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ВСТУП ДО ПЕРШОГО НОМЕРА ГАЗЕТИ
Ось і наступив Новий
2012-ий! На шпальтах нашого «Поступінформу» це
перша в цьому році зустріч
редакції зі своїми читачами.
З дзвоном келихів шампанського у першу хвилину
Нового року ми загадуємо найзаповітніші бажання,
мріємо про здійснення у цьому році наших найбажаніших
задумів, зичимо один одному усього найкращого і знову
починаємо новий відлік часу – з 1 січня до 31 грудня.
Так, з року в рік ми сподіваємось на зміни на краще
в нашій рідній Україні. Ми – це не олігархи, отримувачі
надприбутків та високопосадовці, які раптом, на подив
професіоналів, обійняли керівну посаду в одній з галузей державного управління, в якій нічого толком не розуміють. Ми – це звичайні українці, які кожен на своєму
робочому місці, у своєму населеному пункті мріємо
жити у справедливій, вільній, розвинутій державі, де б
поважалась гідність кожного, усі права гарантовано реалізовувались, здібності та талант кожного знаходили
своє застосування і давали справедливу віддачу.
Але на даному етапі розвитку України переважну
більшість посад, на яких можливо «хапнути» з держбюджету, чи за допомогою яких можна власний бізнес паралельно розширювати отримують ті, хто
рідніший або ближчий очільникам держави, правлячій
партії, хто має достатньо фінансових засобів, навіть
невідомого походження і т.д. і т.п. А інші держслужбовці нарікають, що вони нічого не можуть вирішити,
бо в них руки зв’язані вказівками «зверху».
І якщо Конституція пише, що єдиним джерелом влади
в Україні є народ. То так і повинно бути! Ми об’єдналися
у громадську організацію «Поступ», щоб розробити
спільний план дій і запропонувати Україні новий шлях,

нову ідеологію, побудувати спільними зусиллями на теренах нашої держави могутню і процвітаючу Громадянську державу з активними і свідомими громадянами,
розвинутим суспільством, ефективною владою і справедливими законами. Ми вважаємо, що держава повинна бути не над народом, а для народу. Саме тому ми
називаємо нашу державу Громадянською. Саме для
цього ми пропонуємо кожному громадянину зламати в
своїх думках ганебний стереотип, що «в цій країні вже нічого не зміниться». Зміниться, якщо зміни кожен з почне
саме з себе, і розширить їх до масштабів держави.
Ми продовжуємо шукати наших однодумців, як серед
громадян зокрема, так і серед громадських об’єднань
взагалі. Тих сильних особистостей, котрі справді бажають брати участь в управлінні власною країною, а отже
і власною долею. А з тими, хто не вірить в успіх, хто використовує Україну як інструмент набиття власних кишень за рахунок держави, хто пальцем не ворухне, щоб
хоч щось змінити в державі – нам не по дорозі.
Громадська організація «Поступ» бачить шлях, який
приведе до зміни ситуації в країні та побудови справедливої та розвиненої держави, він викладений у
наших ідеологічних засадах. Щоб подолати цей шлях,
нам необхідна всеукраїнська команда однодумців, яка
буде здатна втілювати в життя українську національну
ідею – побудову Громадянської держави.
Тому приєднуйтесь до ГО «Поступ», беріть участь у
створенні та росповсюдженні громадянського тижневика
«Поступінформ», формуйте разом з нами новий тип свідомо активного громадянина, новий тип суспільних та
владних відносин у новій Громадянській державі Україні.

Марія Пелех, Денис Чубко, члени ГО «Поступ»,
члени редакції газети «Поступінформ»

Усіх щиро вітаємо з Різдвом!
Разом з номером нашого щотижневика у
більшість домівок українців увійдуть славні радісні колядки, ми знову щемливо доторкнемось
до прадавніх різдвяних родинних традицій,
зберемося за гостинним батьківським столом,
привітаємо один одного з народженням Христа, який для віруючих християн є символом
Любові, Добра, Справедливості, Істини.
Тож хай з Різдвяними святами у наших
серцях народяться найкращі людські прояви,
впевненою буде віра у позитивні зміни, наполегливим буде бажання зробити все залежне від кожного з нас, для того, щоб мета і
мрії кожного реалізувались!
Христос народився! Славімо Його!

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 11 січня заплановано проведення відкритого засідання Виконкому.
• На 18 січня заплановано продовжити розгляд
ревізії та перезагрузки роботи организацїї «Поступ».
Громадянські середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа
доля України. Приходьте та приводьте друзів і 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»)

Хай батьківщина явить себе матір'ю усіх громадян; хай вигоди, якими користуються вони в своїй вітчизні, зроблять її для них дорогою;
хай уряд залишить їм в суспільному управлінні частку, достатню для того, щоб вони відчували, що вони у себе вдома;
хай закони будуть в їхніх очах лише запорукою загальної свободи.
Жан Жак Руссо
ВИКОНКОМ «ПОСТУПУ»

МИ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ!
Чому я працюю у Виконкомі? Відповідь для мене виявилася не такою
вже й простою.
Я член Виконкому досить давно,
вже і не пам'ятаю з якого року. Мій шлях становлення
повноцінним членом керівного органу ГО «Поступ»
проходив досить важко. Я два рази складав з себе
членство у Виконкомі з різних банальних причин, але
Максим Миколайович Твердохліб мене знову і знову
запрошував повертатись.
Ще кілька років тому мені здавалося, що Виконком
– це просто додаткове навантаження, де зібралися
люди, яким просто нема куди подіти вільний час.
З часом сама організація «Поступ» і її Виконком перейшли в наступну фазу свого розвитку, і моє ставлення змінилося. Виконком – це «локомотив» нашої

лежить доля моєї Батьківщини.
Свого часу я повірив, що мої дії і вчинки важливі для
моєї країни, і тому я в «Поступі», і тому я у Виконкомі. Якщо
не ми, то хто? Хто врятує Україну від знищення? Відповідь
проста – МИ! Тільки ми створили передову ідеологію,
тільки ми вже маємо команду однодумців, тільки навколо
нас об'єднається український народ. Чому? Бо інших альтернатив «Поступу» в наш час не існує.
Першоосновою політичної, благодійної, грантової та
іншої метушні навколо нас є гроші, вони для інших є вершиною, а ми, поступівці, ставимо попереду ІДЕЮ, ідею
процвітаючої України, НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕЮ ПОБУДОВИ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, тому саме ми переможемо.
МИ – майбутнє України!

організації, на який покладено два головні завдання:
- триматися гуртом та тягнути за собою всю організацію вперед,
- вести «Поступ» в правильному напрямку, не звертаючи
з дороги під назвою «Шлях до Громадянської держави».
А я – один з машиністів локомотиву, значить і від мене
залежить та кінцева станція, до якої ми прибудемо, і взагалі доля нашого «потягу», потягу під назвою «УКРАЇНА».
Сьогодні моя Батьківщина Україна знаходиться в
небезпеці. Мою країну розкрадають і поступово знищують, зраджують її національним інтересам заради
власного збагачення купки можновладців, які ще сміють називати себе «елітою». І ця «еліта» веде мене і
моїх дітей до прірви. Так чому ж я, УКРАЇНЕЦЬ, сиджу Сергій Солодкий,
та нічого не роблю для порятунку моєї Держави член Виконкому ГО «Поступ»
України? Адже саме від мене, від кожного з нас, за-
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«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАРАДИ УВАГИ ТА ЛЮБОВІ
Напередодні святкування дня Св.
Миколая, 10 грудня 2011 року, відбулася чергова поїздка членів Громадської організацій «Поступ»
разом з учасниками Благодійного фонду «Слов’янський купол» до Центру соціально-психологічної
реабілітації «Мрія Переяславщини», що у селі Циблі
Київської області.
На момент нашого приїзду у центрі перебували
саме наймолодші дітки, які не так давно з’явились у
закладі, та були й добре знайомі нам Микола і Роман,
більш старші. Особисто мене порадували двійнята –
Сашко та Пашко, дуже грайливі та веселі малюки. Ми
привезли для дітей подаруночки, теплий одяг, розвиваючі ігри, фрукти та солодощі. Хоч дітки перебувають у цьому закладі з різних причин та далеко не
зовсім приємних, проте вони переважно веселі, позитивні та особливо чутливі.
Нам вдалося пограти з малечею в ігри, що вони у
своєму віці роблять із задоволенням. Також разом з
дітками, правда в основному з дівчатами, малювали та
писали листівки з побажаннями для Діда Мороза, а
хлопці тим часом грали у спортивні ігри із чоловічою частиною нашої групи. Відчувається, що дітям не вистачає банального та найнеобхіднішого – уваги та любові.
Тому нашу наступну поїздку заплановано на січень
2012 року. Діти чекають на нас і є відчуття, що за час
наших зустрічей ми стали небайдужі одне одному.
Тому дякуємо всім, хто підтримує діяльність Благодійного фонду «Слов’янський купол» у цьому на-

з Днем народження і бажає настільки значних успіхів, щоб у майбутні роки вас офіційно вітали з цим святом президенти,
шейхи та голлівудські актори!
Рябцева Володимира Миколайовича – 12 січня
Демчук Наталію Трохимівну – 14 січня
Максименко Ольгу Іванівну – 14 січня
3+1

ВАКАНТНІ ПОСАДИ ПОСТУПУ
Організація «Поступ», метою якої є побудова Громадянської держави, пропонує кожному приєднатися
до нашої команди. І почати вже зараз створювати
своє майбутнє та впливати на сучасні події.
«АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»
• Координатор по роботі в Громадянській Раді
• Координатор по роботі з громадськими радами
ГАЗЕТА «ПОСТУПІНФОРМ»
• Координатор зв'язків між Порталом та Газетою
«Поступінформ»
прямку та будемо вдячні за будь-яку допомогу у його
подальшій роботі.
Вітаємо усіх з Новим 2012 роком! Хай кожна дитина в Україні буде щаслива у кожній родині!

Любов Замурій,
член Виконкому ГО «Поступ»

АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

ДОРОГА ПІД НАЗВОЮ ЖИТТЯ
Чи замислювались Ви коли-небудь над тим, що означає ЖИТИ?
Наше життя – це подорож. Тактак. Хтось від початку і до кінця мчить
на шаленій швидкості. Комусь до
вподоби рухатись повільно та непомітно. А ще буває так, що зриваєшся на половині дороги. Людська природа така. Напевно, лише з часом
починаєш цінувати когось і щось, насолоджуватись
кожною миттю життя. Як все ж таки важливо, подорожуючи по життю, зберегти людську гідність. Як хочеться інколи зупинитись, озирнутись навколо і
відчути кожну мить, що дарує доля.
На одній з таких зупинок є ГО «Поступ». Це свіжий,
такий жаданий ковток повітря, що надихає і несе в
собі життєстверджуючу енергію. Ідея побудови Громадянської держави містить в собі поєднання достатку, порядку і справедливості. Ці категорії несуть
об'ємний, громіздкий шматок роботи над собою, над
своєю свідомістю. ГО «Поступ» показує суспільству
що означає жити повноцінним життям, жити в такій
державі, де панує рівноправ'я і закон. Процес побудови громадянської держави досить тривалий, складний, навіть виснажливий. Не кожен може здолати цей

шлях. Саме в такі моменти ми повинні йти пліч-опліч, підтримуючи один одного.
Всі історично значущі події мали, мають і будуть
мати успіх лише тоді, коли в основі своїй нестимуть
позитив, віру в успіх. Як би банально це не звучало,
але добро завжди перемагатиме зло. Будь-яка негативна енергія спустошує, руйнує. Це досить небезпечний симптом, який потрібно не допускати до себе.
Світ існує на принципі противаги одного явища іншому. Що вибрати для себе – кожен вирішує сам.
Ми живемо в соціумі, ми не можемо жити розрізнено.
ГО «Поступ» єднає суспільство, будує основу гідної
держави, де б кожен з нас міг відчути комфорт, впевненість, захист. Час – річ невблаганна. Давайте творити добро сьогодні, щоб завтра не було осаду в душі
за байдужість та інфантильність. Можна помилятись,
але зупинятись чи зневіритись – ні в якому разі. Наші
благородні вчинки – це рушійна сила, сила прогресу.
Тож нехай наша подорож по життю буде змістовною,
послідовною, сповненою величезною кількістю приємних моментів, від яких хотілось би жити і творити.

Світлана Сауляк, член ГО «Поступ»

Звертатись до координатора напрямку Дениса
Чубка. Тел.: 067 732 6195.
ШЛЯХАМИ МУДРИХ
Однажды во время прилива принесло очень
много морских звёзд. Наступил отлив, и огромное
количество звезд стало высыхать на солнце.
Мальчик, гулявший по берегу, стал бросать
звёзды в море, чтобы они смогли продолжить
свой жизненный путь.
К нему подошёл человек и спросил:
— Зачем ты делаешь это? Ведь ты не сможешь
спасти всех этих существ, большинство из них всё
равно погибнет! Оглянись, здесь миллионы морских звёзд, берег просто усеян ими. Твои попытки
ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду,
на мгновение задумался, бросил её в море и сказал:
— Нет, мои попытки изменят очень много… для
этой звезды.
ГУМОРТ ТА САТИРА
Вы не вступайте в «Поступ» никогда!
Вам ни к чему национальная идея,
Не тратьте свои лучшие года,
На бредни под названьем «панацея».

Зачем Вам думать о величии страны?
Ведь ничего уже не изменить,
Не ощущайте за собой вины,
Не прекращайте безрассудно жить.
Мир точно разберётся и без нас,
Куда катИться, под каким углом,
Мы будем гордо зваться – Гондурас,
Не узнавая флаги за окном.
Михаил Марченко,
член общественной организации «Поступ»

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