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В єднанні – сила!

ПОЗИЦІЯ «ПОСТУПУ»
ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОГО ЛИХА У БУСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Екологічна аварія, що трапилась 16 липня у Буському районі Львівської області викликала неабиякий
резонанс та стурбованість в нашому суспільстві. Нагадаємо, при транспортуванні небезпечної хімічної
речовини – фосфору, зійшли з колії 15 цистерн товарного поїзду, що рухався із Казахстану до Польщі.
Через витік фосфору з однієї цистерни відбулося самозапалювання 6 цистерн.
Під час гасіння пожежі утворилася хмара із продуктів згорання, яка нанесла значну шкоду як території, так і населенню. Зона ураження території склала
близько 90 кв.км. У зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району й окремі території
Радехівського й Бродівського районів області, до лікарень звернулось понад 200 осіб.
За словами вітчизняних експертів, аварія сталась
через порушення правил завантаження фосфору ван-

ражає глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася
в Львівській області, а також діями відповідних структур, які мають контролювати вантажопотік, який проходить через територію нашої країниу. Недієвість
такого контролю в цій галузі може спричиняти нові
аварії, відповідальні за які не будуть покарані.
Можна стверджувати, що кошти, які можливо будуть виплачені казахською стороною, як компенсація
за завдану шкоду, ніколи не повернуть здоров`я тим
людям, що постраждали від аварії, не відновлять ту
природу, якій завдано значної шкоди.
“Поступ” наголошує на тому, щоб у найкоротші
строки українці повинні дізнатись всю правду про цю
катастрофу. Держава повинна продемонструвати
прозорість своєї судової системи – винуватці цієї трагедії, не зважаючи на їх статус та посади, мають бути
покарані. Світ повинен побачити реальні дії України з

Всех людей можно разделить на три типа: тех, которых невозможно привести в движение,
тех, которых можно привести в движение, и тех, кто движутся. Бенджамин Франклин
тажовідправником “Казфосфатом”, а також суттєвим
зносом окремих запчастин вагонів. Проте, залишилось одне нерозкрите питання: Чому сталася ця катастрофа на нашій території?
Громадська організація “Поступ”, яка ставить собі
за мету захист інтересів громадян нашої держави, ви-

усунення наслідків та недопущення подібних ситуацій в майбутньому.
Українці не бажають платити своїм здоров`ям за
транзит іноземних хімікатів!

Прес-служба «Поступу»

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРИСТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ
НА ОТДЫХ ЗА РУБЕЖ
Первым делом, отправляясь на отдых зарубеж, не забудьте
документы,
входящие в туристический
пакет (1.авиабилет, в котором указана Ваша фамилия
и имя на английском языке,
которая в точности соответствует написанию ФИО в
Вашем загранпаспорте, 2.
ваучер (путевка на проживание выбранной Вами категории и питание в отеле), 3. страховой полис на 10
000у.е. стандарт), плюс Ваш загранпаспорт.
Вы должны прибыть в аэропорт за 2 часа до вылета самолета, пройти таможенный и паспортный
контроль. Регистрация на рейс заканчивается за 1
час до вылета.
Билет на самолет находится в одном корешке в
оба конца, первую часть корешка отрывают в Киеве,
вторую – в аэропорту пункта назначения в день отлета.
Детям, выезжающим без одного из родителей,
нужна нотариально заверенная доверенность на
право выезда зарубеж от второго родителя. Детям,
которые едут в сопровождении руководителя группы,
нужна нотариально заверенная доверенность от
имени обоих родителей. (Рекомендуется делать до-

веренность заранее, приблизительная стоимость до
150грн.)
По прилету в аэропорт пункта назначения Вам
нужно пройти паспортный контроль и забрать свой
багаж.
При выходе из аэропорта Вас будет ждать гид (например, Тезтур или Карьятур), который проводит Вас
к стойкам, где Вы предъявите свой ваучер (1 штука),
после чего Вас пригласят пройти в автобус на трансфер, в течение часа (в зависимости от удаленности
отеля от аэропорта), Вы будете в отеле выбранной
Вами категории (2*, 3*, 4*, 5* как правило это 1 или
несколько основных зданий или HV-1, HV-2 – это
бунгало – небольшие 1-2 этажные отдельно стоящие
домики с террасами или балконами).
На «ресепшене», место при входе в отеле, где находится администратор, Вы предъявите свой ваучер
(1 штука) плюс загранпаспорт каждого из отдыхающих (для детей после 6 лет детский проездной документ).
На следующий день после прибытия в отель у Вас
будет встреча с гидом, на которой Вы сможете узнать более подробную информацию об отеле, экскурсионной программе, о которой Вас должны
уведомить заранее.
Более подробную информацию о правилах отеля,
бесплатных напитках, фреш-напитках, время работы
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Новини «Поступу»
• В середу 1 серпня в офісі організації було проведено інформаційну доповідь під егідою Релігійного
центру «Поступа» на тему: «Чому Бог один, а релігії
різні?». Доповідач – координатор Релігійного центру
громадської організації «Поступ» – Іван Савченко. В
цьому просвітницькому заході взяли участь 12 чоловік.
Розглядались питання виникнення та існування різних
релігій, що їх різнить та що в них спільного. Поряд з
цим обговорювались найболючіші питання суспільного
життя, зокрема проблема безпритульних дітей.
• 8 серпня в офісі «Поступу» заплановано обговорення
питань, з якими найчастіше зтикаються громадяни
України, які виїжджають на відпочинок за кордон. Ведуча – Ірина Ткаченко, член Виконкому «Поступу», координатор поступівського Центру відпочинку та дозвілля.
• На середу 22 серпня заплановано обговорити питання з проблеми культури: як в нашому суспільстві
зробити людей культурними? Як правильно реагувати
на хамів в нашому суспільстві? Відповідальна за захід
– Юлія Соловйова, член Виконкому «Поступу».
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Гриценок Олександру Вікторівну (3 серпня)
Салоїда Олександра Миколайовича (3 серпня)
Гутаріна Ярослава Миколайовича (4 серпня)
Кістанова Миколу Миколайовича (4 серпня)
Нечепу Олександра Івановича (5 серпня)
Іванову Тетяну Вікторівну (6 серпня)
Кравченю Юрія Миколайовича (8 серпня)
Внески до спілки сумою понад 10 тисяч грн.
зробили 11 поступівців. Така ж кількість
членів спілки, яка користуються кредитами
сумою більше 10 тисяч грн.
Tел. 8-067-935-87-16 Ігор Костін;
8-067-239-41-84 Андрій Геращенко.
E-mail: postup-kredit@ukr.net
ресторанов и баров, сейфах, правилах пользования
спортзалом, время и место проведения анимации
(развлекательная программа), Вам должны предоставить на русском языке при поселении в отель на
«ресепшене».
В случае наступления страхового случая Вы звоните по телефону, указанному в страховке в данном
регионе, и рассказываете о своей проблеме, если Вы
не можете позвонить по телефону, Вы оплачиваете
услуги местного врача на месте и сохраняете чек и
историю болезни. По приезду не позднее 30 дней относите документы в страховую компанию, где каждый случай рассматривают в отдельном порядке, так
же, как и материальную компенсацию.
Современные отели предлагают туристам различные виды питания, как например:
ВВ – bed and breakfast – только завтрак;
НВ – half board – полупансион;
FB – full board – полный пансион;

(Продолженне на стр. 2)
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РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРИСТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ
НА ОТДЫХ ЗА РУБЕЖ
AI – all inclusive – все включено + напитки местного производства бесплатно;
UAI – ultra all inclusive – все включено + напитки
импортного производства бесплатно.
Стоимость тура в целом зависит не только от питания и категории отеля, а также от вида размещения, т.е. того номера, в котором Вы будете отдыхать.
Основные типы номеров приведены ниже:
St. – standard room – стандартный номер;
Sea View – номер с видом на море;
Pool View – номер с видом на бассейн;
City View – номер с видом на город;
Ocean View – номер с видом на океан;
Villa – вилла;
BGV – bungalow – бунгало (1-2 этажное отдельно
стоящее здание);
Suite – номер улучшенной планировки категории
люкс;
Studio – 1-комнатный номер больше стандартного;
Duplex – двухуровневый номер;
Family Room – семейная комната (как правило, 2
комнаты и 1 общий санузел).
В зависимости от количества человек, проживающих в номере, идет разделение на:
SGL– Single – одноместный номер
SGL+CHD – Single+Child– одноместный+ребенок

(Начало на стр. 1)

DBL – Double – двухместный номер
DBL+Extra Bed – двухместный номер с дополнительной кроватью
DBL+CHD – двухместный номер+ребенок
4PAX – четырехместный номер
Экскурсионная программа очень разнообразна:
популярные сегодня курорты, такие как Турция, Египет, Тунис, Болгария и другие предлагаю популярные виды экскурсий на яхте со стеклянным дном
(средняя стоимость экскурсии 35-40 у.е.), рафтинг –
спуск на байдарках по стремительному течению реки
от 4 до 11 км + обед (средняя стоимость экскурсии
40 у.е.), турецкая баня – «хамам» (в некоторых отелях 5* в Турции эта услуга бесплатная), рыбалка-пикник на озерах, аквапарк (средняя стоимость
экскурсии 30у.е.), «дайвинг» или «сноркинг» (подводное плаванье с маской и трубкой). Во время
любой экскурсии будьте осторожны, соблюдайте
меры безопасности!
По любым интересующим Вас вопросам обращайтесь по тел. 332-76-53 или 8 (050) 934-42-87 –
Ткаченко Ирина. Желаю Вам приятного отдыха всегда
и везде!

Ирина Ткаченко, член Исполкома «Поступа»,
координатор Центра отдыха и туризма

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 02.08.2007

Перелік членів організації, які в липні 2007 року зробили додаткові внески на розвиток «Поступу» (всього
24 особи, троє побажали свої прізвища не оприлюднювати).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВОМЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГO «ПОСТУП» (№ 15), ЯКЕ
ВІДБУЛОСЬ 23 ЛИПНЯ 2007 РОКУ

На засіданні були присутні 20 членів Виконкому з 25 (при кворумі 13).
Відсутні з поясненням причин: Твердохліб М.,
Гацюк Ю., Клименко Н., Когут Р., Косарєв В.
На засіданні також були присутні Евстаф’єва
О. і Поліщук В.
Секретар засідання: Ткаченко І.
Ведучий засідання: Нестеренко О.
На засіданні Виконкому:
1.Розгляд пропозиції з боку Ліберальної партії
України (ЛПУ).
2.Пропозиція Костіна І. про створення благодійного фонду при «Поступі».
3.Питання Шевченка В. про механізм співпраці
між «Поступом» і комерційними структурами.
4.Робота членів організації по залученню нових
людей.
Вирішили:
З 1-го питання. Утриматися від участі з ЛПУ в
передвиборній кампанії.
З 2-го питання.
1. Схвалити ідею створення благодійного
фонду при ГО «Поступ».
2. Ініціювати створення робочої групи з питань
благодійного фонду. Консолідація пропозицій
за Костіним І.
3. Довести членам організації ідею створення
фонду і можливості участі в робочій групі.
З 3-го питання. Шевченку В. разом з Юридичною службою «Поступу» внести зміни до
проекту договору між «Поступом» і комерційними структурами з урахуванням висловлених
зауважень і підготувати проект до розсилки
порядку денного на 16-е засідання Виконкому.
З 4-го питання. Необхідне постійне проведення роботи членів Виконкому зі ВСІМА членами організації з роз'яснення необхідності
залучення нових людей, проведення спеціалізованих зборів, направлених на навчання залученню нових людей в організацію, розробки
системного підходу з вирішення завдання залучення нових людей.
Наступне засідання Виконкому призначене на
6 серпня 2007 року.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
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