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ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

ГРОМАДЯНИНЕ УКРАЇНИ, ТИ МАЄШ ЗНАТИ ПРО
ВИДОБУТОК СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ У ТЕБЕ ЗА ВІКНОМ!
Дорогі друзі, завершилось наше
опитування політиків щодо їх ставлення до видобутку сланцевого газу
в Україні, яке ми анонсували у 484му і 485-му номерах «Поступінформу». Це опитування показало
справжнє відношення обраних нами мужів до питань,
які потребують реального вирішення і, як завжди, на
жаль, не на користь наших громадян. Нагадаємо, що
цілий тиждень ми збирали відповіді на запитання: «Чи
підтримуєте Ви проект видобутку сланцевого газу в
Україні та Ваші коментарі з цього приводу?», у таких
політичних діячів як Томенко М.В., Яценюк А.П., Колесніков Б.В., Тягнибок О.Я., Азаров М.Я., Кличко
В.В., Гриценко А.С. та Медведчук В.В.
Тож ми раді повідомити вас, що небайдужими до
запитів від громадян України виявилися лише пан Гриценко А.С., пан Томенко М.В. та пан Тягнибок О.Я.

ГРИЦЕНКО А.С.:
«Я – ЗА ВИДОБУТОК ГАЗУ»
«Видобуток власного газу – це не просто питання енергетичної безпеки.
Йдеться про набагато більше – про відновлення державного суверенітету
України. Бо сьогодні успіхи України і рівень
життя українців залежать не від стану вітчизняної економіки, а від того, яку ціну на газ назвуть нам у Кремлі. Це
– неприпустимо. Тому я – за видобуток газу. При тому,
важливими вважаю два аспекти чесного і прозорого видобутку: по-перше, це питання екології та безпеки видобутку, і тут потрібні прозорість, діалог з громадою і
безумовне дотримання екологічних стандартів; по-друге,
це ліквідація корупційних схем, закладених в контракти і
умови розподілу продукції (журналісти уже викрили «сімейну» фірму, яка отримала 10% без жодних на те підстав). За таких умов видобуток сланцевого газу принесе
позитивні здобутки Україні і українцям.»

ТЯГНИБОК О.Я.:
«ТАК, АЛЕ...»
«Наша політична сила не говорить категоричного «ні» сланцевим угодам. Говоримо «так, але...» Спершу маємо
отримати відповіді на три принципові запитання. Перше. Якою буде участь місцевої громади. Робочі місця отримають місцеві селяни, а
чи працюватимуть приїжджі? Чи матимуть право органи
місцевого самоврядування зупинити процес у разі екологічної катастрофи? Друге. Хто матиме зиск зі сланцевих угод: місцева громада (через, наприклад, соціальні
гарантії, компенсаційні виплати, вливання до місцевих
бюджетів тощо)? А чи прибуток «осідатиме» у кишенях
представників донецького клану, котрі пустили їх на

землю селян. Тобто чи не станеться так, що вельможам
дістануться «сланцеві мільярди», а людям – випалена
земля. І нарешті третє. Що буде з екологією? Чи не доведеться нашим дітям втікати з поритих сланцевими
свердловинами і залитих хімічними розчинами земель?
Лише коли отримаємо вичерпні відповіді, – ми, ймовірно, зможемо сказати «так» сланцевим угодам.»

ТОМЕНКО М.В.:
«ЦЕ ПОТРІБНО, АЛЕ В ІНТЕРЕСАХ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
І ГРОМАДЯН УКРАЇНИ»
«Я не раз вже коментував це питання
і моя позиція з цього приводу відома.
На ваше прохання, ще раз уточнюю
свою позицію.
Підтримувати видобуток сланцевого
газу як складову енергетичної незалежності України необхідно. Але не можна підтримувати такий видобуток
будь-якою ціною і в інтересах іноземних компаній або
однієї фінансово-політичної групи чи «сім’ї» в Україні.
Саме тому ми розглядаємо це питання не під кутом
зору «потрібно це чи не потрібно», а з позиції – «це потрібно, але в інтересах української держави і громадян
України». Виходячи з цього, ми з народним депутатом
Арсеном Аваковим зареєстрували законопроект «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу видобування нетрадиційних вуглеводнів на навколишнє природне середовище…»
(реєстр. № 2318), який, до речі, сьогодні активно підтримується депутатами місцевих рад в різних регіонах
України, зокрема, і на Харківщині, які не розуміють, як
саме буде здійснюватися видобуток сланцевого газу.
Незважаючи на те, що Партія регіонів побоялася
проводити парламентські слухання у Верховній Раді,
я прогнозую, що слухання щодо цього питання відбудуться в Комітеті з питань паливно-енергетичного
комплексу, оскільки необхідно чітко окреслити як мінімум три умови, щоб цей процес був цивілізованим,
демократичним і відбувався в інтересах держави.
Перша умова стосується того, що в угоді, яка до цих
пір, до речі, утаємничена, повинні бути прописані чіткі
механізми та інструменти видобування сланцевого газу,
щоб всі були переконані, що застосовуються найбільш
досконалі, екологічно вмотивовані механізми та форми
видобутку, які пройшли апробування в світі.
Другою умовою є офіційна екологічна експертиза, яка
би підтвердила нешкідливість наслідків видобування для
життя місцевого населення. І по-третє, повинні бути підписані відповідні угоди з органами місцевого самоврядування – сільськими, селищними чи міськими радами (а не
обласними радами або обласними адміністраціями) в залежності від того, де відбувається видобуток сланцевого
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На засіданні Громадянської середи, 27 березня,
обговорили діяльність напрямку «Захист». А саме –
захист громадських інтересів. Дійшли думки, що
лінію захисту громадських інтересів будемо напрацьовувати і вирішувати в кожному конкретному,
окремому випадку – окремо.
Запропоновано, за наявності інформації про
ущемлення громадських інтересів, звертатися до
ГО «Поступ» і разом з нами вирішувати проблеми.

Поступівська Skype-конференція
У четвер, 28 березня, було проведено скайп-конференцію, де розпочато обговорено піар-образу ГО
«Поступ».
У конференції взяли участь представники таких
напрямків: «Захист», «Виїзний агітаційний офіс»,
«Кадри» (внутрішні та зовнішні), «Позиція «Поступу»,
«Поступінформ», «Ідеологія», «Піар».
Наступна скайп-конференція відбудеться 28 березня 2013 року о 19:00. За інформацією звертайтесь до координатора напрямку «Кадри» (внутрішня
робота) Ігоря Костіна (067 935 8716). Запрошуємо
усіх бажаючих до участі в роботі скайп-конференції.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Ідеологічний напрямок ГО «Поступ»: узгодження принципів відновлення та підтримки моральних, духовних та патріотичних цінностей.
Робоча нарада – 3 квітня.
Громадянські Середи, які проводить ГО
«Поступ», відкриті для усіх. Приходьте та
приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
товариство «Знання» України, кімн. 317 або 318.
газу, для того, щоб компенсувати місцевим громадам видобуток надр, що знаходяться на їхній території.
Крім цього, існує ще один, скоріше, суспільно-політичний, але дуже важливий фактор. Оскільки надра
– це власність української держави і її народу, то з
українського боку партнером компанії «Шелл» повинна виступати уповноважена державна структура.
Не може бути співвласником видобутку газу з української території офшорна або невідома структура,
близька до влади, яку навіть вголос бояться назвати.
При виконанні усіх цих передумов, можна приступати до реалізації проектів з видобування сланцевого
газу. Ще раз підкреслю, що такий видобуток як складова газової незалежності для України важливий, але
він повинен відбуватися в інтересах української держави, а не міжнародної та близької до Президента комерційної структури.»
(Продовження на стор. 2)

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ГРОМАДЯНСЬКА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

ГРОМАДЯНИНЕ УКРАЇНИ, ТИ МАЄШ ЗНАТИ ПРО ВИДОБУТОК СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ У ТЕБЕ ЗА ВІКНОМ!
(Початок на стор. 1)

«по-барабану» буріння якоїсь там області в Україні, а якщо
це ще й їхній бізнес у долі так, взагалі, про що мова? Яка
може бути відповідь, якщо зайнятий тим, аби не пропустити фінансового зиску від такого бюджетного проекту в
уже «їхній» батьківщині! Ми не хочемо сказати, що опитувані не відповіли з вищезазначених причин, але ж, погодьтеся, ці думки мають право бути озвученими. Навіщо,
наприклад, було пану Азарову голослівно зазначати на
одній із своїх прес-конференцій, що він відповідає на всі
запитання на своїй сторінці у ФБ?! Навіщо в такому разі їм
взагалі створювати сторінки у ФБ?!
Отже, робимо висновки, шановні громадяни
України, і будьмо свідомими!

МОЯ ХАТА У КРАЮ,
ДЕ Й ПРО НЕЇ ДБАЮ?!

Усі інші не удостоїли нас своєю увагою. Звичайно, можна
посилатися на те, що ніхто не зобов’язаний відповідати у
соціальних мережах на запити народу, але ж, перепрошуємо, ми до них звертаємось, бо ми їх обирали, аби вони
вирішували не свої питання, а наші, громадян України.
Переконана, якщо б хтось із опитуваних, хто не спромігся просто відповісти на наше запитання жив в Донецькій або Львівській областях біля тих місць, де планується
видобувати сланцевий газ, відповів би однозначно. Або
хоча б жив в Україні, адже, як відомо, більшість мають нерухомість та бізнес за кордоном. Тож і не дивно, що їм Катерина Сердюк, член ГО «Поступ»
ТЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

ВЕЛИКАЯ СИЛА И ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТА
Сегодня я бы хотела поговорить об
интернете, об он-лайн сетях. В наше
время все больше людей погружаются в
эту паутину. Есть много критики на эту
тему, много недовольств. Есть люди, которые принципиально не хотят пользоваться компьютером и залазить в интернет, особенно
регистрироваться в социальных сетях.
Вот как раз и хотелось рассмотреть плюсы и минусы интернета. Да, я соглашусь, жизнь большинства
людей перешла в он-лайн. Человек ходит из дома на
работу, с работы – домой, но, что на работе, что
дома, что по дороге человек висит в он-лайн, пользуясь компьютером или интернетом на телефоне.
Родители ругают своих детей, которые постоянно стремятся к компьютеру. И как ходит шутка, что, если раньше
наказанием было – это не выпустить ребенка гулять на
улицу, сейчас же наказанием, как раз, наоборот – прогнать гулять. Если взять новое поколение детей, то, конечно, возмущает тот факт, что дети перестали что-то
сами придумывать, если у них нет рядом компьютера, то
они впадают в депрессию, так как не знают, чем себя занять. В детстве мы лазили по деревьям, собирали вишни,
яблоки, лазили по заборам, играли в разные игры,
строили халабуды, пекли картошку… Нынешнее поколение далеко от всего этого. Что говорить, когда, собирая
вишни на консервацию, мне приходилось своих детей
учить залазить на деревья. Сейчас в прошлое отходят все
настольные игры, включая шахматы, шашки, и те же
карты, на смену им приходят он-лайн игры.
Люди забывают, как общаться вживую, даже чувства не могут нормально выразить, забывая слова…
так как привычны писать. Да – это негатив, и с этим
не поспоришь…
Но мне так же хотелось рассмотреть и положительные стороны этого процесса. Я бы хотела рассказать о
своих примерах, что в моей жизни есть интернет, и какие
положительные моменты он вносит в мою жизнь. Для начала начну с работы. Я являюсь менеджером по продаже.

Если рассматривать нынешнюю экономику, то сейчас все
построено на купле-продаже. Чтобы компания развивалась, ей нужно уметь продавать. И вот тут возникает вопрос, где брать клиентов. Что было раньше – список
потенциальных клиентов, отправка писем через почту,
поиск по Желтым страницам… А результат? Зачастую
письма выбрасывались, даже не распечатываясь. Многие компании переезжали или переставали существовать,
что не отображалась в каталогах. Менеджеры тратили огромную кучу времени, чтобы найти хоть кого-то.
Что сейчас? Многие компании выставляют свою продукцию через социальные сети. Многие менеджеры находят своих клиентов через Facebook, vkontakte,
odnoklassniki, linked in и т. д. Осуществление переговоров и продаж стало более доступным и легким. При желании, можно не тратиться много денег на рекламу. С
директорами легче осуществить переговоры, и нет секретарши, которая препятствует этому общению. Клиентов стало найти проще. Именно через интернет я вышла
на нашу общественную организацию «Поступ». Именно
в сети я смогла познакомиться с лидерами, прочитать
программу, узнать, чем организация занимается, чем
дышит… и именно через интернет я могу поддерживать
связь с членами организации, общаться, решать вопросы. Да, личного общения никто не отменял… но, зачастую тяжело собрать много людей в одном месте,
особенно, когда люди находятся в разных городах…
опять же спасает интернет, Skype-конференция, либо
сейчас появилось много альтернатив, которые помогают
дать одновременное общение большому количеству
людей, при этом не надо куда-то ехать, ты сидишь дома
или на работе, и при этом решаешь насущные вопросы
с удалёнными коллегами и соратниками, и всё это помогает ускорению общего дела.
Мало того… через интернет сейчас все больше набирают обороты такие ситуации, как создание семей или
отношений. На улицах сейчас люди все меньше и меньше
знакомятся. Да даже взять пример. Дом – работа, учеба…
Да, многие сейчас прибегают к служебным романам, но

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб зміни у Вашому житті відбувалися тільки на краще!
Муравко Наталію Володимирівну – 28 березня
Коптелова Костянтина Геннадійовича – 29 березня
Горденка Олександра Валерійовича – 31 березня
Подліпського Вячеслава Анатолійовича – 31 березня
Манько Інну Валеріївну – 2 квітня
Гацюк Емму Василівну – 3 квітня
Овсієнко Людмилу Олександрівну – 3 квітня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!

До усіх небайдужих! Потрібна допомога дитині у лікуванні раку крові!
Більш ніж місяць тому у доньки (3,5 роки)
нашого колеги,члена ГО «Поступ» Івана Наумеця виявили гострий Т-лінійний лімфобластний лейкоз (рак крові).
Просимо всіх, хто може допомогти в даній
ситуації, відгукнутися.
Телефон батька, Івана Наумця, 067 250 53
61. Відповідальний за збір коштів у ГО «Поступ» — Сергій Солодкий, — 067 908 00 11.
фирмы негативно смотрят на то, чтобы были какие-то
личные отношения внутри коллектива. И вот что делать
человеку? Где искать свою половинку? Понятно, что не в
баре и не в ночном клубе… В таких местах, если найдешь,
то явно не на продолжительный срок, хотя, кому что
надо… Остается опять же тот же интернет… Социальные
сети, игрушки… да-да-да… именно игрушки. Зачастую
умные и образованные люди тоже хотят расслабиться –
выпустить пар, так сказать… и вот что им остается делать, пить – не пьют, в ночной клуб не ходят, гулять – не
всегда погода позволяет, да и просто устал от трудового
дня… А тут - залез в игрушку и расслабляешься…. Игры
сейчас устроены в виде социальной сети, которые позволяют напрямую общаться… И вот так, поверьте, можно
как раз и найти свою половинку, кроме того, как раз и
оказываются такие отношения более прочные… ведь у
вас уже есть какие-то общие интересы… И зачастую создаются пары, которые в жизни при любом раскладе никогда бы не встретились. Люди могут жить не только в
разных городах, но и странах. И именно интернет их сводит. Так что, это как раз совет для тех, кто сидит дома и
думает, что жизнь проходит, а счастья все так и нет – побольше заходите в интернет… именно там можно найти
умных, образованных, без вредных привычек, интересных людей. Поверьте, те, кто ходит в клубы, и имеют
вредные привычки, реже бывают в интернете.
Что хочется еще добавить? Нравится нам или нет,
но технологии не стоят на месте, и сейчас появилась
возможность найти человека в «любой точке земли»,
и иметь связь с ним. Да, не спорю, есть отрицательные и положительные моменты этого явления. Но,
если оно есть, то почему бы его не использовать в
своем развитии, в приобретении новых связей и знакомств, в развитии своей компании?

Татьяна Абаева, член Исполкома «Поступа»

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