Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!

31.05.2007 – 07.06.2007

В єднанні – сила!

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНО РОЗПОВІДАТИ ПРО “ПОСТУП”?
Мене давно турбувало
питання: “Чи багато людей
чули про громадську організацію “Поступ”?
Одного разу я зібрав до
купи всю свою мужність і нещодавно, у вихідний день,
вийшов на центральну вулицю столиці із запитанням:
Ви що-небудь чули про
громадську організацію “Поступ”?...
Скільки людей взяли участь у цьому експерименті
сказати складно, бо весь цей сором разом з 5-ма перекурами тривав хвилин сорок. Відчуття було таке, наче
я весь день лазив Хрещатиком, і цей час ляпав язиком,
який вперто відмовлявся виконувати вказівки мозку.
НІХТО ПРО “ПОСТУП” НЕ ЧУВ!
А тепер подивіться, що виходить. Організація діє
(а не існує) вже шостий рік поспіль, має проголошену
мету (Сильна особистість! Сильна організація! Сильна
держава!). Ця мета стала результатом нашого розуміння як і що потрібно змінювати в українському суспільстві. Ми виходимо з того, що живемо не за
хмарами, а на СВОЇЙ ЗЕМЛІ: так само ходимо на ро-

краще і не будуть довго думати аби розпочати власний переможний рух для покращення своєї долі.
Таким чином вимальовується проста та логічна
схема.
1. Стан справ в Україні потребує докорінних змін.
Про необхідність цих перетворень зараз не кажуть хіба
що тварини, бо якби могли говорити, то і вони б «висловились». Але потрібні не стільки зміни економічного, політичного та законотворчого характеру, скільки
трансформація розуміння більшості громадян щодо
тих процесів, які саме і формують наші умови життя.
2. Для того, щоб здійснити цю трансформацію в
першу чергу потрібно проводити постійну роз‘яснювальну роботу щодо необхідності і можливості докорінних змін на краще. А для цього необхідно створити
потужний громадянський рух, який візьме на себе реалізацію цих завдань. Причому, ця громадянська лава
не повинна складатися з однієї якоїсь политичної чи
громадської сили. Це повинен були фронт патріотичних
громадянских організацій у т.ч. і політичних партій.
3. Громадська організація “Поступ” за свою ще не
зовсім довгу історію вже навчилася об‘єднувати громадян, які мають незатьмарене уявлення того, що
відбувається. Навчилась співпрацювати з політич-

Оскільки я народився громадянином вільної Держави і є членом Суверена, я відчуваю, що, хай
яким незначним буде вплив мого голосу на громадські справи, право голосувати про них ставить
мені за обов‘язок їх вивчати. (Жан Жак Руссо)
боту, виховуємо дітей, дивимося на зростання цін і
мріємо про майбутнє. Але чекайте! Не буде цього
майбутнього, якщо ми самі ж не будемо вирішувати
власні проблеми. Ось для чого ми зібралися в “Поступі” і – знаємо що робимо.
На сьогоднішній день ми чітко визначили п’ять головних завдань, ті п‘ять завдань, які повинні змінити
нашу країну. І це тільки перші п‘ять завдать. По мірі
їх досягнення будуть інші, ще більш амбітніші! Ось ті
завдання, з яких починає “Поступ”:
• встановлення диктатури закону;
• розбудова сильної економіки (орієнтація на
малий та середній бізнес та підвищення його
впливу);
• запровадження активної громадянської позиції;
• пропаганда активної життєвої позиції;
• відродження моральних, духовних та патріотичних цінностей в суспільстві.
Ми впевненні, що ніхто, крім нас самих за нас не
вирішить питання достойного життя. Це наш шлях і
для того, щоб наша мета була досягнута “Поступ” повинен перетворитись у найпотужнішу громадянську
силу. А статися це може тільки за однієї умови – згуртувати навколо себе собі подібних. Ми об‘єднуємось
із тими, хто точнісінько такий як ми. І мова не про те,
щоб залучити під прапори організації все населення
країни – це і не можливо і не побрібно. Наше завдання ЗГУРТУВАТИ САМЕ СЕРЕДНІЙ КЛАС – свідомих громадян, які мають чітку уяву про те, що
відбувається в країні, які завжди в усі часи були рушійною силою глибинних перетворень у будь-якому
суспільстві. Ми і схожі на нас – це вчителі і медики,
підприємці і правоохоронці, військові і держслужбовці, свідомі робітники і селяни. І, особливо, нас
турбує молоде покоління – ті, хто ще повинні стати
справжніми ГРОМАДЯНАМИ, ті які прагнуть змін на

ними силами, владними структурами та знаходиться
на порозі порозуміння щодо співпраці із бізнес-структурами. І ми не тільки не робимо з цього велику таємницю, а навпаки, пропонуємо поширити наш
досвід заради нашого спільного майбутнього.
4. Так! “Поступу” потрібні нові люди! Чим більше
буде об‘єднувати “Поступ” свідомих людей тим скоріше настануть нові часи. Отже фактичне виконання
п’яти головних поступівських завдань відповідно і підвищення рівня життя кожного громадянина напряму
залежить від того, наскільки швидко “Поступ” стане
чисельно вагомою силою українського суспільства.
Особливо варто зауважити, “Поступ” не якесь зарозуміле закрите формування із переліком «надлюдей». Будьяка особа, перебуваючи в організації, знаходиться в
середовищі людей, які впевнено ідуть до успіху в різних
напрямках діяльності. Успіх та ефективність – ось наш
життєвий орієнтир. І той, хто до цього не пристосований,
на жаль, буде змушений залишити “Поступ”. А ті члени
організації, які не поширюють поступівські ідеї в своєму
колі спілкування, не залучають до лав “Поступу” своє оточення – вони навмисно позбавляють своїх товаришів
зробити свій персональний внесок в розбудову України
нового зразка. І тут виникає доречне питання: «Чи вони
досить обмежені і не усвідомлюють своєї відповідальності перед собою, своєю сім‘єю, власним народом, чи
може, вони поки що над цим серйозно не замислювались!». ПОРА! Час прокинутись і почати свій свідомий рух
заради життя аби не нас, а ми вибирали майбутнє!
Подивіться, що ми робимо зрозумійте і приєднуйся до нас.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ! СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ! СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

Юрій Гацюк,
головний редактор “Поступінформу”,
член Ради “Поступу”
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ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ “ПОСТУПУ”
WWW.POSTUP.ORG.UA

Новини «Поступу»
• На середу 6 червня була запланована інформаційна
доповідь Н.Г. Жулинського, директора Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка, академіка, радника Президента України. Проте ця доповідь на прохання
доповідача була перенесена на іншу дату, орієнтовно,
на 4 липня. Замість вказаної доповіді відбулося обговорення психологічних проблем, з якими стикаються
члени організації “Поступ”. Захід проходив під егідою
Психологічного центру організації. Основними питаннями обговорення були: усунення двох негативних
якостей: НЕОБОВ'ЯЗКОВОСТІ і БОЯЗНІ СПІЛКУВАННЯ
З НЕЗНАЙОМИМИ ЛЮДЬМИ. Особливістю цього заходу стало те, що він був організований спеціально для
підвищення рівня особистої ефективності членів організації, ВРАХОВУЮЧИ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ПОСТУП”. У заході взяло участь 17 чоловік.
• На 13 черня заплановоно остаточне обговорення
питань, які стосуються проведення Загальних зборів організації. Запрошуються всі бажаючі. Початок
о 19:00 в офісі організації.
• 20 червня (середа) 2007 року о 19:00 (реєстрація
з 18:00) по вул. Червоноармійська, 104 в приміщенні актового залу поліклініки №1 Голосіївського
району м.Києва повинні відбутись Загальні Збори
громадської організації “Поступ”.
• На середу 27 червня заплановано підбити підсумки Загальних зборів і намітити плани для виконання нових завдань громадської організації
“Поступ”. Запрошуються всі бажаючі. Початок о
19:00 в офісі організації.
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШЕМСЯ 4 ИЮНЯ
2007 ГОДА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОСТУП" (№11)
На заседании присутствовало 20 членов Исполкома из 27 (при кворуме 14).
Отсутствовали по объективным обстоятельствам:
Когут Р., Чубко Д., Иванова Т., Соловьева Ю.,
Повх О., Клименко Н. и Голов С.
Секретарь заседания: Косарев В.
Ведущий заседания: Твердохлеб М.
На заседании Исполкома:
1. Были утверждены функции Пресс-секретаря
(предполагается опубликовать в одном из номеров
“Поступинформа”). Рекомендовано Совету назначить Коваленко А. Пресс-секретарем общественной
организации “Поступ”.
Решение принято большинством голосов, один воздержался.
2. По проведению Общего собрании было решено:
2.1. Утвердить главного докладчика по проекту
новой редакции программы “В единении – сила!”
Орлова Д.
2.2. Утвердить группу регистрации участников Общего
собрания ОО “Поступ” в составе: Сирой А., Еременко А., Замурий Л. и Соловьевой Ю. (по согласию).
2.3. В оперативном порядке каждому Представителю НЕОБХОДИМО довести до сведения членов
организации проект новой редакции программы и
ПОЛУЧИТЬ от них комментарий.
Голосовали единогласно.
Следующее заседание Исполкома запланировано
на понедельник 18 июня 2007 года.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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Впізнайте обличчя поступівця!

підтримка для нас не минула даремно. Крім того, хочемо
нагадати, що одним з головних принципів "Поступу" це довга пам'ять про те, як до нас ставляться.
Необхідно звернути увагу , що в списку гостей є люди
з різними політичними поглядами. Громадську організацію це не тільки не бентежить, але, навпаки - підкреслює
надполітичну сутність “Поступу”. “Поступ” - це громадянська організація, метою якої є побудова сильної держави. Ми дійшли висновку, що це і є та платформа, яка
повинна об'єднати нас усіх.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ - СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СИЛЬНА ДЕРЖАВА
АФОРИЗМ ОТ РЕЛИГИОЗНОГО ЦЕНТРА “ПОСТУПА”
«Где вера, там и сила, а где неверие, там и немощь»
Святитель Иоанн Златоуст

Список запрошених гостей:

Знаєш ХТО, серед запрошених
на Загальні Збори “Поступу” 20.06.2007?
На засіданні Виконкому громадської організації “Поступ”, що відбулося 21 травня поточного 2007 року, був
затверджений список гостей, яких організація має намір
запросити на Загальні збори 20 червня.
Принцип визначення кандидатур гостей базується на
реальних контактах, які мали місце між шановними гостями та громадською організацією “Поступ” (або її представниками). Ми спиралися на те, що необхідно виявити
ПОВАГУ й запросити на наш основний захід тих, хто будьяким чином приніс користь (ділом, словом, організаційною підтримкою й ін.) у справі розвитку громадської
організації “Поступ”. Нехай гості самі побачать, що їхня

• Анопрієнко Євген Якович - Начальник відділу по роботі з регіональними партійними організаціями “Партії Регіонів”.
• Білоріцький Геннадій Олександрович - Адвокат, помічник з юридичних питань головного рабина м. Києва та
України.
• Бурля Валерій Михайлович - Ініціатор руху “ПУСК”
(Партія українського середнього класу).
• Буряк Дмитро Васильович - Радник Голови Правління АБ “Брокбізнесбанк”.
• Вінський Йосип Вікентійович - Заступник голови
партії ВО “Батьківщина”, перший заступник керівника Виконавчого секретаріату.
• Діденко Ярослав Александрович - Голова Київської
міської організації партії “Трудова Україна”.
• Жулинскький Микола Григорович - Директор інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка, академік, радник Президента України.

• Козаченко Оксана Володимирівна - Голова Ініціативної Ради Всеукраїнської громадської організації “Громадське об'єднання “ДУМАЙ!”
• Колесніченко Вадим Васильович - Народний депутат, голова підкомітету з питань формування суддівського
корпусу Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя.
• Ларин Василь Єгорович - Заступник керівника апарату, начальник відділу з громадсько-політичної роботи
Київського міського відділення Партії Регіонів.
• Левандовський Валерій Володимирович - Директор товариства “Родиня Л.В.”
• Лисенко Олексій Юрійович - Генеральний директор
КП “Кіровгеологія”, депутат Житомирської обласної ради.
• Морозов Юрій Олексійович - Працівник Генпрокуратури України.
• Островська Ганна Вікторівна - Заступник начальника
відділу координації економічної політики та розвитку Шевченківської РДА.
• Пабат Олександр Вікторович - Президент Спілки
Громадських Організацій “Громадський актив Києва”, депутат Київської міської ради.
• Пилипишин Віктор Петрович - Заслужений юрист
України, голова Шевченківської районної у місті Києві ради
та адміністрації, депутат Шевченківської районної у місті
Києві ради, заступник голови Народної Партії.
• Подобрій Василь Іванович - Головний лікар, поліклініки №1 Голосіївського району м. Києва.
• Циганко Петро Степанович - Голова Ліберальної партії України.
• Шендеровський Василь Андрійович - Доктор фізико-математичних наук, професор.
• Шишкін Віктор Іванович - Суддя Конституційного
суду України, Кандидат юридичних наук, доцент.
• Щербань Володимир Петрович - Народний депутат
II, III і IV скликань, колишній голова Донецької та Сумської
облдержадміністрацій.

ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
На виконання рішення Виконкому ГО "Поступ" (протокол від 25.10.2005 № 22) в цьому номері газети "Поступінформ"
публікується список боржників по сплаті членських внесків, які мають заборгованість більше 1 місяця станом на 03.06.2007
N
п/п

Прізвище

Ім’я

По батькові

Борг
(місяці)

Пояснення
Боржника

1

Зозуля

Олена

Олександрівна

3

зайнятість на роботі

2

Врадій

Василь

Петрович

2

немає зв’язку

3

Жовнєр

Олександр

Анатолійович

2

немає часу

4

Кузьменко

Олег

Ігорович

2

зайнятість на роботі

5

Литвинчук

Оксана

Леонідовна

2

забуває

6

Редько

Олексій

Валентинович

2

у відрядженні

7

Сербовець

Оксана

Василівна

2

зайнятість на роботі

Перелік членів організації, які в травні 2007 року зробили додаткові внески на розвиток “Поступу” (всього 19 осіб, троє
побажали свої прізвища не оприлюднювати)
N
п/п

Прізвище

Ім’я

По батькові

N
п/п

Прізвище

Ім’я

З днем народження
Котка Олександра Артуровича(10 червня)
Лупіну Олександра Миколайовича (10 червня)
Буряк Олександру Миколаївну (12 червня)
Левицького Євгена Валентиновича (12 червня)
Плужника Василя Григоровича (12 червня)
Редька Олексія Валентиновича (12 червня)
Мінімум вимог для отримання реальних грошей
для поступівців, їх друзів та близьких.
Тел.: 8-067-935-87-16 – Ігор Костін;
8-067-239-41-84 – Андрій Геращенко.
ОТДЫХ В УКРАИНЕ И ЗА РУБЕЖОМ ОТ ПОСТУПОВСКОГО ЦЕНТРА ОТДЫХА И ТУРИЗМА
ТЕЛ. 8(044)332-76-53, 8(050)934-42-87,
ТКАЧЕНКО ИРИНА

По батькові

N
п/п

Прізвище

Ім’я

По батькові

1

Щербіна

Тетяна

Михайлівна

7

Коваленко

Олександр

Костянтинович

13

Ткаченко

Ірина

Володимирівна

2

Шевченко

В’ячеслав

Анатолійович

8

Орлов

Дмитро

Леонідович

14

Анопрієнко

Артем

Євгенович

3

Нестеренко

Олександр

Анатолійович

9

Сергієнко

Наталія

Олександрівна

15

Цесаренко

Анна

Володимирівна

16

Корнієнко

Марія

Миколаївна

4

Замурій

Любов

Григорівна

10

Солодкий

Сергій

Миколайович

5

Твердохліб

Максим

Миколайович

11

Антонюк

Сергій

Миколайович

6

Гацюк

Юрій

Васильович

12

Білоног

Тарас

Тарасович
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