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ГРАЖДАНСКАЯ АКЦИЯ «ПОСТУПА»
ступа» в количестве 5 человек (Твердохлеб М., Кравченя М., Гацюк Ю., Чубко Д., Чиж Н.) приняли непосредственное участие в посадке елей на
центральной аллеи Лукяновского государственного
историко-мемориального заповедника. В итоге с
нашей помощью Лукьяновский заповедник «позеленел» на 10 деревьев.
Следует отметить всех поступовцев, кто участвовал в проекте, это Клименко Н., Замурий Л., Нестеренко О., Кравченя М., Твердохлеб М., Шевченко В.,
Доненко Р., Костин И., Гацюк Ю., Коваленко О., Анипченко Н., Орлов Д., Капустина Н., Подгорный Н., Муравко Н., Щербина Т., Чубко Д., Цесаренко А.,
Соколов К.
Кроме «Поступа» в акции по озеленению кладбища
участвовали «Молодежный союз Партии регионов» и
«Мировое партнерство».
Пока происходил процесс посадки саженцев, начальник отдела охраны памятников заповедника –
Борисюк Оксана Петровна провела краткую, но очень
содержательную экскурсию. В результате чего возникла идея организовать специализированную экскурсию для членов «Поступа».
Выражаем благодарность руководству Лукяновского государственного историко-мемориального заповедника за предоставленную возможность
поучаствовать в такой полезной общественной акции.

7 апреля 2007 года (суббота, 11-00) в рамках воплощения в жизнь совместного с Шевченковской районной госадминистрацией проекта «Памятники
города Киева» и осуществления первых реальных
шагов по достижения одной из поставленных целей
«Поступа» – Восстановления Моральных, Духовных и Денис Чубко,
Патриотических Ценностей в обществе, члены «По- Член Исполкома ОО «ПОСТУП»

Воспитание личности – это воспитание такого стойкого морального начала,
благодаря которому человек сам становится источником благотворного влияния
на других, сам воспитывается и в процессе самовоспитания еще больше
утверждает в себе собственное моральное начало. (В.А. Сухомлинський)

НАШІ ЛЮДИ
Романченко Марина,
співробітник
КБ «Експобанк»,
член ГО «Поступ»
з 16.01.2007 року

Марина, для знайомства з читачами, розкажи
про себе. Звідки ти, чим займаєшся?
Я мешкаю в місті Ірпені. В минулому році закінчила
Київський національний економічний університет за
спеціальністю банківська справа. Зараз працюю в комерційному банку, напрямком моєї діяльності є робота з корпоративними клієнтами.
Що зацікавило тебе в нашій організації? Чому ти
прийняла рішення приєднатися до «Поступу»?
Причина проста – самореалізація. Чому саме «Поступ»?
Тому що ця організація, думаю, є унікальною в нашій

державі. Спочатку мені було важко зрозуміти як функціонує «Поступ». Яка ж політична сила, який господар
організовує все це? Коли більше поспілкувалась з членами організації, то, м`яко кажучи, була здивована тим,
що «Поступ» не є «дочірньою організацію» якоїсь партії,
не виконує чиюсь волю чи завдання, не є комерційним
проектом. Я вважала, що в нашій країні це нереально.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
WWW.POSTUP.ORG.UA

Новости «Поступа»
• В среду 11 апреля 2007 года в офисе общественной
организации «Поступ» состоялось второе обсуждение
проекта новой редакции программы организации в
части установления Диктатуры Закона в стране. В мероприятии приняли участие 14 человек. Были выработаны основные направления деятельности
«Поступа» по решению поставленной задачи, а также
сформулирована цель установления Диктатуры Закона
в нашем государстве. Согласованный проект программы в этой части планируется вынести на рассмотрение Общего собрания «Поступа», которое
планируется на 20 июня этого года.
• На среду 18 апреля запланировано вторичное обсуждение проекта новой редакции программы организации в части создания Сильной экономики,
ориентированной на мелкое и среднее предпринимательство. Приглашаются все желающие. Начало
в 19.00 в офисе организации.
• На среду 25 апреля запланировано повторное обсуждение проекта новой редакции программы организации в направлении «Актвной гражданской
позиции». Приглашаются все желающие. Начало в
19.00 в офисе организации.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З народженням доньки (12 квітня)
Савченка Івана Володимировича та Савченко
Лілію Вікторівну

З днем народження
Дмитраша Віталія Васильовича (16 квітня)
Кас’янова Сергія В’ячеславовича (18 квітня)
Химача Володимира Вікторовича (18 квітня)
29.04.2007 планується одноденна поїздка
в Ніжин і Качанівку, вартість 120 грн. За
детальною інформацією звертатися до Ірини
Ткаченко за тел.: 332 7653, 8 050 934 4287

Це є нелегкою справою. Я керуюсь принципом, що необхідно ставити для себе певні задачі (навіть мінімальні) і обо`язково їх виконувати, таким чином,
гартуючи в собі характер переможця. Дуже важливо
мати комфортні умови роботи. В першу чергу я кажу
про колектив. Нажаль, часто твої досягнення та успіхи
колеги сприймають як власну поразку, намагаються
завадити тобі, стримати. Для мене така ситуація стала
«Поступу» дає можливість реалізувати себе в з одного боку важким випробуванням, з іншого – неорізних напрямках . Що обрала для себе ти?
ціненним досвідом, можливістю відчути всі реалії та
Я здобула економічну освіту, тому маю бажання пра- складності сучасного життя.
цювати саме в цій сфері. Поєднання професійної діяльності з «Поступом» є оптимальним варіантом як Цікаво дізнатись твою думку з приводу останніх
для розвитку організації, так і для мого власного подій в державі. Прокоментуй дії Президента,
росту. Я захоплюсь літературою і завжди мріяла стати що своїм указом достроково припинив повножурналістом, друкувати власні статті.
важення народних депутатів та розпустив ВР.
Буду працювати саме в цьому напрямку – висвітлю- Я підтримую Президента в його рішенні. Вважаю, що
вати теми, пов`язані з діяльністю вітчизняних банків. домовитись в цьому випадку з коаліцією було просто
нереально. В плани, що поставила для себе більЯк ти вважаєш, наскільки легко досягти пев- шість ВР і, відповідно КМУ, будь-які переговори і доної мети в житті?
(Продовження на стор. 2)
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НАШІ ЛЮДИ

(Початок на стор. 1)

мовленості з опозицією не входили. Останнім часом
відбувалась проста узурпація влади. Так, в цьому рішенні є і певні мінуси. Це, по-перше, розхитування
стабільності у вітчизняній політиці. Через швидкі
зміни в керівних органах влади важко знайти відповідальних. Хоча, мабуть, це «особливість вітчизняної
політики». По-друге, дострокові вибори відчутно вдарять по гаманцях простих людей, платників податків.
Тільки офіційно оголошено про необхідність виділення 250 млн.грн. на проведення виборів. Думаю
реально буде використано в разів 10 більше.
Яким ти бачиш «Поступ» через 3-4 роки? Яким
має бути розвиток організації?
Як на мене, через 3-4 роки організація повинна об`єднати мінімум 1 000 наших співвітчизників. Щоб реалізувати таку мету, необхідно активніше популяризувати
«Поступ»: через сайт, газету, через проведення громадських акцій. Якнайбільше людей повинно дізнатись
про принципи організації, про напрямки діяльності, про
цілі, які наслідує «Поступ». Розширення, зростання

ПІЗНАЄМО УКРАЇНУ:
м. НІЖИН ТА с. КАЧАНІВКА
НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
Розвиваючи один з головних напрямків діяльності «ПОСТУПу» – Відновлення та
підтримка моральних, духовних та патріотичних цінностей
у суспільстві, поступівці вже в
третє планують відвідати Чернігівський край. (Перша поїздка
у травні 2005 р. до Чернігова,
друга в червні 2005 року – до с. Качанівка з наметами).
Першим пунктом нашої подорожі буде національно-культурний заповідник «Качанівка», який веде
свою історію з 70-х років XVIII ст. Це монументальний
палац в неокласичному стилі, парк з великою кількістю мальовничих місць, які пам’ятають багатьох видатних діячів Української історії.
Наступним об’єктом нашої уваги стане м. Ніжин, розташоване на
річці Остер за 83
км від Чернігова.
Це колишній
форпост Київської Русі, місто
ярмарків, козацьких традицій,
«Чорної Ради», а також колишня «грецька столиця».
Програма передбачається насичена, адже за один
день треба відвідати дві незабутні українські Мекки. Докладніше про поїздку розповім за тел. 8 (066) 399 4804.

Підготувала Ірина Ткаченко,
член Виконкому,
координатор Центру дозвілля «ПОСТУПу»

«Поступу» неможливе без фінансової підтримки. Тому
важливо співпрацювати саме з тими інвесторами, хто
реально намагається змінити життя в країні на краще,
хто справді хоче інвестувати в Україну. На мою думку,
це можуть бути представники іноземних діаспор, діячі
культури, міжнародні організації, які діють на та території пострадянських держав та допомагають в становленні саме демократичних та цивілізованих
принципів управління. За такої підтримки «Поступ»
буде мати реальну можливість перерости в повноцінну політичну партію, яка буде представлена на різних рівнях державної влади.
Дякую, Марина, за змістовні відповіді на запитання. Сподіваюсь твоя самореалізація в
«Поступі» дозволить дійсно нам досягти тих
цілей в майбутньому, які ти окреслила.

Інтерв`ю провів Олександр Коваленко,
Член ГО «Поступ»

МУЗА
Предлагаем вашему
вниманию стихотворение члена «ПОСТУПа»
Олега Панина.

Да, я гладиатор!
Я сын прошлой эры!
Когда распятье было в чести!
И нас, унижают легионеры,
И куртизанки плюют на манеж.
Их принимают в роскошных палатах
И угощают отборным вином.
А мы томимся в мрачных подвалах,
И изнываем от ран и рубцов.
Но, когда-то нашелся отважный
И повел всех в бой за собой,
И испугался зал заседаний,
И Рим содрогнулся пред силой рабов!
И они б победили, если б единство,
А не страх остальных перед гневом господ.
И мы соберем огромные силы,
И мечи откуем из цепей и оков.
Уж лучше висеть на крестах вдоль дороги,
Чем крохи собирать с их пышных столов.
И каждый день им кланяться в ноги,
Чтоб заработать хлеба кусок…

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШЕМСЯ 10
АПРЕЛЯ 2007 ГОДА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОСТУП"
На заседании присутствовало 16 членов Исполкома из 26 (при кворуме 14).
Отсутствовали по объективным обстоятельствам:
Клименко В., Чубко Д., Зубишен Р., Гончарук О.,
Антонюк Ю., Косарев В., Клименко Н., Доненко Т. и
Нестеренко А.
Без предупреждения отсутствовала Замурий Л.
Среди приглашенных были: Антонюк С. и Кальчик А.
На заседании Исполкома:
1. Решили рекомендовать Совету принять в члены
Исполкома Коваленко А.
2. Решили ввести в организации должность
пресс-секретаря. Рабочей группе (Гацюку Ю. и Голову С.) к следующему заседанию Исполкома подготовить проект регламента деятельности
пресс-секретаря общественной организации «Поступ». К деятельности рабочей группы могут присоединиться все желающие члены организации.
3. Рассмотрели ситуацию с проведением акции
«Первый Инвестор» и решили ее завершить. Инициативной группе подготовить соответствующую
информационную статью для публикации в газете
«Поступинформ».
4. Решено начать подготовку к проведению очередного отчетно-выборного Общего собрания общественной организации «Поступ». Дату собрания
определить на 20 июня текущего года.
Повестка дня Общего собрания:
- отчет о деятельности организации за отчетный
период (утверждение акта ревизии);
- выборы нового состава Совета организации;
- выборы нового Председателя организации;
- выборы нового состава Ревизионной комиссии
организации;
- утверждение новой редакции программы организации «В единении – сила!».
ЯВКА НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
(В случае физической невозможности присутствовать на Общем собрании, необходимо заблаговременно
передать
доверенность
на
голосование).
5. В связи с окончанием акции «Первый Инвестор» решено начать работу по привлечению внешнего финансирования деятельности организации.
Членам Исполкома до следующего заседания предоставить свои предложения по этому вопросу.
6. Рассмотрели результаты работы рабочей группы
по «делу Гасконца». Решили считать действия организации в решении этого вопроса юридическими методами нецелесообразными. Дальнейшие действия
организации по решению этого вопроса должны находиться в плоскости общественного влияния (по направлению
восстановления норм морали),
естественно, не выходя за рамки правового поля.
На заседании Исполкома была также рассмотрена
ситуация по персональной рассылке газеты «Поступинформ» членам организации. Было жестко отмечено
о необходимости подтверждения получения газеты
своему Представителю. Обращено внимание, на то,
что отсутствие подтверждения получения газеты «Поступинфом» будет рассматриваться Исполкомом как
НЕУВАЖЕНИЕ К ТРУДУ ТЕХ, КТО ГАЗЕТУ ДЕЛАЕТ и РАСПРОСТРАНЯЕТ. А также будет восприниматься как нарушение уставного принципа деятельности
организации – принципа минимального участия.
Следующее заседание Исполкома запланировано
на понедельник 23 апреля 2007 года.
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