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«Поступ» присутствует в социальных сетях (Facebook и Одноклассники).
Недавно
через
«Одноклассники» к нам пришло
такое сообщение:

«Ваш Член Рады ГО «ПОСТУП» Солодкий Сергей
Николаевич, если не ошибаюсь живет в моем доме. И
совсем недавно добился того, чтобы в его парадном
поменяли трубы канализации (как говорят жильцы,
был неприятный запах). Похвально!!! Но есть одно
НО!!! Почему бы не добиться того, чтоб дело довели
до конца, т.е. чтобы коммунальники нормально зарыли яму после себя и заложили ее асфальтом (как
это было до того)??? Это сейчас там перед их парадным земелька сухая и нет грязи, а пойдут дожди так
во дворе будет БОЛОТО!!! О да, тоже похвально начать дело и не довести его до толку!!!
Павел Пархоменко, г.Бровары»
Я попросил Сергея дать свой ответ. Вот он.

вили і наступного дня все буде вирішено. І дійсно, надіслали спецтехніку і бригаду людей, які замінили частину
нашого каналізаційного колектора. Проблему вирішено!?
Отже, висновок, цілий рік походів і сварок до ЖЕКу нічого
не дав, а один лист вирішив зразу всі питання.
Тепер стосовно листа з докором в мою адресу. Після
ремонтних робіт залишився розкопаний асфальт та засипана піском траншея прямо перед входом до під'їзду.
Зразу знайшлося багато незадоволених таким фіналом.
Знову почалися походи бабусь до ЖЕКа. Із свого боку поясню, я, як людина із вищою технічною освітою та ще і
пов'язана із будівництвом, стверджую, що ЖЕК абсолютно правильно очікує із благоустроєм прибудинкової
території. Треба почекати поки насипний грунт в траншеї
дасть осадку, поки його втрамбують своїми колесами автомобілі, поки пройде багато дощів, які своїми водами
рівномірно заповнять всі порожнини піском. Після цього
можна займатися благоустроєм. А то у нас роблять завжди навпаки – зразу асфальтують територію, а потім цей
весь асфальт провалюється потихеньку в землю.
Розумію, що коли підуть дощі, то буде багнюка і
багато незручностей, та нічого, більше року терпіли
сморід, то ще трохи потерпимо бруд. Зате потім все
буде зроблено за правилами, а значить надовго.
Члени Поступу зажди доводять розпочаті справи
до логічного фіналу. І в цій історії кінець буде, скоро
чи ні, це вже інше питання. Сумно за те, що майже
всі навколо тільки балачки розводять, а реально
майже ніхто нічого не робить для покращення свого
життя та життя оточуючих людей.
Боріться за свої права, і разом ми обов'язково переможемо!
Сергій Солодкий»

«Є запитання – треба дати відповідь.
Чесно кажучи, коли я вперше прочитав таке питання
від людини, що проживає зі мною в одному будинку, то
сильно розгнівався. Якщо ця людина мене знає, то чому
не підійшла до мене безпосередньо і не отримала відповіді на всі існуючі запитання перед тим як пиматиелектронного листа третім особам та ще і з «підвохом».
Як все було?
Вже більше року в підвал мого під'їзду текли каналізаційні стоки, від чого в самому під'їзді стояв страПосле ответа С.Солодкого, я спросил автора вошенний сморід. Жити в квартирі стало просто
неможливо. Мої сусідки – бабульки активістки не од- проса, можно ли давать в публикации его имя. Он
норазово ходили в ЖЕК скаржитись та сваритись, ті в разрешил, но только с его комментариями. Вот его
свою чергу надсилали аварійну бригаду, яка щось ро- комментарий.
Самую сильную черту отличия человека от животных составляет нравственное чувство,
или совесть. И господство его выражается в коротком, но могучем
и крайне выразительном слове "должен". Чарлз Дарвин.
била і тимчасово проблема зникала, але через кілька
днів все починалося знову. Тобто, системного вирішення проблеми не було.
Так-як я людина досить зайнята, то в самого мене
просто не вистачало часу зайнятися нашою спільною
проблемою, хоча я розумію механізм досягнення мети.
Була надія, що наші дорогі бабусі самі досягнуть мети.
Але після чергової розповіді мені про похід в ЖЕК та
емоційного спілкування із сусідами та своєю дружиною,
мені стало зрозумілим, що якщо не я, то ніхто.
У організації Поступ вже є багато успішних прикладів
боротьби із комунальщиками, та я вирішив поки не задіювати його можливості. Вирішив звернутись до місцевого депутата по нашому округу. Я його давно знаю
особисто, бачу його реальні справи і був впевнений, що
з його допомогою все владнається, і я не помилився. І
от дивина так дивина, як тільки він отримав колективне
звернення від жителів нашого під'їзду і керівництво ЖЕКа
про це довідалось, то зразу ж мені начальник місцевого
ЖЕК повідомила, що причину нашої проблеми вони вия-

«ЖЕК абсолютно правильно очікує із благоустроєм
прибудинкової території. Треба почекати поки насипний грунт в траншеї дасть осадку, поки його втрамбують своїми колесами автомобілі, поки пройде
багато дощів, які своїми водами рівномірно заповнять
всі порожнини піском, а вже після цього можна займатися благоустроєм.»
Ну да, ЖЭК правильно делает, что ничего не делает!
Весь двор уже в ямах, которые по истечению больше
десяти лет не заложили асфальтом. Так и с этой ямой
будет, если «не задіювати механізм Поступа»... Перед
этим другую яму, кстати, сразу заасфальтировали.
Пусть асфальт там и просел немного, но нет грязи. Мы
же живем в городе, а не селе и даже не в ПГТ.
Были бы у меня личные знакомые на уровне депутатов
горсовета, я бы тоже сам к ним обратился... А так увы,
простой гражданин куда бы не пошел (ЖЭК, горсовет и
т.п.) выйдет оттуда ни с чем. Кому как не Вам это знать
Павел Пархоменко».
(Продолжение на стр. 2)
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Новини «Поступу»
Громадянська Рада
Чергове засідання Громадянської Ради відбулося
12 жовтня 2011 р. в м. Києві. На засіданні вирішено
від Громадянської Ради підготувати листа щодо позиції членів Ради відносно непрозорості підготовки
змін до Постанови КМУ №996 від 3 листопада 2011
р., та надіслати прем’єр-міністру Азарову М.Я., міністру юстиції Лавриновичу О.В. та раднику Президента України Герман Г.М. Також було продовжено
обговорення проекту «Стратегії розвитку Києва до
2025 р.» (http://www.kmv.gov.ua/strategy.asp).
До Громадянської Ради приєдналася асоціація
«Зелений світ», представник Є. Ракін.
Вакансії «Поступу» на порталі
Відтепер на нашому порталі будуть публікуватися
вакансії центрів активності «Поступу». За цією адресою http://postup.org.ua/vacancy знаходиться перелік дійсних вакансій.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 19 жовтня обговорюватимуться питання регіонального розвитку організації «Поступ». Координатор – В. Поліщук.
• У середу 26 жовтня ц.р., відбудеться відкрита Громадянська середа, на яку ми запрошуємо учасників віртуальної групи «Поступ» у соціальній мережі
«Однокласники» (зустріч в «реалі»). Обговорюватимуться
питання подальшої співпраці учасників групи з ГО «Поступ». Координатор – Ірина Ткаченко, тел.: 0674306878.
• На 2 листопада намічено обговорення блоку «ПОРЯДОК», напрямок «Судова система в інтересах народу».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. 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»)
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данской организации «Поступ».
С этим, с возможностями поступовцев, вроде все
понято. Но вот непонятно другое. А что сдерживает
других людей? Что им мешает объединяться в гражданские структуры и добиваться своих прав? Если не
хотят создавать свои объединения граждан, то почему не присоединяются к уже существующим, да
хотя бы к «Поступу»?
Вот ведь что получается. Сами не объединяются, к
другим не присоединяются, зато сидят и ждут когда ктото, с возможностями, решит за них все их проблемы!
Да когда же, наконец, наши люди, начнут понимать,
что их проблемы в нашей стране никто и никогда не
будет решать, если они сами будут стоять в стороне!
Конечно, вопрос, а вернее, крик души :) остается риторическим. Но возможно, данная публикация и сдвинет кого-то с мертвой точки гражданской импотенции.

(Начало на стр. 1)

Такой вот получился диалог. Почему мы решили его
опубликовать?
Ну точно не для того, чтобы всех проинформировать
о том, когда и какую яму заасфальтируют в Броварах.
Речь о другом. О подходе.
Получается, что обычный гражданин сам ничего не
может добиться в нашей стране. На самом деле так оно
почти и есть, если гражданин обычный. Но почему нашему поступовцу С.Солодкому это удается? Да потому,
что он уже не обычный. Он является членом организации «Поступ». И, как заметили, он даже не использовал
ресурсы самой организации, а воспользовался своими
знаниями и опытом. А откуда он этот опыт получил? Откуда он знает механизмы решения проблем? Ответ
прост: этот опыт ему дает активная Гражданская пози- Твердохлеб Максим,
ция и опыт, приобретенный им за время работы в граж- Председатель Совета «Поступа»
НАШІ ЛЮДИ

На страницах нашей газеты мы постоянно знакомим
читателей с нашими поступовцами. Предлагаем им
коротко рассказать о себе, о первом впечатлении от
организации «Поступ» и об ожиданиях от организации.
ЕЛЕНА ХАНБЕКЯН
Я родилась в Киеве, выросла в
Ереване (Армения) и потом, 15 лет
назад, снова вернулась в свой родной Киев. По первому образованию я
инженер-строитель, по второму –
магистр по управлению инновационной деятельностью. Работаю в Государственной инспекции учебных заведений Украины начальником отдела
кадрового и организационного обеспечения.
С «Поступом» я познакомилась благодаря газете
«Поступинформ», которую получала по электронной
почте от своей сотрудницы, моей подруги и активного
члена организации, Замурий Любови.
Побывав на нескольких открытых собраниях «Поступа» по средам, попав в атмосферу поступовцев, в

2009 году я приняла решение вступить в организацию,
поскольку поняла, что не мне одной хочется что-то изменить к лучшему, и что «Поступ» – это организация,
объединившая и продолжающая объединять людей,
которым не безразлична судьба нашего государства и,
соответственно, и своя собственная судьба. Организация способствует и помогает в решении проблемных
вопросов. Тут нет понятия «моя» или «твоя» проблема,
а есть задача, которую нужно решить общими усилиями. Тут не ноют, что тяжело жить, а действуют, делают всё возможное, чтобы построить здоровое
гражданское государство! Как говорят, в здоровом теле
– здоровый дух. Так вот, в здоровом, благополучном
государстве и граждане, проживающие в нём, однозначно будут гораздо благополучнее и счастливее. А
этого можно добиться, лишь объединив как можно
большее количество патриотически настроенных
людей, которые верят в светлое будущее! И я верю,
что общими усилиями мы этого обязательно добьёмся.
Сожалею только, что часто мне не хватает времени
активнее лично участвовать в ускорении этих процессов.

ВИКОНКОМ ПОСТУПУ

ЧОМУ Я ПРАЦЮЮ У ВИКОНКОМІ ПОСТУПУ
Я прийшов до організації поступ
ще у 2003 році. Тоді ця організація
більше нагадувала клуб однодумців.
Це були люди, які бажали спілкуватися, прагнули розвиватися, але на
той час ще не мали чіткої мети і бачення механізмів
розвитку. Вже тоді я звернув увагу на те, що певна
група членів організації, а саме члени Виконавчого
комітету, суттєво відрізняються у своїх поглядах і підходах до життя від решти членів «Поступу». Це була
свого роду еліта. Але еліта не така, як ми бачимо
зараз у державі, «зажрана» і поверхнева. Ні, еліта
«Поступу» – це люди цілеспрямовані, з явно визначеними лідерськими якостями, що як одна команда
працювали над створенням чогось нового.
Саме в цей час, після року перебування в лавах орга-

нізації, я вступив до Виконкому. Я б не сказав, що раптово я став кращим, розумнішим і впливовішим. Але я
влився у групу однодумців, які активно себе самостійно
розвивали. «Поступ» – це фактично міні-модель успішного суспільства з усіма його соціально-економічним принципами. Робота у Виконкомі, в першу чергу, стимулює до
само-організованості. Людина думає, що вона і так прекрасно уміє управляти своїм часом і є цілком відповідальною, але коли вона попадає у соціум, де вона не одна така,
або коли треба вирішувати певні питання, від яких залежать інші люди або обставини, це усе змінює. Тому Виконком – це хороша школа, яка навчить бути
відповідальним перед іншими, бути організованим, вчить
лідерським якостям та вмінню протистояти проблемам.
З періоду, описаного в першому абзаці, пройшло 8
років. За цей час організація сформувалася у чітку струк-

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 18, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 10 ЖОВТННЯ 2011 РОКУ
На засіданні були присутні 13 членів Виконкому
(при кворумі 10): Замурій Л., Когут Р., Костін І.,
Кравченко О., Лисаченко А., Мотузка І., Нестеренко О.,
Соколов К., Солодкий С., Твердохліб М., Ткаченко І.,
Шевченко В., Чубко Д.
Були відсутні з об'єктивних обставин: Доненко Т.,
Зінган О., Поліщук В.
Були відсутні без попередження: Сметаненко А.,
Троянова-Малош Н.
Секретар засідання: Костін І.
Головуючий: Твердохліб М.
Брав участь у засіданні: редактор газети «Поступінформ» Л. Грушевий.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Рекомендувати виключити з організації «Поступ»
за несплату членських внесків М. Захарченко.
2. Доручити Редакції газети «Поступінформ» налагодити контроль за написанням програмних
статей, а саме забезпечити попереднє обговорення та затвердження тез таких статей на Громадянських середах.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 24 жовтня.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ТУР ВИХІДНОГО ДНЯ
У суботу 12 листопада «Поступ» запрошує бажаючих до туристичної подорожі – поїздка на Чернігівщину за маршрутом Київ – Батурин – Древній
Крупицький монастир – Київ.
Екскурсійний тур в рамках проекту «Поступу» –
«Золоте кільце». Поїздка чартерна, мінімальна кількість учасників – 15. Вартість – 210 грн. з однієї
персони (включає проїзд на комфортному мікроавтобусі з DVD). Додаткові витрати, як і завжди, – послуги екскурсоводів та за вхід в музеї (близько 50
грн./люд.). Харчування на час подорожі кожен для
себе бере з собою. Відповідальна Ірина Ткаченко,
член Виконкому «Поступу», тел.: 0674306878.

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
З днем народження!
Дмитраша Володимира Васильовича – 20 жовтня
Пелех Марію Євгенівну – 22 жовтня
Васюру Анатолія Васильовича – 23 жовтня
Дзюбу Віктора Петровича – 22 жовтня
Сіру Людмилу Іванівну – 26 жовтня
туру з визначеними принципами і ідеологією. Сьогодні
у нас є чітка мета – побудова Громадянської держави. І
значний вклад у створення і розвиток ідеології внесли
саме члени Виконкому. І я теж у їх числі. І я знаю і відчуваю, що причетний до створення чогось нового значного, що змінить життя у нашій державі на краще.

Роман Когут, член Виконкому
громадської організації «Поступ»

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