.
Дата реєстрації 12 квітня (День Космонавтики) мерітократами сприйнята як символічна, у якій вони побачили паралель з першим кроком людства до нової космічної ери і
першим кроком новоутвореної партії до нової ери України.
Мерітократія – як нова ідея побудови суспільства за новими принципами, коли до влади та державного управління
будуть покликані та допущені тільки найбільш достойні
представники народу.
Довідка з Вікіпедії: Мерітократія (букв. «влада достойних», від лат. meritus — достойний и др.-грец. — влада,
правління) — принцип управління, згідно якому владні посади повинні займати найбільш здібні люди, незалежно від
їх соціального та економічного походження.
Ідеї мерітократів сучасні та досить привабливі, по багатьом напрямкам вони збігаються з принциповими позиціями «Поступу» (детальніше про це можна дізнатися на
http://m-p-u.org/ та http://www.postup.org.ua/), тому є члени
нашої організації, які з прихильністю відносяться до цієї партії та навіть надали свої підписи на підтримку іі утворення.

Редакція «Поступінформу»

Зніму квартиру/кімнату!
Бажано недалеко від метро, на Правому березі.
Аліна Мазур. Тел: (096) 498 4362
и энергичная общественная организация, которая способна на реальное коллективное действие.
Я видела лично, с каким неподдельным интересом
на нас, на нашу необычную (ведь многие наши были
с детьми!), но четко организованную колонну, смотрели толпы киевлян и гости города. Люди стояли
многочисленными и плотными рядами вдоль ул. Крещатик, встречая нашу колонну громкими приветственными возгласами. Мне запомнилось тогда чуть
подзабытое с детства настроение этого весеннего
праздника. А мой личный фотоархив пополнился
парой десятков памятных фото, которые я с удовольствием теперь демонстрирую всем, от родственников
до зарубежных друзей, в социальных сетях.
В любом случае, я приветствую любую возможность
для интересной и неформальной встречи поступовцев,
а потому призываю всех – приходите на демонстрацию
9 Мая! Берите с собой друзей и родственников! В нашей
быстротекущей жизни нельзя упускать ни одиного
шанса для праздника, а тем более такого, которому мы
с Вами обязаны своей жизнью и свободой! Мы пройдем большой и дружной колонной «Поступа» по праздничному Хрещатику.
Пусть этот День Победы станет и Вашей победой над
своей инертностью, пусть победит Ваша активность и
жизнелюбие, целеустремленность и настойчивость!
В наш День Победы и мы победим!

Ирина Ткаченко, член Исполкома «Поступа»

НАШИ ЛЮДИ: ИДЕИ «ПОСТУПА» МНЕ БЛИЗКИ И ПОНЯТНЫ
Говорят, что то КАК человек выглядит и ЧТО из себя представляет
– зачастую разные вещи. Это критерий, по которому общество оценивает как бы стороны, а человек с
этим может соглашаться или нет. Но еще есть более
интересная оценка, которая связана с реальным возрастом человека (простыми словами – сколько тебе
лет) и возрастом его сознания. Недаром говорят:
«ему уже 30, а он до сих пор как ребенок»... Что-то подобное можно было сказать и обо мне, правда перевернув фразу наоборот. К сожалению, жизнь
непростая штука и зачастую окружает тебя кучей всяких сложностей, принимая непосредственное участие
в которых, даже не желая того, ты становишься раздражительным, злым, жестоким, а иногда просто уходишь в себя... И мир сужается, становится не по
себе. В тяжелых ситуациях надо искать выход, пытаться хотя бы ползти, если не можешь идти. Просто
лежать на печи и ничего не делать можно только либо
в сказках, либо родившись богачом.
Это все лирика, вернемся на землю.
Если просто – то в организацию «Поступ» я пришел чисто из любопытства и возможно меркантильных интересов – приобрести новые знакомства и
связи, быть полезным организации в области информационных технологий и попытаться попробо-

вать почувствовать, а может даже и принять непосредственное участие в работе «Поступа». Когда по
телевизору постоянно видишь и слышишь о политике и политиках, партиях, гражданских организациях и о том, что творится вокруг них и нас – это
одно, а когда у тебя реально появляется возможность как-то, пусть даже и минимально, повлиять на
события так, как ты считаешь правильным – это уже
совершенно другое и, зачастую, может проявить
тебя с совершенно другой стороны и, возможно,
раскрыть новые способности, которые изменят в
итоге твою жизнь.
В организации я с конца 2010 года и пока вижу
только положительные стороны, плюс хорошее отношение к человеку как таковому. Это радует, т.к. к тебе
не относятся как к рабу или марионетке. Тебя ценят. И
вовсе не за то, что ты платишь взносы, а за то, что можешь принести реальную пользу, пусть даже и не в
глобальных масштабах.
Хотя, есть у меня и одно замечание к организации, но это лично мое субъективное мнение, - не
хватает «Поступу» драйва, нет хорошей динамики
развития, хотя пропагандируемые организацией
идеи мне очень близки и абсолютно понятны.

Александр Перевозник, член «Поступа»
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