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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ДУМКИ ВГОЛОС

УКРАЇНСЬКИЙ ВАРІАНТ
ВАВІЛОНСЬКОГО СТОВПОТВОРІННЯ
Маю власну думку про події, що
відбуваються в країні навколо мовного питання. Беручи активну участь
у підготовці в Товаристві «Знання»
круглого столу науковців та фахівців
щодо мовного питання та зважаючи
на останні події, я не полінився прочитати текст суперечливого «мовного» законопроекту (зараз вже
проголосованого, але ще не підписаного закону) та
окремі положення Європейської мовної Хартії. Маючи
юридичну освіту та чималий досвід роботи з документами та текстами, цілком здатен скласти власне
обґрунтоване враження про згадані документи.
Про Хартію – окремо, а ось «мовний» закон Ківалова-Колєсніченка мене вразив великою кількістю нісенітниць, відвертих змістовних протиріч та навіть
граматичних помилок. Звісно, я не експерт-криміналіст, але можу підсумувати, що проект писаний не
надто грамотно, але людьми, що мають певний юридичний досвід роботи. Звертаю увагу на специфічну
лексику та стилістику, а також на прикмети так званих
на юридичному слензі «бомб» – це коли одна стаття
прямо і конкретно суперечить іншій, але вони навмисно рознесені по тексту так, що це не помітно неуважному читачу. Зате уважному – це очевидно. І
зрозуміло, що це не текст «закону», а звичайний завуальований «розвод». Нічого, окрім гніву та обурення

така тактика авторів цього законопроекту, не викликає.
Додам ще такі власні висновки. Я сам є активним користувачем та навіть прихильником російської мови, яку
ціную перш за все за відомі літературні шедеври. Але,
спостерігаючи нестримну експансію в Україні на мовному просторі саме російської мови, я розумію ясно,
що підтримки потребує у нас саме українська мова
перш за все. Окрім того, прикриваючись закликами про
підтримку регіональних мов, автори цього закону переслідують іншу мету – внести хаосу в функціонування
української мови як єдиної державної.
Що з цього вийде? А вийде відомий вже з досвіду
історії людства феномен Вавілонського стовпотворіння,
коли люди, до того об`єднані спільною працею, почали
втрачати взаєморозуміння, внаслідок чого спільна робота розлагодилась і привела до сумних наслідків, конфліктів та війн. Така стратегія настільки прозоро тут
проглядається, що безмірний подив викликає ще й розуміння того, що штаб щодо розколу країни знаходиться,
виходить, в нетрях правлячої партії?! То чи не є це очевидним сигналом про державну зраду на найвищому
рівні? Я нічого не стверджую. Я запитую усіх нас, представників усіх національностей українського народу.

Леонід Грушевий, член ГО «Поступ»,
медіа-редактор товариства «Знання» України»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На засіданні Громадянської середи, 4 липня, запланованим був розгляд питання узгодження тактичного
плану діяльності ГО "Поступ". Але реалії внесли корективи. Вперше за історію поступівських Громадянських
серед - кількість присутніх поступівців майже дорівнювала кількості гостей. Зважаючи на таку підвищену цікавість звичайних українців до організації, довелося внести
певні зміни в план проведення щотижневого заходу і середа пройшла у форматі запитань-відповідей. Гості активно цікавилися нашою діяльністю та задавали багато
запитань. В результаті такого формату зустрічі ми отримали низку запитань, у тому числі і щодо зрозумілості
нашої громадянської ідеології, відповіді на які будемо
публікувати і в нашій газеті. Отже, є над чим працювати.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 11 липня 2012 року намічено робочу зустріч
з узгодження тактичного плану діяльності ГО «Поступ» та ходу його реалізації.
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,
буд.57/3, товариство «Знання України», кімн. 317
або 318 (біля ст. м. «Олімпійська»)

Політик думає про наступні вибори, а громадський діяч – про наступні покоління. В. Черчіль
ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ

Рубрика «Гордість України» знайомить шановних читачів з особистостями, які заслужили повагу і визнання на державному рівні. Це люди, які народилися на території України, або приїхали з інших місць і визнані Україною за свої
досягнення у сфері науки, культури, спорту, праці, військових дій. Часових і вікових обмежень не обумовлюємо,
головне – зв’язок з Україною. Чекаємо Ваших наступних матеріалів! Пишаймось своїми!
ВОРОНКЕВИЧ АНАТОЛИЙ АКСЕНТЬЕВИЧ
Воронкевич Анатолий Аксентьевич родился 27 октября 1946 года в с. Павловка Винницкой области. В 1969 году закончил Харьковское военно-авиационное техническое
училище. Свою службу в Вооруженных Силах начал в группе Советских войск в Германии. Потом служил в Забайкальском военном округе. С 1981 по 1982 год проходил срочную службу в Афганистане. Служил в Южной группе войск в Венгрии. Имеет медали,
награды, орден за службу Родине III степени. Умер в 1998 году.
Отец Натальи Колесник, члена общественной организации «Поступ».
НАШІ ЛЮДИ
На сторінках нашої газети ми продовжуємо знайомити я их решаю, порой, очень эмоционально. Иногда случитачів з поступівцями. Пропонуємо їм коротко розпо- чается так, что после решения одной трудности, еще
вісти про себе, про перше враження від «Поступу» і про возникает нескольких других, как следствие. После
этого я продолжаю бороться с проблемами, которые
очікування від своєї участі в організації.
нарастают, как снежный ком.
ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА
Благодаря внушительным аргументам и активной
БУРЯК
гражданской позиции Максима Твердохлеба я стала
Я замужем, воспитываю двоих членом общественной организации «Поступ». Хотела
детей, занимаюсь спортом, часто пу- бы попробовать поработать по вопросам привлечетешествую.
ния людей и финансов в организацию.
Мое жизненное кредо: «Все, что ни делается – все
Мое видение «Поступа» – основная движущая сила
к лучшему». Если возникают жизненные трудности, то страны и в перспективе – ее руководящий состав.

Ухвалення парламентською більшістю 3 липня ц.р.
«мовного» законопроекту наочно продемонструвало
кризу парламентаризму в Україні. Провладні «народні»
депутати, яких вже можна переіменувати у «приватних» депутатів, самі порушують Конституцію, прийняті
ними ж закони, хоч повинні дбати про їх дотримання та
належне функціонування.
На акцію захисту української мови перед входом до
Українського дому вийшли представники опозиції, громадськість. У четвер, 5 липня, у акції взяла участь і редактор «Поступінформу» Марія Пелех (на фото).
Майданчик майорів атрибутикою близько десятка політичних партій і громадських об’єднань. Мирне зібрання,
яке обмінюється думками, читає вірші, газети і журнали
– з усіх боків густо оточене правоохоронцями та беркутівцями. Чи захищають вони народ (що є їхньою головною функцією) чи захищають Когось від народу?

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ТОЧКА ЗОРУ

ДРУГА ЯДЕРНА, ТРЕТЯ СВІТОВА ВІЙНА НЕМОЖЛИВА!
ОПТИМІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД
Після Другої Світової війни 19391945 років – першої ядерної війни на
планеті, коли США бомбардували Хіросіму та Нагасакі, і до наших днів
весь світ не перестає говорити про
можливість завершення існування
людської цивілізації через подібну зброю масового
знищення. Але чи насправді людство постійно ходить
по лезу бритви? Чи не є дискусії про «грибоподібну
війну» ще одним методом залякування народу, який
радісно підхопили ЗМІ та продюсери блокбастерів?
Я хотів би навести декілька аргументів на користь
малоймовірності ядерної війни у наш час та у найближчому майбутньому:
I. БАГАТОПОЛЮСНИЙ СВІТ. Якщо у 20-му столітті світ був фактично двополюсним, СРСР протистояв країнам Заходу, то сьогодні країн з ядерним
арсеналом та з потенціалом економічного зростання досить багато. До, так званого, «Ядерного
клубу» входять: Російська Федерація, США, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея. За твердженнями деяких експертів,
ядерну зброю має також Ізраїль. Кожна з цих країн
просуває власні, національні інтереси. Отже, у випадку ядерної війни між двома або більшою кількістю країн, виграють ті держави, які не будуть брати
участі у конфлікті і, таким чином, збережуть свою
ресурсну базу і населення. Такі країни зможуть
стати лідерами економічного та наукового розвитку
у постапокаліптичному світі, зможуть домінувати
над іншими у майбутньому. І аналітики супер-держав сьогодення мають знати – почавши ядерну
війну, можна втратити все.
II. СВІТОВА ЕЛІТА. Ніхто з сучасної політичної, економічної, фінансової і військової верхівки не бажає
втратити свої владу, багатство, соціальний статус
тощо. У світі і так достатньо дестабілізуючих факторів,
які призводять до втрати впливу, доходів, територій.
Отже, керівництво великої кількості держав тримає

ситуацію під контролем, зокрема неофіційними методами за допомогою спецслужб. І всі вони також не
хочуть радіаційного пустельного майбутнього для
своїх дітей та онуків.
III. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ. Сучасний корпоратизований
світ розглядає країни або як ринки збуту, або як
ринки сировини, інших ресурсів. Величезні території, що не можна буде відбудовувати та заселяти
через радіаційну зараженість, що перестануть приносити торговельний прибуток – це збитки для експорту-імпорту, зменшення обсягів сплачуваних
податків та погіршення бюджетування, потенційна
ланцюгова реакція для наступної світової фінансовоекономічної кризи і хаосу. Це невигідно.
IV. ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ. Масштабне погіршення екологічного балансу у будь-якому регіоні з
часом негативно впливає на планетарну екосистему
та рівень життя всього людства. Сьогодні ми знаходимося у середовищі, що прискорено стає набагато
менш сприятливим для всіх живих істот. Наше майбутнє невизначене. І, знову ж таки, експерти різних
держав розуміють, що ядерна війна, навіть у локальному масштабі, може додатково призвести до невиправимих деструктивних наслідків.
Таким чином, на мій суб’єктивний погляд, третя
світова війна не буде ядерною. Третя світова війна
йде вже зараз – беззбройна боротьба звичайних громадян, зокрема середнього класу, за свої права з
псевдодемократичними урядами та корпоративним
капіталом. У США батьки не хочуть відправляти своїх
дітей на війну за іракську нафту, у країнах Сходу жінки
продовжують боротися за рівність, а в Україні ми –
ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП» – прагнемо
простих і зрозумілих речей: ПОРЯДКУ, ДОСТАТКУ,
СПРАВЕДЛИВОСТІ.

Михайло Марченко, член Аналітичного центру «Громадянська Україна»

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб кожен крок
Вашої життєвої дороги був кроком до кращого життя та свободи бути самим собою!
Гончарука Олега Станіславовича — 6 липня
Сердюк Катерину Вікторівну — 9 липня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 12, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 2 ЛИПНЯ 2012 РОКУ
На засіданні були присутніми 13 членів Виконкому
(при кворумі 9): Доненко Т., Замурій Л., Кравченко
О., Лисаченко А., Мотузка І., Нестеренко О., Соколов К., Солодкий С., Ткаченко І., Сметаненко А.,
Твердохліб М., Троянова-Малош Н., Шевченко В.
Відсутні з об’єктивних обставин: Когут Р., Чубко Д.,
Костін І.
Відсутні без попередження: Зінган О.
Секретар засідання: Мотузка І.
Головуючий: Твердохліб М.
Присутній член ГО «Поступ»: Стеценко С.
На засіданні Виконкому вирішили:
1. Підготувати статтю для публікації в «Поступінформі» з робочою назвою «Як приймаються рішення в ГО «ПОСТУП», (Нестеренко О. Шевченко
В.). Термін: 11.07.2012р.
2. Ідеологічному напрямку і PR-напрямку винести
на обговорення в групу «Поступ – координація» на
Фейсбуці проект другого поступівського ідеологічного ролика та організувати його обговорення.
3. PR-напрямку організувати розповсюдження відеоролика стосовно трьох Громадянських постулатів.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести в понеділок, 16 липня 2012 року.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ –
СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА
– СИЛЬНА УКРАЇНА!

ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ / ПОРАДИ ФАХІВЦЯ

УВАГА! У ПЕРІОД ВІДПУСТОК – СЕЗОН ІНФЕКЦІЙ
Розпочалася гаряча пора відпусток. А це подорожі, спілкування з
природою, лагідне сонечко та теплі
морські хвилі. Щоб довгоочікувана
відпустка не перетворилась на проблему – візьміть на замітку декілька елементарних порад задля збереження
власного здоров'я.
Літо щедро дарує нам різноманітні овочі та фрукти.
Це скарбниця вітамінів, мінералів та мікроелементів.
Ніколи не пробуйте їх на смак на місці купівлі. Навіть
якщо вас переконують у чистоті продуктів. Робіть
вибір на запах, на дотик. Лише чиста проточна вода
очищає від мікроорганізмів, та й то не повністю. З

собою завжди носіть антисептичні серветки. Ароматизовані не знешкоджують мікроорганізмів, тому
ними користуватись не варто. При бажанні придбайте
в аптеці дезінфікуючий розчин «Стериліум, 100 мл».
Це такий собі експрес-метод очищення рук.
Якщо ж вас все таки атакувала інфекція – негайно
вживайте заходів. Препарати «Левоміцетин», «Фталазол», «Ніфуроксазид» вбивають мікроорганізми. «Лоперамід», «Лопедіум», «Імодіум» – знімають спазми
шлунково-кишкового тракту. Якщо ваш організм
сильно виснажений (зневоднений) – у нагоді стане
«Регідрон», «Смекта». Через декілька днів знадобиться
«Фестал», «Мезим» чи «Ензистал», які нормалізовують
роботу системи травлення. І завжди пам'ятайте про

універсальний сорбент – вугілля активоване. Більш
удосконалена його форма – біле вугілля, «Сорбекс»,
«Сорбекс ультра». Пийте багато рідини, чистої негазованої води. Це виводить токсини. Обмежуйте себе у
споживанні жирної, гострої їжі.
Щоб прийняти правильне рішення щодо лікування
– повідомте провізору (фармацевту) свої симптоми.
Не очікуйте, що пройде все само собою. Будьте пильними. І на завершення, традиційно – БУДЬТЕ ЗДОРОВИМИ!

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

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