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Новини «Поступу»
ȺɄɌ
ɪɟɜɿɡɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ «ɉɨɫɬɭɩ»
Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɜɿɡɿʀ: ɦ.Ʉɢʀɜ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ “ɉɨɫɬɭɩ”
Ɍɟɪɦɿɧ ɪɟɜɿɡɿʀ: 31 ɛɟɪɟɡɧɹ 2007 ɪɨɤɭ
ɉɿɞɫɬɚɜɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɜɿɡɿʀ: ɋɬɚɬɭɬ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ «ɉɨɫɬɭɩ»
Ɇɟɬɚ ɪɟɜɿɡɿʀ: ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ «ɉɨɫɬɭɩ»
ɉɪɢɫɭɬɧɿ :
Ƚɨɥɨɜɚ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ: Ɂɭɛɢɲɟɧ Ɋɭɫɥɚɧ ȼɿɤɬɨɪɨɜɢɱ
ɑɥɟɧ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ: Ƚɟɪɚɳɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɿɣ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ
ɑɥɟɧ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ: Ƚɨɧɱɚɪɭɤ Ɉɥɟɝ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɨɜɢɱ
Ƚɨɥɨɜɚ Ɋɚɞɢ: Ɍɜɟɪɞɨɯɥɿɛ Ɇɚɤɫɢɦ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ: ȼɨɪɨɧɤɟɜɢɱ Ɍɟɬɹɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ.
Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ «ɉɨɫɬɭɩ» ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 01 ɫɿɱɧɹ ɩɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 2006 ɪɨɤɭ.
1. Ȼɚɥɚɧɫ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ «ɉɨɫɬɭɩ»:
ɉɟɪɿɨɞ – ɫɿɱɟɧɶ -ɝɪɭɞɟɧɶ 2006 ɪɨɤɭ
ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
Ɂɚɥɢɲɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɟɪɿɨɞɭ:
Ʉɚɫɫɚ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɑɥɟɧɫɶɤɿ ɜɧɟɫɤɢ, ɜ ɬ.ɱ.:
ɉɪɢɣɧɹɬɨ ɜ ɤɚɫɭ
ɉɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
Ȼɥɚɝɨɞɿɣɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ
ȼɫɶɨɝɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ
Ɂɚɥɢɲɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɟɪɿɨɞɭ:
Ʉɚɫɫɚ
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ

ɋɭɦɦɚ
3186,74
1364,77
1821,97
18850,00
1785,00
334,00
20969,00
4356,45
2033,67
2322,78

ȼɢɞɚɬɤɢ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
Ɉɪɟɧɞɚ
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ
ɉɨɞɚɬɤɢ ɿɡ/ɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ȼɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
Ƚɚɡɟɬɚ «ɉɨɫɬɭɩɿɧɮɨɪɦ»
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
ȼɫɶɨɝɨ ɜɢɞɚɬɤɿɜ
-

ɋɭɦɦɚ
3452,65
6212,00
2014,11
1005,40
4325,00
278,79
1480,00
1031,34
19799,29
-

2. Ȼɚɥɚɧɫ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ «ɉɨɫɬɭɩ» (ɩɨɦɿɫɹɱɧɨ) ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ ʋ1, ɹɤɢɣ ɽ
ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɚɧɨɝɨ ɚɤɬɭ.
3. ɇɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ “ɉɨɫɬɭɩ” ɧɚ ɡɜɿɬɧɭ ɞɚɬɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ:
ʋ
ɩ/ɩ

ȱɧɜɟɧɬɚɪɧɢɣ
ɧɨɦɟɪ

1.

001

2.
3.
4.

002
003
004
ȼɫɶɨɝɨ

ɇɚɡɜɚ
Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪ, ɜ ɬ.ɱ.:
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɛɥɨɤ : P III 866/256/10/CD/SB/10100GX 150, CDRW Sony CRX230E
Ʉɥɚɜɿɚɬɭɪɚ Logitech
Ɇɢɲɤɚ ɨɩɬɢɱɧɚ Sven L-10
ɉɪɢɧɬɟɪ ɥɚɡɟɪɧɢɣ HP Laserjet 1100
Ɇɨɞɟɦ Acorh 56000 ʋHH0203501029
USB Flash (ɩɚɦ’ɹɬɶ)
-

ɉɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ,
(ɝɪɧ)
1423,00

940,00
129,00
375,00
2867,00

ȼɂɋɇɈȼɈɄ:
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ:
1.
2.
3.

• Вступив в «Поступ» Гриненко О.В. (рек. Кравчені
М.М.). За регулярну несплату членських внесків виключено з організації Колабіну Н.В. На 14.06.2006 в
«Поступі» – 207 чоловік.
• В середу 13 червня відбулося загальне обговорення проекту нової програми «В єднанні – сила!».
В основному обговорювалися критичні зауваження,
які були висловлені членами організації при ознайомленні з проектом. У заході взяло участь 20 членів
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 відбудуться Загальні Збори
громадської організації “Поступ”.
• 27 червня (середа, 19:00) в офісі організації заплановано підбити підсумки Загальних зборів «Поступу» та намітити плани для виконання нових
завдань громадської організації «Поступ». Запрошуються всі бажаючі.
• По напрямку Центру дозвілля і відпочинку «Поступу» на 29 червня планується турпохід з наметами
на Канівське водосховище.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Капустіну Наталію Іванівну (16 червня)
Клименко Наталію Ігорівну (16 червня)
Горелика Романа Абрамовича (17 червня)
Щербину Тетяну Михайлівну (18 червня)
Кас'янова Олександра В'ячеславовича (20 червня)
АФОРИЗМ ОТ РЕЛИГИОЗНОГО ЦЕНТРА «ПОСТУПА»
«Желая угодить толпе, толпе подобен будешь»
Преподобный Нил Синайский

Узнайте лицо поступовца!

ТЫ
ПОМНИШЬ,
что на Общее
собрание
«Поступа»
20.06.2007

ɇɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ:
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɥɟɧɫɶɤɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨ ɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦɢ ɤɚɫɫɨɜɢɦɢ ɨɪɞɟɪɚɦɢ;
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦɢ ɤɚɫɫɨɜɢɦɢ ɨɪɞɟɪɚɦɢ;
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɥɿɤɭ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ:
ɮɚɤɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɥɚɬɿɠɧɢɦɢ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɜɢɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɤɚɫɫɨɜɢɦɢ ɨɪɞɟɪɚɦɢ;
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɚɤɚɡɢ, ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɬɚ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ;
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɭ ɨɛɥɿɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɤɨɲɬɿɜ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ;
ɤɨɲɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ.

Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɨɫɨɛɚ – Ɍɜɟɪɞɨɯɥɿɛ Ɇ.Ɇ.

Патриот – это человек, служащий родине, а родина – это, прежде всего народ.
(Н.Г. Чернышевский)

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ПІД ЗВУКОМ «ПІ» (ЧИТАЙ «ПИ»)
Мене наша газета, наш
«бойовий листок», наша
«маленька, але горда
пташка», в цілому задовольняє в якості отримання свіжих новин «Поступу»,
знайомства з людьми, з їх
поглядами на життя та на
окремі події, отримання корисних порад та періодичних стусанів власним лінощам. Звичайно, є багато
над чим працювати, але зараз не про це.
Чи пробував хто подивитись на номер газети
очима сторонньої людини та відповісти на питання:
які люди готували газету, матеріал до неї, хто вони і
хто її читає? Заради корисної забавки я спробував. Як
і будь-яка річ, листок газети спершу сприймається за
формою, а потім вже за змістом.
Отож бачу, що видання хоч не професійне, але над
номером працювали: заголовки примітні, не «прісні»,
статті різнопланової тематики, готували їх люди небайдужі до своєї організації та, напевно, до себе. А
де вони беруть такі цитати? Цікаво, бо окремі спонукають до певний думок або навіть дій... «Офіційна»
частина відокремлена від статей іншим кольором.
Зручно! Так, є новини та анонси подій організації,
значить цей «Поступ» живе. Інформація про засідання Виконкому... Питання... Рішення... Відкрита
структура! Якісь об’яви, запрошення-оголошення...

Ага, у них є культурні, розважальні програми, навіть
якась кредитна спілка. Не кисне панство! Комусь намагаються допомогти, когось вітають з днем народження... Дбають один про одного!
Піднімаю очі – овва! Так в назві помилка! Чому це
«Поступінформ», якщо газета повністю російськомовна? Треба «Поступинформ» писати. Чи це такий
імідж? Виявляється, не зовсім. Вище написано
мовою: «ВСЕУКРАЇНСЬКА щотижнева громадянська
газета». Окрім назви та інформації про редакцію в
кінці малесенькими буквочками українського мало.
Ну-у-у, шановні, ви лукавите!!!
Дорогі мої поступівці, не кидайте зразу в мене камінням. Розумію, що все одразу не буває. Тим
більше, що всі ми журналісти не професійні і писати
статті в газету може будь-який поступівець російською або українською мовою. Але ж чому хоча б офі- Андрій Геращенко,
ційна частина газети не викладена мовою землі, на журналіст «Поступінформу»
якій ми живемо? Нашої землі. В яку школу ми своїх
дітей водимо, якщо самі їх українській мові не вчимо?
Минулого року кредитними послугами спілки
А який статус газети? Питання риторичні. Отже, ви- скористалися 44 особи. Цього року – вже більше
20. На сьогодні маємо 49 позик на суму понад
ходить, лукавимо.
200 тис. грн. поступівцям та їх друзям.
Ми хочемо побудувати сильну державу. З диктатуТел.: 8-067-935-87-16 – Ігор Костін;
рою закону, з сильною економікою. Свою. Сумні8-067-239-41-84 – Андрій Геращенко.
ваюся, що для цього достатньо, як поки нинішньому
ОТДЫХ В УКРАИНЕ И ЗА РУБЕЖОМ ОТ ПОСТУПОміністру, «главнає, нє размавлять красіва і правільна,
ВСКОГО ЦЕНТРА ОТДЫХА И ТУРИЗМА
а щитать харашо». А у нас амбіції великі.
ТЕЛ. 8(044)332-76-53, 8(050)934-42-87,
Для їх досягнення треба вчитися і пробувати робити
ТКАЧЕНКО ИРИНА
те, чим не досить досконало володієш. Як радять ус-

ВОПРОСЫ ДТП (СТРАХОВАНИЕ)
На вопросы, часто возникающие во взаимоотношениях
между страховой компанией
и клиентом отвечает Артем
Аноприенко, начальник отдела имущественного страхования ТДО СК «Провита»,
член «Поступа»

пішні люди, у своїх діях необхідно виходити за власну
зону комфорту і таким чином розширювати її.
Ще раз обмовлюся – я не проти написання статей
тією мовою, яка ближче автору. Я сам першу статтю
для нашої газети писав російською мовою. Але б чому
зараз, поки є чудова нагода, не пробувати писати
українською? Тим більше, що редакція люб’язно вичитає і, за необхідності, надасть твору цікавого і привабливого вигляду.
А всі новини, офіційна інформація громадської організації «Поступ» по мірі надходження обов’язково
повинні перекладатися з російської на українську, а
не навпаки. І вміщуватись у газеті мовою тієї держави,
яку ми хочемо бачити сильною. Російську і так не забудемо, а без знання української в подальшому нам
сміятимуться просто в вічі, як згаданому можновладцю та ще багатьом «здібним» чиновникам.

На что обращает внимание в первую очередь
страховой комиссар при прибытии на место
ДТП?
По прибытию на место ДТП аварийный комиссар обращает в первую очередь на причину этого ДТП и на
сумму нанесенного ущерба.
Каков порядок и строки оформления документов, необходимых для получения страховой выплаты?
После того как произошло ДТП, надо в течение 3-х
рабочих дней сообщить в страховую компанию о произошедшем по телефону. Подъехать в страховую
компанию для осмотра авто и написания заявления о
страховом событии (при себе надо иметь оригиналы
всех документов, страховой полис и справку из ГАИ).
После того как Вы напишите заявление надо подъехать на СТО и взять калькуляцию на ремонт автомобиля и передать её в страховую компанию. После
выполнения этих процедур ваше дело запустят в работу, и в течение 10-20 дней Вы получите своё страховое возмещение.

Типичные ошибки человека попавшего в ДТП,
который имеет страховой полис?
Основной ошибкой человека попавшего в ДТП,
который имеет страховой полис, является признание своей вины в ДТП, и последующее подписание документов о признание своей вины.
Второй ошибкой является не своевременное сообщение страховой компании о происшедшем
страховом случае и, конечно, оставление места
ДТП. Также не надо забывать записать все данные второго участника ДТП (регистрационный
номер автомобиля, ФИО водителя, серию номер
его прав, и если есть у него страховой полис: название страховой компании и номер этого полиса). Все эти нарушения могут повлиять на Какие «подводные камни» встречаются в досумму страхового возмещения.
говорах о страховании?

У каждой страховой компании есть свои правила по
страхованию, и в этих правилах прописаны свои
условия, когда СК платит или не платит страхователю. Основной момент при заключение договора
страхования надо уделять таким моментам: уменьшается или не уменьшается страховая сумма, учитывается износ деталей или не учитывается, влияют
нарушения правил дорожного движения на выплату
или нет, условия места хранения автомобиля в ночное время суток, допустимое количество водителей
на автомобиле, влияет стаж вождения на стоимость
страховки.
Какие организации реально в силе защитить
права потребителя (клиента страховой компании)?
Для выбора оптимальной страховой компании надо
определиться, что именно Вы хотите, то есть: хотите
Вы страховку, полностью покрывающую все убытки
или частично готовы платить сами в размере определенной суммы (страховка с франшизой), есть за
рулем молодые водители или нет, а лучше, если Вы
проконсультируетесь с профессионалом. И ещё дорогая страховка не значит хорошая, и на оборот.
И самое главное: всегда читайте договор, а что не
понятно просите, чтоб Вам объяснили.
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