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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К РЕКТОРУ
КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПАВЛЕНКО А.Ф.
Уважаемый Анатолий Фёдорович!
Девятого февраля 2006 года четверо членов об
щественной организации "Поступ" решили про
вести журналистское исследование. Суть его за
ключалась в общении со студентами, чтобы уз
нать их настроения накануне активной фазы вы
боров в Парламент и местные советы, то есть на
кануне агитационной кампании партий и блоков.
Для этой цели нужно было найти места, где
студент бывает чаще всего, это, естественно,
общежитие. Таким образом, 9 февраля сего
года в 17:00 члены общественной организации
"Поступ" подошли ко второму общежитию Ки
евского Национального экономического Уни
верситета. С этого момента события начали
развиваться ну очень интересно.
На входе в общежитие находится пост охраны,
в котором попытка провести журналистское ис
следование наткнулась на непреодолимую пре
граду. После того как члены ОО "Поступ" пред
ставились и предъявили удостоверения прес
сы, сотрудники охраны заявили, что в общежи
тие никого постороннего пускать не разреше
но. В дальнейшем также охрана, ссылаясь на
то, что в общежитие можно попасть только с
разрешения, как минимум, коменданта, или ко
гото из проректоров, так как в общежитии ка
рантин. Дальше ситуация становилась уже ко
мичной. Охранники уже поняли, что сделали
чтото не так, но продолжали свою политику
"закрытого объекта", даже после того как озна
комились с содержанием удостоверений жур
налиста и члена общественной организации
"Поступ", а также выдержками из Закона Укра
ины" О печатных средствах массовой информа
ции (прессе) в Украине". После этого членам
ОО "Поступ" ничего не оставалось, как соста
вить претензию по данному происшествию. Ох
ранники ознакомились и согласились с текстом
претензии, но категорически отказались себя
называть и подписывать текст претензии.

Теперь давайте более детально разберём дан
ное происшествие.
Вопервых, что может журналист и куда он
имеет право попасть. Итак, согласно ст. 26
Закона Украины "О печатных средствах массо
вой информации (прессе) в Украине", журна
лист, совершает свою деятельность на прин
ципах профессиональной самостоятельности
и имеет право на свободное получение, ис
пользование, распространение (публикацию)
и хранение открытой по режиму доступа ин
формацию. Имеет право посещать органы го
сударственной и местной власти, а также
предприятия и организации всех форм собст
венности, и быть принятым лицами этих орга
низаций. При предъявлении редакционного
удостоверения или другого удостоверения,
что подтверждает его принадлежность к пе
чатному средству массовой информации, жур
налист имеет право находиться в районе сти
хийного бедствия, катастрофы, в местах ава
рий, массовых беспорядков, на митингах и де
монстрациях, на территориях, где объявлено
чрезвычайное положение.
Представляться и предъявлять редакционное
удостоверение является одним из обязательств
журналиста. И это обязательство было выпол
нено журналистами еженедельника "Поступин
форм". Как мы видим, в феврале этого года из
за неадекватного или даже халатного поведе
ния сотрудников охраны Киевского Националь
ного экономического Университета произошёл
первый прецедент в ограничении прав при ис
полнении своих служебных обязанностей жур
налистами еженедельника "Поступинформ",
были нарушены права журналистов, которым
было отказано в доступе на территорию, кото
рая не имеет статуса режимного объекта.
По нашему мнению, данное правонарушение
не должно остаться без внимания. Просим Вас
разобраться в этом инциденте, принять соот
ветствующие меры и дать нам ответ на следу
ющие вопросы:

Новости «Поступа»
• В ОО "Поступ" вступила Сира А.В. (рек. Еременко
А.Ю.). За регулярную неуплату членских взносов ис
ключена из организации – Пшеничнюк Н.В. ПО СОСТО
ЯНИЮ НА 08.03.2006 В "ПОСТУПЕ" – 191 ЧЕЛОВЕК.
• 15 марта 2006 года (среда, 19:00) в офисе орга
низации запланировано обсуждение вопросов раз
вития Религиозного центра ОО "Поступ".
• 25 марта 2006 года (суббота, 16:00) в офисе ор
ганизации запланировано празднование дня Име
нинника (март).
• ВНИМАНИЮ поступовцев, 1 апреля планируется
ПОЕЗДКА В ОДЕССУ НА ЮМОРИНУ. Продолжается
сбор денег (120 грн.) и ксерокопий паспортов. Кон
тактное лицо — Ирина Ткаченко, тел. 80673994804.
• В продолжение практики проведения открытых
поступовских информационных докладов в ближай
шие 1,52 месяца запланирован доклад на тему:
"Формы современного антисемитизма". Докладчик
 представитель еврейской общины.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Доненка Тараса Михайловича (10 березня)
Шевченка В'ячеслава Анатолійовича (11 березня)
Гладченко Оксану Петрівну (12 березня)
Єреська Володимира Михайловича (14 березня)

1. Почему работники охраны не представились
и не показали документы, устанавливающие их
личность и должность?
2. Кто конкретно из сотрудников охраны нару
шил наше законное право на деятельность
средств массовой информации?
3. Если в результате расследования будут
предприняты какиелибо меры воздействия,
то просим Вас сообщить какие именно, и кон
кретно к кому они были применены?
Надеемся, что наше обращение и соответст
венное расследование в результате приведут к
нашему обоюдному взаимопониманию, а так
же будут содействовать укреплению законнос
ти и развитию демократичного гражданского
общества в Украине. Ваш ответ мы намерены
опубликовать в еженедельном информацион
ном издании "Поступинформ".

Председатель Совета ОО "Поступ"
М.Н. Твердохлеб
Руководитель юридической службы ОО
«Поступ» К.А. Соколов
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ДЛЯ ЧОГО «ПОСТУПУ» КРЕДИТНА СПІЛКА?
Практично всі члени
громадської організації
"Поступ" знайомі з
діяльністю кредитної
спілки "ПоступКредит",
а майже половина з них
є її пайовиками. Спілка
створена та обслуговує
лише членів ГО "По
ступ". За неповний рік
діяльності спілки, половина спілчан скориста
лися її послугами. Чим же КС "ПоступКредит"
приваблива для поступовців та "Поступу"?
Візьму на себе сміливість коротко відзначити
основні моменти.
Найперше, а також, що найшвидше спадає на
думку – фінансова допомога. Ми докладаємо зу
силь, щоби ця допомога була швидкою та
своєчасною. А також простою та доступною.
Дружні відносини порядних людей дозволяють не
ускладнювати процедуру прийняття рішення та
оформлення кредиту. Але ми не забуваємо також
і про зниження ризиків, захисту інтересів інших
спілчан та упередження можливих фінансових
негараздів. Спілка пропонує як невеликі бліц
кредити, основна вимога отримання яких хіба що
фізична присутність позичальника, так і суттєвіші,
видача яких відбувається з наданням позичаль
ником необхідних документів. Окрім того,
працівники спілки можуть надати консультації,
поради з фінансових питань, за потребою, нама
гатимуться відшукати індивідуальне рішення для
задоволення інтересів спілчан. Діяльність спілки
є прозора, тобто розмір плати за позику є відвер
тим і не прихованим за спокусливими обіцянка
ми та дивними комісійними нарахуваннями.
Спілка чесна перед своїми спілчанами. Спілка бу
дується за принципами фінансової взаємодопо
моги з урегулюванням інтересів позичальників і,
так би мовити, інвесторів. Власник спілки і голо
вний інвестор – це тільки власні пайовики.
Подруге, спілка виконує зараз та з розвитком
збільшуватиме власну консолідуючу роль у

громадській організації "Поступ", гуртує та
поєднує її можливості, напрямки, людей, з яких
складається "Поступ". Так як діяльність кредит
ної спілки охоплює практично всі напрямки
діяльності громадської організації, працівника
ми КС "ПоступКредит" є активні члени "Посту
пу", у спілчан від діяльності спілки з'являються
додаткові можливості спілкування, обміну ціка
вою та корисною інформацією – отже користь
від участі у спілці для кожної окремої особис
тості очевидна. Так як КС "ПоступКредит" ут
ворена за ознакою належності до громадської
організації "Поступ", то і розвиватимуться вони
взаємно. Із зростанням "Поступу" зростатиме і
спілка, зростатиме спілка – зменшуватиметься
частка витрат на власне утримання. За таких
умов досягатиметься головна мета нашої кре
дитної спілки – здешевлення кредитів. Дешеві
грошові кошти на сьогодні поки що залиша
ються містком для доступу до благ та широких
можливостей сучасного суспільства.
Третьою, на перший погляд не завжди
помітною рисою спілки є формування фінансо
вої грамотності, свідомості та дисципліни по
ступовців. "ПоступКредит" не має за мету от
римання надприбутків за рахунок людей з ор
ганізації. Тому й кошти не "впарюються" пози
чальнику будьяким чином, щоби потім з нього
лупити "три шкури". При зверненні за позикою,
окрім мети кредитування, можуть бути обгово
рені різні етапи використання та повернення
коштів. Буває трапляється, що результатом
більш детального розгляду є невраховані май
бутнім позичальником моменти, що ускладню
ватимуть платежі за позичкою, а також спричи
нятимуть особисті фінансові незручності. Такий
перебіг подій у житті власних членів по
ступівську спілку не влаштовує. Тому відбу
вається спільний пошук взаємоприйнятного
рішення. Результатом його можуть бути як по
силення забезпечення за кредитом, зменшен
ня його обсягу і відмова у наданні. По секрету
скажу, що частіше відбуваються випадки з

КРЕДИТНА СПІЛКА
"ПОСТУПJКРЕДИТ"
ПОВІДОМЛЯЄ
12 квітня 2006 року у приміщенні офісу гро
мадської організації "Поступ" за адресою м.
Київ, вул. Лабораторна, 11, відбудуться чер
гові ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження річних звітів спілки.
2. Питання розподілу доходу за 2005 рік.
3. Інші питання.
Реєстрація учасників відбуватиметься з 18:00.
Початок зборів о 19:00. Збори, як завжди є
ВІДКРИТИМИ для всіх членів громадської орга
нізації "Поступ", так як це є наша спільна діяль
ність. Запрошуються всі члени ГО "Поступ".

Спостережна рада, Правління
точністю до навпаки, дізнавшись про результа
ти розрахунків та суму щомісячних платежів,
люди залишаються приємно здивованими, а то
й зважуються і на більшу суму позики.
Можна обрати будьякий з можливих варіантів
погашення позики та процентів за неї: аван
сом, щомісячно, періодично або в кінці строку
користування. Проте вчасне погашення пла
тежів за кредитом є основною, суттєвою вимо
гою у відносинах спілки та спілчан. Самодис
ципліна є однією за найголовніших складових у
надбанні та збереженні багатства.

Член правління КС "ПоступJКредит"
Андрій Геращенко

СТАТИСТИКА ПРОВЕДЕННЯ
АГIТАЦIЙНОЇ РОБОТИ ЧЛЕНАМИ
ГО «ПОСТУП»

ДО ВIДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
Відповідно до рішення Виконкому (від
25.10.2005 протокол № 22) в цьому номері га
зети "Поступінформ" публікується список
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боржників по членських внесках в громадську
організацію "Поступ", які мають заборгованість
більше одного місяця станом на 08.03.2006р.
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