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ЗНАМЕННІ ПОДІЇ

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»

ВІТАННЯ ГОЛОВИ РАДИ «ПОСТУПУ»
РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «ПОСТУПІНФОРМ»
Вихід чотирьохсотого номера друкованого органу громадської організації «Поступ» – газети «Поступінформ»
– це свідчення стабільності нашої масово-інформаційної діяльності протягом більш, ніж восьми років.
Ця стабільність забезпечувалась і забезпечується
завдяки зусиллям усіх поступівців. Багато з них в тій
чи іншій мірі робили і роблять свій внесок у випуск
газети. Але в першу чергу – це члени редакції газети
та її редактор. Ми можемо на сьогодні стверджувати,
що газета «Поступінформ» вже відбулась як достатньо
ефективний засіб масової інформації, який позиціонує інтереси людей середнього прошарку українського суспільства.
Як інформаційний інструмент газета виконувала і продовжує виконувати свою функцію достатньо успішно, але
на сьогодні цього вже недостатньо. Газета має стати
справді ідеологічним лідером побудови Громадянської
держави. Тобто, забезпечити ідеологічну складову вті-

лення в життя мети діяльності ГО «Поступ».
Крім того, поряд з інформаційною та ідеологічною
функцією, «Поступінформ» має стати основним організаційним інструментом, який консолідуватиме зусилля членів «Поступу», зокрема, для побудови
Всеукраїнської структури організації, усіх громадян
нашої держави для досягнення кінцевої мети – практичної реалізації принципів Громадянської держави.
Від Ради ГО «Поступ» та від себе особисто хочу подякувати колективу редакції газети за їхнє нелегке
громадське навантаження – творення газети. При нагоді, особливу вдячність висловлюю члену організації «Поступ» Юрію Гацюку, який протягом 7,5 років
був незмінним редактором «Поступінформу».
Зичу газеті і колективу редакції впевненості, наполегливості, успіхів у всіх починаннях!

Максим Твердохліб, Голова Ради
громадської організації «Поступ»

Существует только одна бессмертная сила, которая переживает династии, догмы,
классы – это сила творческого труда.
Жан Жорес, 1859 -1914, французский общественный и политический деятель, историк
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КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 10 серпня намічено продовження розгляду
регіонального «Поступу». Основне питання – практична реалізація створення регіональних представництв (координатор – Сергій Солодкий).
Громадянські середи, які проводить організація «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. «Олімпійська»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження!
Ждан Олену Олександрівну – 11 серпня
Мороза Олександра Федоровича – 12 серпня
Коровську Олену Вікторівну – 13 серпня
Малиночку Інну Володимирівну – 13 серпня
Гоголь Світлану Миколаївну – 16 серпня
Заган Олену Анатоліївну – 16 серпня
Лиманську Ганну Сергіївну – 17 серпня

ТРИБУНА РЕДАКТОРА

«ПОСТУПИНФОРМ» – СИЛА И МАГИЯ ЧИСЛА 400
Уважаемый читатель, ты читаешь
юбилейный 400-й выпуск газеты
«Поступинформ» – поздравляю тебя,
и всех нас заодно, с этим знаменательным событием, с этим круглым
числом. Впрочем, готовясь торжественно произнести эту фразу, я было задумался, насколько это верно, что число 400 – круглое?
По всему – оно вроде какое-то даже… квадратное?
Оказалось, по факту некоторых последовавших за этим
исследований, я был близок к истине – число это относится к семейству известных нумерологических знаков,
считается (кто бы мог подумать?) – числом квадратным
(как 20 в квадрате). Квадрат – это уже неплохо, в общепринятой системе символов – это знак сильной организации. А еще – это геометрический символ, значение
которого связывается с числом «четыре», с равенством,
прямотой, порядком, единообразием и землей. Четные
числа и формы характеризуются свойствами стабильности. А в системе принятых этических представлений с квадратом связываются истина, справедливость и мудрость.
В психологическом отношении он ассоциируется
с прочностью, устойчивостью и убежденностью, и это
служит объяснением его использования в различных
преобразованиях природных форм. Это образ стабильной структуры и статической целостности, что
особенно важно в условиях активной динамики.
В нашей древней традиции, в церковно-славянской
изопсефии число 400, оказывается, обозначает понятие

«тЂло». А вот в китайских гексограммах цифра 4 системы
И-Цзин означает «внешнее проявление» со свойством
«человечность», в системе Мын – «начало развития» и
«свершения». Латинская же традиция обозначает это
число привычными нам римскими литерами CD, а само
слово хорошо известно, как «Кватроченто» – термин, которыми специалисты описывают ранний период эпохи
европейского Возрождения, за которыми последовали
периоды бурного расцвета культуры и искусства.
Какое, однако, здесь обилие позитивных и воодушевляющих символов, аллюзий и знаков для пытливого ума истинного человека дела!
Разворачивая свой взгляд от мистического опыта
к фактическому и рациональному, следует отметить,
что выпуск 400-го номера газеты – это значительное
событие для организации. Особенно, если учитывать,
что газета много лет выпускается на общественных
началах, являя собой интеллектуальный продукт беззаветной работы большого числа активистов «Поступа» и общественных журналистов-поступовцев.
Сегодня этим номером мы знаменуем собой вершину
пирамиды всего того труда и талантов наших предшественников, с которой нам дано теперь лучше видеть и понимать нашу общую цель.
Газета «Поступинформ», будучи инструментом развития самой организации, есть также мощный тренажер для личного и профессионального развития
каждого из тех, кто с газетой сотрудничает. Желание высказать на страницах газеты свою мысль так, чтобы быть

наилучшим образом понятым другими, стимулирует
мыслительный процесс, поневоле вынуждает автора оттачивать формулировки, выбирать правильные слова,
точно знать их истинный смысл. Стоит ли говорить, как
эти умения важны в любом деле? Уже сам факт того,
что некто решился широко обнародовать свои мысли
через газету, свидетельствует о том, что человек этот
преодолел свои комплексы неуверенности и начал движение вместе с нами и к своим жизненным вершинам.
Над подготовкой к выходу очередных номеров газеты, впервые за всю ее историю, работает сегодня
целый коллектив Редакции. В горячих спорах концепция газеты развивается, совершенствуется практика, выбираются новые современные методы и
способы работы. Сегодня мы размышляем активно
над тем, какой должна стать наша газета для того,
чтобы соответствовать задаче дальнейшего развития
нашей организации, построения её всеукраинской
структуры, достижения организацией такого мощного
статуса, чтобы успешно реализовать стратегию построения в стране Гражданского государства.
Уверен, что «кватроченто» газеты «Поступинформ»
знаменует собой начало бурного развития всей организации, которая организует, возглавит процессы возрождения активного и созидательного гражданского
движения в стране и приведет нас к намеченной цели.

Леонид Грушевой,
Редактор газеты «Поступинформ»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ «ПОСТУПІНФОРМУ»
Сьогодні виходить у світ 400-ий номер щотижневика громадської організації «Поступ» – газети «Поступінформ». Декілька сотень – вже свідчить про досвід, традиції, напрацювання. Звичайно, усе це створюють люди. В даному
випадку – колектив редакції «Поступінформу».
ЛЕОНІД ГРУШЕВИЙ,
редактор
Першим кроком до співпраці з газетою стали мої коротенькі статті, які я
пропонував газеті, а редактор Юрій
Гацюк схильно приймав та друкував. Згодом став писати
до газети частіше, інколи – на теми, які вже редактор пропонував висвітлити та показати своє бачення. Наприкінці
зими поточного року отримав несподівану пропозицію подумати над посадою редактора газети, бо намітилася вакансія – мій попередник взяв тривалу відпустку. Місяць
роздумів та випробувального терміну, та врешті-решт
призначення відбулося. Невеликий досвід роботи в громадських друкованих засобах в мене був ще з часів роботи
в украінській діаспорі на Далекому Сході Росії (газета
«Українець на «Зеленом Клині») , тож деякий багаж знань
я мав, а решту, сподіваюсь, принесе практика та співпраця
з обдарованими колегами та соратниками.
Відповідаючи на друге питання не без гумору, скажу,
що у вас не стане стільки грошей на те, якою я б хотів бачити газету. Тож, вона стане такою, який саме наш внесок, скільки нашого таланту та віданної праці ми усі
разом газеті присвятимо. А гроші – вони такі, що самі
швидко приходять туди, де успіх вже оселився.
МАРІЯ ПЕЛЕХ,
заступник редактора
Наш колектив – це колектив ініціативних людей, які дали свою добровільну згоду на громадських засадах
присвячувати свій час творенню і виходу «Поступінформу». Серед нас немає керівників чи підлеглих, ми
усі допомагаємо один одному робити спільну, доручену
громадою, справу. Від посад залежить, напевне, тільки
рівень відповідальності, який кожен бере на себе і який
зобов’язує виконувати свою ділянку роботи.
Так склалось, що на мені зійшлись організаційні
функції – підготовка і проведення засідань редакції
(щовівторка), збір матеріалів в номер після погодження
їх переліку на засіданні та формування пакету для
верстки. Я також другою редагую статті після їхнього
опрацювання редактором.
Щодо досвіду, то у свій час 6 років працювала у громадсько-політичній районній газеті «Новий шлях» на
Хмельниччині. Працювала верстальником, журналістом,
заступником редактора. Районки – особливий вид ЗМІ,
там немає поділу на напрямки написання – потрібно писати про усіх і про все: від оранки на зяб і колегій райради, до спортивних змагань і місцевих поетів.
Хоч число 400 для «Поступінформу» – це немало,
але планів щодо його вдосконалення і розвитку теж
вдосталь. Найперше, хотілось би збільшити формат
газети хоча б удвічі, щоб розміщувати більший
об’єм інформації на різноманітніші теми. В недалекому майбутньому «Поступінформ», сподіваюсь
стане електронним ЗМІ. А для цього потрібно збіль-

Саме в ювілейному номері ми вирішили презентувати поступівцям та усім читачам газети членів її редакції. Кожен з них відповів на два простих запитання:
1. Моє місце і роль в роботі редакції?
2. Моє бачення подальшого розвитку газети «Поступінформ»?

шувати кількість дописувачів, формувати інформаЯРОСЛАВ ГУТАРІН,
ційну базу, напрацьовувати нові інформативні і цічлен редакції
каві рубрики, задовольняти попит читачів,
виконуючи при цьому завдання керівних органів орЧому я прийшов у газету? На мою
ганізації та допомагаючи реалізовувати головну мету
думку, інформаційний простір, ча«Поступу» – побудову Громадянської держави, дерстиною якого є газета «Поступінжави заради людей і для людей.
форм» безпосередньо впливає на становлення
громадянського суспільства через формування певСВІТЛАНА САУЛЯК,
них громадянських цінностей у кожного члена нашого
керівник
суспільства та їх пропагування з метою усвідомлення
кореспондентської групи
кожним своєї відповідальності за ті процеси, які проходять у державі, дає надію і можливість прийняти
У редакції газети «Поступінформ» участь в розбудові суспільства, заснованого дійсно
я є керівником кореспондентської на загальнолюдських демократичних цінностях.
групи. Моїм завданням є збір інформації для газети.
Майбутнє газети залежить від тих завдань, які ми
Дуже хочеться залучити максимально можливу кіль- будемо ставити перед нею, від рівня тієї професійної
кість членів ГО «Поступ» (і не тільки) до написання «планки», яку ставить кожний з членів редакції та якої
статей. Нам кожному є що сказати, є чим поділитись. бажає досягнути. Бачу газету у більшому форматі та
Адже ми одна команда, у нас спільні інтереси, ми ро- в більш інтерактивній формі, яка буде не класичною
бимо одну справу. І нехай ми в чомусь помиляємось, газетою, а скоріше новим інформаційним продуктом,
щось не вдається, але зупинятись ми не маємо права. який вбере в себе ознаки різних сучасних інформаГазета об'єднує людей, надає сили, розвиває творчі ційних продуктів.
здібності. Так важливо сьогодні зберегти Україну як
державу, відновити віру українського народу в свої
РОМАН КОГУТ,
можливості. Наші помисли чисті, а дії цілеспрямовані.
член Ради «Поступу»,
Нехай наша газета стане повною мірою відображенкоординатор центру активності
ням сучасності і живе довгі роки!
«Інформаційний простір»
Пізнавати світ, отримувати життєвий досвід, спілкуватись з цікавими особистостями властиво кожній люНасправді у газету я прийшов
дині. Ми прагнемо жити краще, ми хочемо працювати давно. Ідея створити свій орган, що інтегрований у
у цивілізованій сучасній державі. Крокувати в ногу з мас-медіа витала в «Поступі» давно.
часом можна лише тоді, коли ти вчасно проінформоТому, будучи давно у газеті, відчуваю значні можваний і тримаєш руку на пульсі подій. Наша газета ливості нашого видання. На даний момент, я зайживе активним, навіть бурхливим життям. Ми йдемо маюся процесом створення єдиного інформаційного
до нового, більш практичного і корисного читачам фор- простору нашої організації «Поступ». Цей простір
мату. Нехай втіляться всі наші мрії та сподівання, яких поєднує газету, портал організації, соціальні мережі,
ми прагнемо для побудови Громадянської держави!
«Інформаційну пушку Поступу та інше.
А починалося усе «Кльово!!!»
СВІТЛАНА БЄДНАЖ,
член редакції
ДЕНИС ЧУБКО,
заступник редактора,
З тих пір як в нашій організації змічлен Ради «Поступу»
нилися вимоги до членства, і став
діяти принцип оптимального участі
Взагалі, моя участь у «Поступі» –
«3 +1», я вирішила взяти участь у роботі редакції «Поце є прояв моєї громадянської позиступінформу». Я вважаю, що кожен член нашої орга- ції. А робота в редакції газети «Поступінформ» є частнізації повинен внести свою лепту в розвиток кою того вкладу, який я вношу для розвитку «Поступу»
організації «Поступ». Підготовка і випуск газети – це в цілому ось вже протягом шести років, починаючи з
дуже захоплюючий процес. Але, при цьому, напру- 98 випуску у 2005 році.
жена колективна робота. Звичайно вона забирає баЗа цей час наша газета дуже змінилася. І хоча форгато сил і енергії, але результат того вартий.
мат газети залишається невеликим, але по суті ми
Думаю, що газета «Поступінформ» повинна і надалі вже готові до розширення як мінімум у два рази. Ми
залишатися інформаційно-ідеологічним бюлетенем знаємо, про що писати, як писати та для кого наша
нашої організації, ставати ще більш якісним і чита- газета.
бельним. Так що попереду в нас багато роботи і виЄ в мене така мрія, щоб «Поступінформ» перетвоконати її ми зможемо тільки з вашою допомогою, рився в таку газету, в якій би хотів би опублікувати
шановні поступівці та, взагалі, усі читачі. Приєднуй- свої статті кожний журналіст, а читати – кожний гротесь до нашого колективу!
мадянин нашої країни.

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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