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Шановні жінки, з нагоди міжнародного жіночого
дня 8 березня, чоловіча частина Громадської
організації «ПОСТУП» та Всеукраїнської щотижневої газети «Поступінформ» щиро вітає Вас зі
святом та бажає краси, молодості, любові, душевного спокою, не перейматися політичними
та економічними негараздами та отримувати
від чоловіків океани любові. Нехай весна живе у
вашому серці! Усе в житті чоловіка починається
з жінки: матері, дружини. Нехай біля Вас будуть
тільки гідні Вас мужчини! Шануймо жінок, зробімо їх життя кращим і щасливішим!

Дорогі жінки! Найщиріші вітання
та ці класичні рядки – для ВАС!
Woman – John Lennon (Жінка – Джон Леннон)
Жінко, я навряд чи скажу,
Змішались мої емоції та моя легковажність,
Я ж назавжди у тебе в боргу,
І, жінко, я спробую висловити
Мої внутрішні відчуття і подяку
За те, що показала мені сенс успіху.
Жінко, я знаю, що ти зрозумієш,
Те дитинча, що всередині мене,
Запам'ятай, що моє життя в твоїх руках,

І, жінко, мене від серця не відпускай,
І жодна відстань нас не розлучить –
Записано так у зірках.
Жінко, дай мені пояснити –
Я ніколи не бажав заподіяти Тобі болю чи печалі.
Так дозволь мені сказати Тобі знову і знову:
Люблю я, тебе зараз і назавжди

(переклад з англійської Романа Когута, члена Ради ГО «Поступ»)
Не запитуй, ЩО твоя батьківщина може зробити для тебе,
– запитай, ЩО ти можеш зробити для своєї батьківщини.
Джон Кеннеді
«ПОСТУП»: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ШАГИ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
Продолжая цикл публикаций, освещающих процесс ПЕРЕЗАГРУЗКИ общественной организации «Поступ»,
напомним, что цель этого этапа мы
определили как концентрацию всех
усилий для построения Гражданского
государства методом создания мощной гражданской
силы. Для этого необходимо постоянное расширение
влияния общественной организации в масштабах
страны путем увеличения ее численности и роста узнаваемости «Поступа».
Отсюда вырисовывается наша задача на ближайшее время – сосредоточить все усилия именно на
росте влиятельности организации!
Проанализируем, что же сейчас происходит в организации «Поступ».
В рамках РЕВИЗИИ-ПЕРЕЗАГРУЗКИ сделаны следующие шаги:
а) проведена ревизия принципов работы «Поступа», которые будут опубликованы в одном из ближайших номеров «Поступинформа».
б) определено одно основное направление деятельности: «Сильная экономика на основе малого и
среднего бизнеса».

в) пересмотрена работа Редакции с точки зрения ПЕРЕЗАГРУЗКИ и запланирована ревизия ее деятельности.
В сети «ФЕЙСБУК»: создана закрытая группа «Поступкоординация» исключительно для членов «Поступа» (в
настоящее время в ней зарегистрировано около 100 членов организации). Войти в данную группу можно через
своего представителя. Либо можно напрямую обратиться к координатору группы Вячеславу Шевченко.
В сети «ОДНОКЛАССНИКИ» идет операция
«Волна», и уже есть первые результаты. Суть операции – в проведении индивидуальных бесед (переписок) с людьми, находящимися в группе «Поступ» в
«Одноклассниках» для привлечения их в организацию. Команда: И. Ткаченко (координатор), Л. Замурий, А. Кравченко, А. Сметаненко, С. Солодкий, Т.
Садченко, М. Твердохлеб, Н. Троянова-Малош, Д.
Чубко.
ГРАЖДАНСКИЙ СОВЕТ запустил свой сайт
http://www.grk.org.ua (перейти на него можно также с
портала «Поступа» http://postup.org.ua/), создана закрытая группа Гражданского Совета на «Фейсбуке».
ИНВЕСТГРУППА начала этап непосредственного общения с потенциальными инвесторами гражданского
движения «Поступа». Команда: М. Твердохлеб (коорди-
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Новини «Поступу»
Зі складу Виконкому «Поступу» вийшов В. Поліщук за власним бажанням.
З посади головного редактора газети «Поступінформ» за власним бажанням звільнено Л. Грушового.
Головним редактором газети «Поступінформ» з 1
березня 2012 р. призначено М. Пелех.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• 14 березня заплановано розглянути принципи
редакціонної політики газети «Поступінформ».
• На 21 березня заплановано робочу нараду за
темою «Забезпечення діяльності «Поступу».
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»)

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, ЕНДІ ВОРХОЛ
9 березня, 16.00. Спеціальна вечірка для
поступівців в рамках проекту «Я люблю тебе,
Енді Ворхол» в галереї «Мистецький простір
365». Неформальна атмосфера для спілкування, огляд виставки, безкоштовні художні
фотопортрети від «Мистецького простору».
Для реєстрації і гарантованої участі у вечірці контактуйте з Тарасом Доненко через
телефон, Фейсбук, Одноклассники. Кількість
місць обмежена, тому довго не думайте!

ТУРПОДОРОЖ «ПОСТУПУ»
Запрошуємо поступівців на одноденну
турподорож, 17 березня ц.р. (субота), маршрутом Київ – Корсунь-Шевченківський –
Стеблів – Київ. Мінімальна необхідна кількість учасників – 15 осіб. Вартість проїзду на
мікроавтобусі 150 грн. з особи. Координатор Ірина Ткаченко (093) 8247274.
натор), О. Балан, Л. Грушевой, А. Лисаченко, К. Соколов,
Н. Троянова-Малош, И. Ткаченко, В. Шевченко, Д. Чубко.
В РЕДАКЦИИ идет процесс переформатирования
работы. Команда: М. Пелех (главный редактор), С.
Беднаж, С. Сауляк, М. Марченко, Р. Когут, Д. Чубко.
О дальнейших новостях ПЕРЕЗАГРУЗКИ читайте в
следующих выпусках нашей газеты и помните, с чем
мы идем в будущее:
СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ – СИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО!

Материал обработан собкором газеты «Поступинформ» Натальей Сергиенко
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ТОЧКА ЗОРУ

ЧИМ ДЛЯ МЕНЕ Є ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО?
Від редакції. 9-10 березня в Україні визнано Шевченківськими днями. 9-го березня минає 198 років з
дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 10-го
березня – 151 рік від часу його смерті. Шевченка
знає весь світ. Не знати про цього поета, письменника, художника, мислителя в Україні – не можливо.
Для нас – це наша пам'ять, один з найславетніших
Наших героїв.

так слід оцінювати кожного – хлібороба, ремісника, воїна,
мудреця-наставника. Це свої і чужі діти, котрих нагодував
хлібороб. Це корисні речі, котрими користуватимуться
після ремісника. Це збережені життя інших людей, заради
котрих воїн ризикував власною кров’ю і власним життям.
Це внутрішній світоглядний стрижень і знання, котрі надав
учням наставник, це його слово, збережене для нащадків.
Саме так я оцінюю Тараса Григоровича Шевченка, не
за його людським життям, а за його спадком. У нього є
рядки, котрі дають мені наснагу завжди пам’ятати про
моє коріння, відчувати щомиті зв’язок з рідною землею.
Не буду наводити цитат, не буду коментувати його
твори. Кожен, хто хоче, може знайти в них щось своє.
Головне, що засвоїв я від збережених рядків Тараса Григоровича Шевченка – честь вища за життя, Батьківщина
вища за честь. Людина лише тоді гідна життя, коли вона
має за кого і за що його віддати, і завжди до цього готова.
Мені є заради чого жити. Завдяки тим, хто залишив мені у
спадок рідну землю, волю, усвідомлення людської гідності.
Один з них – це Тарас Григорович Шевченко.
Земний уклін величному сину нашої рідної землі!

Саме так – не ким, а чим? Для такого визначення є причина: я не
знаю людини Тараса Григоровича
Шевченка, для мене не важливо,
який у нього був характер, які були
його стосунки з іншими людьми. Це
все у минулому і не впливає на наш час і на наше
майбутнє. Хай усілякі Бузини та інші любителі копирсатися у згадках, у «брудній білизні» й у могилах минулого смакують людські помилки і вади титанів
минулого. Я знаю збережене живе слово Тараса Григоровича Шевченка. І саме це є ВАЖЛИВИМ.
Важливим є не те, як ти прожив життя. Важливим є те, що ти залишив після себе іншим. Саме Святослав Стеценко, член ГО «Поступ»
ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
З першим подихом при народженні
та першим ковтком материнського молока людина отримує безцінне право на
життя. Як ніколи сильним в цей час є
зв'язок людини з природою. З цього моменту розпочинається неповторна життєва історія кожного з нас. Батьківська турбота допомагає нам пізнавати такий безмежний
і захоплюючий світ! Згадаймо, як тоді, немовлям, ми наполягали: «Я сам!» Справді, нам так хочеться самостійності. Щоб чогось досягти потрібна неабияка
наполегливість, навіть рішучість. Але яке задоволення
з’являється на обличчі, якщо вдається те, чого так хочеться. Саме тоді проявлялись перші звички, а згодом і характер. Ми вірили в необхідність і без жодного сумніву
здійснювали елементарні гігієнічні процедури, разом із
друзями виконували фізичні вправи, правильно харчувались, обіймали подушку, коли сильно стомлювались
тощо. Все це називається простим словом – розпорядок
дня. Піклування батьків, рідних, оточення друзів гартує
наш організм, силу волі та формує особистість.
Але настає час, коли нам доводиться приймати
справжні самостійні рішення та відповідати за свої вчинки.
Не кожен готовий до сприйняття дійсності такою, як вона
є. Виникають протиріччя, внутрішні конфлікти. Це тест на
дорослість. В цей момент надзвичайно важливо оцінити
повноту та красу людського життя, знайти своє місце під
сонцем. Зробити це може тільки сильна, вольова особистість, яка не перебуває у полоні інстинктів. А взагалі – це
велике щастя відчувати себе незалежним, впевненим, витривалим. Це ті якості, які роблять нас Людиною сповна.
І немає більш яскравих доказів цього достойного
звання, ніж особистий приклад благородних вчинків.
Здорові думки породжують здоровий дух, а значить і
здорові вчинки.
Твердження, що кожна людина повинна виростити

сина, посадити дерево, побудувати будинок – насправді
має глибокий та гуманний зміст. Це наш слід на планеті
Земля. Ми самостійно пишемо свою історію життя. Трапляється так, що доля підводить нас до певного перехрестя, коли потрібно прийняти те чи інше рішення. Буває
нелегко. І рішення повинно бути зваженим та свідомим.
Вирішуйте самі, що є правильним, а що ні. Аналізуйте
своє життя. Це необхідно для того, щоб йти далі. Наше
самопочуття, стан здоров'я яскраво свідчать про те, як
ми живемо. Згадайте виховательку, яка просила спати в
тиху годину, рідну матір, яка будила вранці, щоб пробігтись разом по чистій росі, бабусю, яка з ніжністю подавала в руки стакан свіжого молока, шкільних друзів, з
якими прибирали рідне місто. Давайте в сніжну зиму і
тріскучий мороз ліпити снігову бабу, навесні ходити до
лісу за першими підсніжниками, вдихати п'янкий літній
аромат польових трав, замріяно дивитись на осіннє
листя. А ще – разом святкувати, відпочивали, збирати
макулатуру та металобрухт і т.д. і т.п., і бути безмежно
щасливими від того, що ми разом! Наша активність,
уважність та відповідальність роблять нас здоровими.
Так що перешкоджає нам сьогодні жити активним,
повноцінним життям? Візьміть за правило підійматись
на потрібний поверх не ліфтом, а сходами. Пройдіться
декілька зупинок пішки. Озирніться навколо, вдихніть
на повні груди і думки стануть чистими та світлими.
Рух – це так просто і так важливо для здоров’я. Можна
займатись фітнесом, відвідувати spa-салони, вживати
органічні продукти. Але ніщо не замінить живого
людського спілкування. Природа була, є і буде завжди
джерелом здоров’я. Туристичні походи в гори, зустріч
сонця на світанку, пісня під гітару, цілющі морські хвилі
– чудовий і корисний відпочинок.
Подорожуйте, вивчайте рідну Україну, пізнавайте світ!
Давайте наділяти наших дітей любов’ю до життя, його

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ:
з Днем народження і зичить, щоб Вас оточували
лише справжні друзі, які будуть з Вами не зважаючи ні на що!
Доненка Тараса Михайловича – 10 березня
Шевченка Вячеслава Анатолійовича – 11 березня
Гладченко Оксану Петрівну – 12 березня
Лося Сергія Дмитровича – 12 березня
Філіпчука Дмитра Васильовича – 12 березня
Клебанівського Сергія Володимировича – 13 березня
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 5, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 5 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ
На засіданні були присутніми 12 членів Виконкому
(при кворумі 10): Замурій Л., Когут Р., Лисаченко А.,
Сметаненко А., Соколов К., Солодкий С., ТрояноваМалош Н., Чубко Д., Твердохліб М., Шевченко В.,
Доненко Т., Мотузка І.
Були відсутніми за об'єктивних обставин: Зінган А.,
Костін І., Нестеренко О., Поліщук В., Ткаченко І.,
Кравченко О.
Секретар засідання: Троянова-Малош Н.
Головуючий: Твердохліб М.
Була присутньою представник Редакції газети «Поступінформ» – Пелех М.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Затвердити розподіл бюджету ГО «Поступ» за
лютий за звичайною схемою.
2. Призначити Солодкого С. відповідальним за проведення опитування за ініціативою редакції газети
«Поступінформ».
3. Прийнято рішення доопрацювати принципи ГО
«Поступ» та доповнити їх розділом «Принципи корпоративної культури». Відповідальні: Доненко Т. і
Пелех М. (за згодою).
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 19 березня.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
багатогранним змістом. Адже, не так уже й важко самоорганізовуватись. Нехай кожен із нас пробудить у собі
невичерпну енергію, жагу до активного життя, такого прекрасного і неповторного. Циклічність у природі символізує нескінченність життя. Тож ніколи не втрачаймо зв'язку
з природою та черпаймо лише позитивну енергію від
Всесвіту. Давайте жити яскраво, емоційно, насичено,
тобто жити змістовно. І нехай наступні віршовані рядки
стануть нам гаслом та супутником у житті.
Не шукайте легкого шляху — його немає.
Не бійтесь труднощів в житті — Ви їх здолаєте.
Сміливо йдіть вперед, назустріч долі.
Подякуйте за все батькам, надійним друзям, силі волі.

Світлана Сауляк, член ГО «Поступ»,
секретар Комісії з питань діяльності
фармацевтичної галузі Громадської Ради
при МОЗ України

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