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ОТДЫХ НА АРАБАТСКОЙ СТРЕЛКЕ
Лето 2006 года в жизни
общественной органи
зации "Поступ" стало
определенно знако
вым. Ведь когда ранее
поступовцам удавалось
встретиться не только
в тесном киевском
офисе, а провести сов
местно летний отдых?
Хорошо или плохо провели время гости Ара
батской стрелки, на базе отдыха "Волынь" на
берегу Азовского моря – решать им самим, но
подумать, безусловно, есть над чем.
Касательно цены размещения на базах, в ав
густе 2006 года стоимость полного пансиона в
сутки с человека составляла:

ваться с таксистами: они предлагают отвезти
туристов за 120 грн. Но если поискать попут
чика, поторговаться или добираться на попут
ках, получается гораздо дешевле!
Цены на продукты питания на Арабатской
стрелке (в частности, в селе Стрелковом) вовсе
не "кусаются": в десяти минутах ходьбы от базы
находятся 2 магазина: цены на всё – не выше
киевских с одним "но". Огромные очереди за
продуктами, все разметаются на глазах, и сра
зу вспоминается забытое слово "дефицит".
Причина – дорога ухабистая как стиральная до
ска, ходовую нужно менять после 2х поездок
Лёгкая закуска есть во всех кафе (пирожки с
картошкой/яблоком/абрикосами по 1 грн.; че
буреки с мясом по 3 грн.). Купить холодные на
питки либо пиво (несколько дороже) можно

Лидерство – это способность и воля вести мужчин и женщин к единой цели,
а также характер, который внушает доверие. (Бернард Монтгомери)
 в пансионате "Реал" – 25 у.е. (элитный кот
тедж с кондиционерами, телевизором, холо
дильником, электроплитой, посудой, удобст
вами в номере и двухразовым питанием);
 в пансионате "Юбилейный" – 65 грн. (дере
вянные домики на 5 семей, без удобств с 3
разовым питанием), 60 у.е. (34местный но
мер в корпусе со всеми удобствами: кондици
онером, телевизором, холодильником);
 на б/о "Острава" – 60 грн. (деревянные до
мики или комната в корпусе на 1 семью, без
удобств с 3разовым питанием);
 на б/о "Волна" – 60 грн. (деревянные до
мики на 5 семей, без удобств с 3разовым
питанием).
На Арабатской стрелке можно также отдохнуть и
в частном секторе, где стоимость проживания
может быть на 5, а то и на все 10 грн. дешевле,
чем в любом пансионате. Но здесь и свои труд
ности: в сезон у частников, как правило, нет сво
бодных мест, так как они могут разместить 2 –
3 семьи, которые будут тесниться в одном ма
леньком дворике. На базах весь персонал сори
ентирован на выполнение своих обязанностей. А
в приватном секторе находишься как в гостях,
поэтому существует ряд ограничений.
Добираясь на б/о "Волынь" из Новоалексеев
ки (ближайшая ж/д станция), нужно договари

также на самом пляже. К ним же предлагаются
и морепродукты: креветки, сушеные пелинга
сы, стоимость которых – несколько выше, чем
на рыбном базарчике по дороге из Геническа
(68 грн. и 45 грн. за рыбину соответственно).
И еще в качестве культурной программы есть
возможность побывать на экскурсиях: на стра
усиную ферму – 60 грн. (машина на 810
чел.); на горячие источники – 6070 грн. тоже
на машине, в Асканию Нову – 45 грн. с чел.
Безусловно, условия на б/о "Волынь" не всегда
сравнятся с крымским и зарубежным сервисом.
Вследствие плохого дорожного покрытия инфра
структура практически не развита: развлекатель
ных заведений не много и качество их посредст
венное. Но Арабатская стрелка привлекает лю
дей, ценящих природу и морской бриз, а не до
стижения цивилизации, тех, кто предпочитает ис
ключительно семейный отдых, безлюдные пляжи
(надо прилично топать), и практически полное от
сутствие толпы, теснящейся на берегу и в панси
онатах. Ведь неглубокое, всегда теплое, но, тем
не менее, открытое море без медуз оставило
приятные воспоминания о летнем отдыхе.

Ирина Ткаченко,
член Исполкома ОО «Поступ»,
руководитель направления «Досуг»

НОВОСТИ КС «ПОСТУПКРЕДИТ»
Інформація про кредитну
спілку знову повернулася на
шпальти нашої газети! Та
мовчали ми не просто хова
ючись від людей. Нам, як
справжнім джентльменам та
дамам, завжди є що сказати!

Все дуже просто. Так і мало статися. По
ступівський проект під назвою "Кредитна спілка
"ПоступКредит" набрав відчутного драйву.
Влітку більше довелося грітися не під ласкавим
сонечком, а біля "стаханівської лопати".
Отже, про що це я? А я про 83 тисячі гривень ви
(Продовження на стор. 2)
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Новости «Поступа»
• 6 сентября члены ОО "Поступ" Орлов Д. и Кравче
ня М. встретились с представителем Шевченковской
районной госадминистрации. В начале речь шла о
том, что собой представляет "Поступ". В ходе беседы
рассматривались вопросы открытия поступовских
центров гражданской активности (общественных
приемных), создания интернетпроектов, сотрудни
чества районной газеты и "Поступинформа". Догово
рились о дальнейших контактах. В частности, Шев
ченковская райгосадминистрации заинтересована в
том чтобы "Поступ" и ознакомил членов организации
с Универсалом национального единства, а так же
имеет намерения в дальнейшем посетить офис орга
низации в одну из сред, когда планируется пригла
сить представителей городской власти.
• В ОО "Поступ" вступили Стрильчук В.А. (рек. Твер
дохлеба М.Н.) и Чайка С.Н. (вышел из организации
весной этого года, но после детального ознакомления
с "Поступом" восстановлен по собственной просьбе с
уплатой членских взносов за период отсутствия в ор
ганизации). За регулярную неуплату членских взносов
исключен из организации – Гардер Е.С. ПО СОСТОЯ
НИЮ НА 06.09.2006 В "ПОСТУПЕ" – 199 ЧЕЛОВЕК.
• 6 сентября в офисе организации под эгидой Психо
логического центра ОО "Поступ" состоялся круглый
стол на тему: "Жизнь без стресса". Присутствовало 20
поступовцев. Рассматривались вопросы природы воз
никновения стресса и пути их преодоления с по
мощью организации. Решили, что лучший способ
снятия стресса – традиционный в хорошей компании.
• О ближайших СРЕДАх читайте на 2й странице.
• 23 сентября (суббота) должна состояться поездка
в Ровно через Острог. Стоимость поездки на 1 чело
века – 110 грн. Количество мест в автобусе – 20, из
них 3 оплачено. Обращаться к Ирине Ткаченко, т. 8
0663994804 или 3327653.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Шиденка Андрія Олександровича (7 вересня)
Ткаченко Ірину Володимирівну (8 вересня)
Бондаря Віктора Миколайовича (9 вересня)
ИДЕЯ > ПРОЕКТ > РЕАЛИЗАЦИЯ > РЕЗУЛЬТАТ

Начало этой цепочки по вторникам
(вечером в 1900) для Гражданского
интренетПОРТАЛА; по четвергам
вечерами тоже в 1900 развитие
ГАЗЕТЫ "Поступинформ".

Каждую неделю по субботам для посту
повцев заказана САУНА на Лукъяновке.
Всем желающим за дополнительной ин
формацией обращаться к Елене Евста
фьевой (т. 80977318621).
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НОВОСТИ КС «ПОСТУПКРЕДИТ»
(Початок на стор. 1)
даних за літо кредитів (наразі залишок заборгованості
складає 93,3 тис. грн.), про збільшення капіталу на 60,3
тис. грн. (на сьогодні капітал сягнув 100 тисяч гривень).
На сьогодні нас вже 92 бійця. І кожен може скориста
тися послугами спілки. І готові прийняти до своїх лав
ще людей. Окрім звичайних споживчих кредитів, із
поверненням з літніх мандрів, члени спілки почали
активніше цікавитися продуктами впровадженими на
початку літа. Так, відкривають "Споживчу лінію". Ду
же зручна штука: раз уклавши договір можна протя
гом року у будьякий час брати та повертати кошти за
власною потребою без втрат часу. Пропозиції турис
тичної фірми "Дольче тревел" є актуальними і надалі.
Такі ж справи з продажем мобільних телефонів 
завжди будь ласка!
І що цікаво, так це те, що на фоні зростання кредитних
ставок у банківському секторі (за фактом, а не за галасом
реклами), у нас вони залишаються стабільним. Так як і
наші телефони. Нагадаю: 80679358716, Ігор Костін
(голова правління КС); 80674446235, Руслан Зубишен
(голова кредитного комітету); 2441656, Тетяна Іванова
(член кредитного комітету); 80672394184, Андрій Ге
ращенко (член правління).

Общественная организация "Поступ" постепенно развивается и переходит на новый уровень,
соответственно возрастают и требования к ней. Нас уже не может удовлетворять состояние
дел с проведением мероприятий по средам. Поэтому водится в жизнь новая практика дол
госрочного планирования графика собраний по средам. Для этого выбираются ответствен
ные по их добровольному согласию. В их задачу входит подготовка материалов, приглаше
ние гостей и членов "Поступа". ВНИМАНИЕ предлагаемый план – ориентировочный! Его
можно менять, дополнять высказывать свои мнения, предложения и критику. Мы предпола
гаем, что это новшество должно повысить качество наших совместных действий.

Андрій Геращенко,
член Виконкому ГО "Поступ"

НАШІ ЛЮДИ
Традиційне інтерв'ю
сьогодні з членом нашої
Організації з майже
річною поступівською
біографією – шановним
паном Юрієм Антоню
ком, який перебуває в
лавах нашої організації
з грудня 2005 року.
Юра, розкажи нашим читачам трохи
про себе.
Родом я походжу з міста Житомира, де з тобою
і познайомився. Все стандартно: дитсадок,
школа; а потім доля закинула мене гризти
кремінь науки для здобуття вищої освіти у
Вінницький політехнічний інститут, де здобув
спеціальність інженера електрика, електричні
станції. Тепер працюю в Національній комісії
регулювання енергетики України.
Що тебе спонукало розпочати свою
кар'єру в Києві, адже це відповідальний і
рішучий крок?
Житомир хоча і обласний центр, він знаходить
ся в безпосередній близькості від Києва, тому
в більшості своїй залишається в тіні столиці. На
цей момент більшість знайомих вже розпочали
власну кар'єру у Києві, що спонукало мене на

ідея і цілі організації. Я думаю, що можу отрима
ти значну підтримку в майбутньому від ор
ганізації, так само і я можу привнести багато ко
рисного – це досить продуктивний тандем. Та
кож мені подобається спілкуватися з молодими,
прогресивними людьми, близькими по духу.
У вільний від роботи час, перевагу якому
відпочинку ти надаєш?
Мені подобається проводити час у колі друзів
та знайомих, також не заперечую проти актив
ного відпочинку. Намагаюся, по мірі можливо
стей, брати участь в акціях, що проводить
центр дозвілля ГО "Поступ".
Запитання від М. Твердохліба. Чи згідні
Ви з тим, що сором'язливість – це пер
ший крок до невідомості?
Не завжди. Це залежить від оточення, має во
но час та витримку зрозуміти сором'язливу лю
дину, чи ні...
Дякую за інтерв'ю, і наприкінці, що ти
можеш побажати ГО "Поступ"?
Досягти поставленої мети та продовжувати ру
хатись далі, до створення дійсно сильної дер
жави – України, в якій ГО "ПОСТУП" буде зай
мати чільне місце.

цей рішучий крок. Крім того, я людина яку ціка
вить щось нове, люблю досліджувати нові шля
хи, а не йти по протоптаних стежинах, тому я
розцінив можливість початку своєї кар'єри в
Києві, як можливість побудови свого особисто
го, відмінного від стереотипів, майбутнього.
Як, на твою думку, чи важко в Києві до
сягти кар'єрного успіху?
На це запитання кожен може відповісти по
своєму, але все залежить від самої людини, її
цілеспрямованості, бажання та сили до бороть
би. Треба бути справді сильною особистістю,
щоб перебороти ті перешкоди, які виникають
перед людьми, що бажають пробитися у вели
ких мегаполісах, в даному випадку – це Київ.
І на якому рівні ти зараз знаходишся?
На рівні заступника начальника управління.
Як спеціаліст скажи, які перспективи по
дальшого розвитку ситуації навколо цін на
електроенергію для побутових споживачів?
Ціни будуть зростати, хоча вже не так стрімко,
як останнім часом. Але незабаром намітиться
тенденція до стабілізації цін на енергоносії для
населення.
Як можна охарактеризувати твої Інтерв'ю провів Роман Когут,
взаємозв'язки з ГО "Поступ", що тобі член Виконкому ГО «Поступ»
принесло членство в його лавах?
Як я зазначав вище, мені по духу дуже близька
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