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У другу неділю травня Україна святкуватиме День матері.
Не забудьте привітати своїх матерів…

СВЯТО НАШИХ НАЙДОРОЖЧИХ МАМ!
Люба моя матусю… Тільки з плином
років я почав розуміти, скільки в мене
було вкладено сил, здоров’я, любові та
безсонних ночей. Ти зробила все від Тебе
залежне, щоб я виріс здоровою та освіченою особистістю.
З самого мого народження Ти наповнювала мене своєю
життєрадісністю, енергією та світоглядом чуйної і відповідальної людини. Ти була і залишаєшся моїм Всесвітом.
Ніде я не відчував себе спокійніше, ніж вдома, з
Тобою. Ти готувала для мене найсмачніші страви,
смак яких ніхто і ніколи не перевершить. Часи мого
дитинства назавжди залишаться у моєму серці, як нетлінний скарб. А Твоя турбота знаходить мене будьде, у будь-якому місці земної кулі.

Мамо, я пишаюся Тобою! І докладаю всіх зусиль,
щоб бути Твоєю щирою гордістю! Я вдячний Тобі за
безцінні дари – життя, самореалізацію, повноцінну
сім’ю. Дай Боже, щоб я був для своїх дітей таким же
прикладом, яким Ти є для мене. Ти – моє натхнення.
Ти – моя Україна. Я хочу змінити батьківщину на
краще і заради Тебе.
Я бажаю Тобі довгих років життя і нескінченного
материнського і жіночого щастя. Ти ніколи не будеш
одна, бо в Тебе є я – Твій найкращий витвір мистецтва, Твій люблячий син.

Від вдячних синів, Михайло Марченко,
член ГО «Поступ»
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Новини «Поступу»
Святкування Дня Перемоги
На День Перемоги, 9 травня, члени ГО «Поступ»
здійснили патріотичну акцію з покладанням квітів
до пам’ятника Невідомому солдату.
Фоторепортаж: http://postup.org.ua/node/1124.
Skype-конференція з регіонального розвитку
У четвер, 10 травня, відбулася чергова скайпконференція з питань регіонального розвитку.
В ході конференції прийнято рішення запрошувати
до обговорення також і не членів ГО «Поступ».
Наступну скайп-конференцію з питань регіонального
розвитку заплановано на 24 травня з 18:30 до 19:30.
Усім, хто бажає взяти участь у заході, звертатися до
Ігоря Мотузки (Тел.: 050 150 9042, imotuzka@gmail.com)

Людина за своєю природою – істота суспільна. Арістотель.
Від редакції. У цьому номері ми розпочинаємо
серію матеріалів під новою рубрикою «Парламентські
вибори – 2012». В кінці жовтня український народ знову
буде обирати своїх представників у найвищий законодавчий орган влади – Верховну Раду. Законом передбачено, що вибори будуть проводитися за змішаною
системою: 225 депутатів – за виборчими списками від
політичних партій, а решта 225 – за мажоритарною системою в одномандатних округах. Участь у виборах будуть брати тільки політичні партії; участі блоків партій
не передбачено. Офіційна виборча кампанія розпочнеться за 90 днів до дня голосування.
ГО «Поступ» не бере участі у виборах. Але організація об’єднує людей з різними політичними, релі-

гійними та іншими переконаннями, які хочуть змінити життя у рідній державі на краще. Члени організації – люди з активною життєвою та громадянською
позицію, а тому не стоять осторонь актуальних подій
життя України.
Кожен з членів організації може висловити на сторінках нашої газети свою думку щодо тієї чи іншої партії. І думка окремо взятого члена ГО «Поступ» не є
позицією організації. Знайомтесь, аналізуйте, робіть
висновки і правильний, якщо це можливо в сучасних
умовах, вибір в інтересах України!
Марія Пелех,
головний редактор «Поступінформу»

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ – 2012

А ВАС, ЗАРУБЕЖНЫЕ СОГРАЖДАНЕ, НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ!
Недавно Конституционный Суд сможет принять участие в голосовании.
Украины вынес решение по Закону о
Некоторые представители партии власти не видят в
выборах. Не берусь в целом оценивать этом никаких проблем, дескать, никто не лишал украинвсе преимущества и недостатки по- цев за рубежом права выбора, дескать, они могут приеследней редакции документа. Надле- хать и проголосовать. Звучит издевательски, не правда
жащую оценку ему дадут юристы, ли? Готовы ли эти самые лица, чьи слова исполнены таполитологи и общество. Однако не могу не коснуться кого цинизма, оплатить каждому билет в оба конца и затой его части, которая ущемляет мои личные конститу- менить каждого на работе во время отсутствия?
ционные права как гражданина государства Украина.
Получается, основы украинской «демократуры»
Все дело в том, что ни с того ни с сего 59 нарде- строятся на сталинском «нет человека – нет пропов вдруг усмотрели в существовашей до сих
блем» (читай: «раз ты не в
пор редакции закона ущемстране, то и голосовать тебе
Е,
ТРАН
РАЗ ТЫ НЕ В С
ление прав избирателей. А
незачем»)? Я далек от
ЕМ
АЧ
ТЕБЕ НЕЗ
люди в мантиях по пред- ТО И ГОЛОСОВАТЬ
мысли, что эта акция по
ставлению народных из«восстановлению ущемленных прав избиратебранников легким росчерком пера решили лишить лей» спланирована сверху. Не хочется думать, что
зарубежных украинцев права голосовать за мажори- власть испугалась «неконтролируемого», «неудотарщиков в посольствах. Такой «новеллы» не было бного» волеизъявления зарубежных соотечественнидаже во времена президентства Л. Кучмы, поэтому в ков, которых невозможно задобрить ни гречкой, ни
2002 году я еще мог реализовать свое конституцион- «витиной тысячей», ни тем более мизерными надное право в диппредставительстве Украины в Рес- бавками и прочими «социальными благами». И конепублике Корея.
чно же, не верю я в то, что все эти «новеллы»
Теперь же, по сути, ни один украинец, который проталкиваются накануне выборов, чтобы лишить
оставил страну в поисках счастья за рубежом, не людей возможности восстановить свои права.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• «Земельна реформа у Громадянській державі»
буде обговорюватися 16 травня.
• «10 років, скільки ще?» – продовження обговорення – 23 травня.
• Як користуватися механізмом захисту «Поступу»? Про це на робочій нараді 30 травня.
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»)
ПОЇЗДКА В КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
19 травня (в суботу) заплановано одноденну
поїздку поступівців за маршрутом: Київ – Корсунь-Шевченківський – Стеблів – Київ. У програмі: екскурсія Корсуньським парком,
відвідання палацу князів Лопухіних-Демидових,
знайомство з Діорамою Корсунь-Шевченківської битви, відвідання Музею Івана Нечуй-Левицького. Вартість проїзду на мікроавтобусі 150
грн. з особи. Координатор – Ірина Ткаченко.
Тел.: 093 8247274, 067 4306878.
Сегодня запретили голосовать украинцам за рубежом, а завтра – президента будут выбирать в парламенте? А послезавтра – никто и спрашивать не будет,
будь ты хоть триста раз украинцем? Требую от гаранта
Конституции Украины, парламента Украины и правительства Украины восстановить мои нарушенные права.

Рыжков Андрей,
член общественной организации «Поступ»,
гражданин Украины,
проживающий в Республике Корея
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ТОЧКА ЗОРУ

ЧОМУ Я НЕ ГОЛОСУВАТИМУ ПРОТИ ВСІХ ПІД ЧАС ВИБОРІВ?
Незабаром розпочнеться виборча
кампанія до Верховної Ради України.
Кожен громадянин України має зробити свій власний вибір політичної
партії, яку він підтримає та одного з
кандидатів у мажоритарному списку.
Я для себе особистий вибір зробив – це партія Юлії
Тимошенко. Чому саме ця політична сила і саме цей політик? Не завдяки особистій симпатії персонально до
Юлії Володимирівни і не за політику, яку вона проводила
на посаді Голови Уряду України. Головний важіль при
виборі мною кандидата – це спроможність саме пані
«Ю» реально протистояти диктатурі і свавіллю, які набирають все більших обертів. Це єдиний креативний політик, який може повести за собою Народ України.
Яка мета цього походу і куди йти? Йти до цивілізованого світу Європи, а не до азійських цінностей Росії.
Реалістично оцінюючи наші досягнення за роки незалежності, я зробив висновок, що ми, українці, – незрілі
як Нація. У нас немає єдності, національної ідеї, спільної
мети. Наші співвітчизники «дорвавшись» до влади роблять з нами все, що їм заманеться, а ми спостерігаємо
і дивуємося – де вони такі взялися? А вони – це наше
дзеркальне відображення. І сваримо ми їх тому, що
вони, а не ми, при владі. От і уся різниця.

І виправити це ганебне становище зможемо тільки
ми самі. Звичайно не цілком самі, а у колективі цивілізованої європейської спільноти. Консервативні інститути демократії зможуть забезпечити контроль за
дотриманням європейських норм законодавчої, виконавчої та судової влади відповідно до європейських
стандартів.
Не обов’язково придумувати щось нове. Є шлях
модулювання тих, хто його пройшов. Дуже цікава
історія консервативної партії Великобританії. Рекомендую прочитати її кожному. Вони черпали досвід з
усіх можливих джерел. І не хочеться перераховувати
тих банальних речей, які ми чуємо щодня.
Вибори – це час активних дій політиків і партій. У
країні назріває революційна ситуація. Влада розраховує, що євро-чемпіонат вгамує пристрасті, а насправді він тільки їх розігріє. Опозиція це використає.
На футбольних трибунах будуть лунати противладні
вислови і лозунги. Вся Європа почує ставлення народу до влади. А восени, під час виборів, може розпочатися й революція. Всі політики, в такій ситуації,
почнуть лізти на гребінь революційної хвилі для власної пропаганди і досягнення цілей.
Це час, коли ГО «Поступ» має визначитися: проводити дискусію на тематику побудови Громадянської

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ваше життя
було сповнене геніальних ідей, блискучих перемог та святкового шампанського!
Нестройового Андрія Івановича – 15 травня
Повха Олега Михайловича – 15 травня
Сергієнко Наталію Олександрівну – 15 травня
А також Сердюк Катерину Вікторівну з народженням 27 квітня синочка-богатиря
Марка! Хай росте здоровим і щасливим у
оновленій достойній Україні!

ДИТЯЧИЙ ДЕННИЙ МОВНОРОЗВАЖАЛЬНИЙ ТАБІР «ЛОГОС ПРЕМІУМ»
(Києво-Святошинський район, с. Новосілки)
пропонує навчання англійській мові для дітей 715 років в ігровому режимі, спілкування з носіями мови 3 години на день, за доступну ціну.
Детальна інформація на сайті
www.logospremium.com.ua
держави чи розпочати конкретні дії. Моя особиста
думка: без публічної діяльності ніяких змін зробити
неможливо, як і неможливо прийти до влади.
Кожен має зробити власний вибір.

Сергій Богданьок, член ГО «Поступ»

ТОЧКА ЗОРУ
Относительно же состава партии «УДАР» и, иногда
нерадивых действий её членов, то тут, по моему мнению, отражается общая ситуация дел в политике – бездействие и низкая гражданская активность общества. И
в этой ситуации Кличко стал заложником: формировал
команду профессионалов, людей, которые не первый
день в политике, что в нашей стране скорей всего является признаком коррумпированности и бесчестности.
Будем надеяться что с данной ситуацией партия и ее
лидер справятся, и нам удастся наблюдать больше «Европейской политики» в нашей стране.

МОЁ МНЕНИЕ О ПАРТИИ «УДАР»
Стоит немного остановиться на
личности главы партии – Виталии
Кличко. Помимо его спортивных достижений, о которых большинство
украинцев в курсе, хотелось бы отметить его благотворительную деятельность, не похожую на голословное обещание временных политиков «помочь
чернобыльским детям из личных средств», а реальную, на протяжении уже многих лет, признанную и в
Украине и в Европе, помощь. Также приметна и успешность ведения дел братьями. Сам Виталий при-

знается, что о бизнесе и проблемах он знает не на
словах (ведь уже много лет сам является бизнесменом и в Украине и на Западе). Разносторонние интересы и успешность в них Виталия у меня лично
вызывают лишь уважение и интерес к его личности,
в том числе как политика. Я считаю, что о Европейских стандартах, как жизни, так и мышления, больше
чем Виталий мало кто знает. И искренне радует то,
что он говорит о том, что хотел бы добиться таких же
высоких стандартов и в Украине. Будем надеяться что
Артем Сычов, член ГО «Поступ»
это ему удастся!
АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

АКТИВНОСТЬ И УСПЕШНОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС
Одним из основных принципов
Гражданского государства, построение
которого есть главной целью деятельности общественной организации «Поступ» является создание сильной экономики на основе
малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы экономика
развивалась и процветала необходима не только подготовка кадров – профессионалов, работающих в разных
отраслях. Чтобы открыть успешный бизнес, мало быть
профессионалом. Надо научится быть предпринимателем. То есть человеком, готовым ежедневно, ежечасно,
ежеминутно ориентироваться в ситуации, предпринимать
необходимые действия, генерировать идеи, принимать
решения. Для этого нужно иметь предпринимательское
мышление и психологическую готовность к адаптации и
эффективному функционированию в условиях ограниченности ресурсов, неопределенности и риска.
Именно поэтому одним из ведущих направлений
деятельности и задачей Учебно-консультационного

ники для развития способностей ребенка – в школе
творчества «Чарівна скринька», в пятницу вечером Женский Клуб «Наталчині посиденьки».
Наш Центр объединяет под своей крышей талантливых специалистов в историческом центре Киева, на Подоле: психологи, специалисты в сфере бизнеса,
финансов, бухгалтерского и налогового учета, инженеры, дизайнеры, стилисты и рукодельницы. Мы постоянно развиваемся, создаем новые продукты,
генерируем идеи. Приходите!
Хочется выразить огромную благодарность общественной организации «Поступ», которая, хотя и косвенно, дала рывок к основанию нашего предприятия
в рамках утверждения сильной экономики Украины на
основе малого и среднего бизнеса. Как и «Поступ», мы
просто делаем все, что в наших силах, а не ждем, что
кто-то за нас что-то сделает.
Наши сайты: http://keyss.com.ua, http://lovemagic.kiev.ua.

центра «Ключи Успеха», учредителями которого
являются члены «Поступа» Наталия и Николай Шваб,
есть всесторонняя подготовка слушателей к открытию
своего бизнеса, консультирование и сопровождение по
финансовым, юридическим, психологическим вопросам, ведение бухгалтерского и налогового учета. Эти
направления объединены в темы «Мастерская Бизнеса»
и «Мастерская Бухгалтера», «Ключи реализации Вашей
бизнес-идеи при помощи бизнес-плана», «Бизнес-идея
для старта», «Сайт для бизнеса своими руками».
Посещая наши тренинги, Вы поймете, что открыть
свое дело ВОЗМОЖНО, главное – иметь большое желание, просто делать, и … все.
УКЦ «Ключи Успеха» предлагает много интересных и
полезных продуктов для бизнеса и учета, но и этим круг
интересов отнюдь не ограничен.
Для улучшения отношений в семье, воспитания и
общения с детьми – «Мастерская Семейного Сча- Наталия Шваб, член «Поступа»
стья», для женщин – «Тренинг-центр Love Magic», тех-

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