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В єднанні – сила!

ДАВАЙТЕ СПІШИТИ ЖИТИ! (АБО ЗДІСНЕННЯ МРІЙ ЯК ГОЛОВНИЙ ЖИТТЄВИЙ ПРИНЦИП)
„За місяць померло п’ятеро
людей, яких я знав,
Впевнений, що жоден з них не
встиг зробити все, що планував
І після цього ти мені не спішити
жити пропонуєш?
Ти це напевно несерйозно, ти, мабуть, з мене кепкуєш!
...
Вони кажуть: „не спіши жити”,
а вважаю, що по-любому треба
спішити
...
добре сміється той, хто зміг гідно
життя прожити!”

мрії і купуєш її навіть усвідомлюючи складність
покупки для твого гаманця? Чи варто думати
про змоклий одяг та взуття, зіпсоване в результаті прогулянки під проливною зливою саме в
той момент коли Вам цього закортілось? Чи
варто думати про людей, які можуть неправильно тебе зрозуміти, коли хочеш прокричати
на всю вулицю, що кохаєш людину?
Знаю, багато людей скажуть на кожний з цих
вчинків свої аргументи, які будуть заперечувати
таку „безвідповідальну” та „дику” поведінку... До
VovaZilVova
таких людей у мене запитання: що ви будете
Життя кожного з нас непередбачуване. І дуже згадувати в похилому віці і як ви будете розпочасто майбутнє залишається за туманом всіля- відати своїм дітям та онукам про радість життя?
ких „обставин, що від нас не залежать”. „вчин- Навряд чи вдалі підрахунки при купівлі будинку
ків зі сторони недоброзичливців”, „невдалого або вигідні кроки по кар‘єрних сходах. Радість
життя, як на мене, в тому, щоб здійснювати те,
моменту”.
А чи часто ми даємо собі чесну відповідь: в чого прагнеш. І з недавніх пір я зробив для себе
Людину потрібно оцінювати не тільки за її справами, але за її
прагненнями. (Демокрит)
більшості моментів – це результат нашої невизначеності в свої прагненнях, в шляхах їх досягнень, страху до будь-яких рішучих дій, страху
перед оцінкою вчинків найближчим оточенням
та суспільством. Але чи знають оточуючі наші
справжні потреби, прагнення та ідеали? Чи
може хтось або щось спинити того, хто рухається настирливо і поступово? Того, хто не відсиджується на задвірках життя і не кидається з
одного боку в інший, коли щось не виходить.
Згадайте когось з видатних людей, хто сидів
би вдома і не займався тим, що його захоплювало та надавало наснаги в житті? Чи багато
таких буде? Думаю – ні. В певний момент
життя, почитавши книжок, різних за походженням і характером, але спільних за поглядами, в
моїй голові особливо яскраво оселилася жага до
наповнення свого життя яскравими та приємними подіями, жага до здійснення своїх бажань.
„Треба чинити так, як підказує серце, а не
розум”.
Так. Розум звичайно підказує нам правильні
думки, рухи, та дії в повсякденному житті. Але
чи потрібен чіткий розрахунок і детальний аналіз всіх можливих наслідків, коли ти бачиш на
вулиці дівчину своєї мрії і намагаєшся познайомитись з нею? Коли ти бачиш машину своєї

ще одне відкриття – треба спішити зробити це!
Я не знаю, що станеться зі мною наступного місяця. Тоді як я можу відкладати здійснення свої
планів до ”вдалого моменту”. І цей матеріал я
вирішив написати тому, що мені небайдуже , як
будуть жити люди навколо мене. Тому, що я
часто чую про ідеї та плани, але рідко чую про
бажання діяти.
А хтось сказав (по-моєму звучало з уст
М.Твердохліба): „Між бажанням і наміром щось
здійснити є велика різниця”.
Тож люди! Давайте здійснювати свої мрії, давайте справді йти до них поступово, натхненно
і не здаючись перед труднощами! І давайте допомагати іншим чинити так.
Тоді ми зможемо зробити щось по-справжньому вагоме в своєму (або чужому житті). Тоді
результат життя буде не засмучувати, а заспокоювати перед наступними етапами нашого існування. Тоді навколо буде більше усміхнених
та щасливих людей. І скажіть, чи не піде це на
користь суспільству! І якщо прагнення буде наполегливим.

Тарас Доненко,
член Виконкому «Поступу»

КАКОЙ БАНК ЛУЧШЕ?...
Изначально эта статья
должна была быть о том,
какие банки на сегодняшний день пользуются
наибольшей популярностью среди населения
Украины. Хотелось определить критерии – почему наши сограждане
останавливают
свой

выбор на том или ином финансовом учреждении. Что ими движет? Возможность получения
максимальной прибыли или уверенность в надежности, стремление «спать спокойно по
ночам». Естественным является тот факт, что
не последнюю роль в выборе украинцев
«своего» банка играет реклама, срабатывает
старое как мир жизненное правило «Мы видим

(Продолженне на стр. 2)
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Новини «Поступу»
• В середу 15 серпня відбулось обговорення запровадження нової системи залучення нових членів
громадської організації «Поступ», в якому взяли
участь 17 поступівців. Загалом ідея започаткування
«Громадянської пропозиції» була підтримана та визначено критерії підбору кандидатів: перший критерій: корисність для нації (держави, суспільства,
організації «Поступ»); другий критерій: можливість
отримання користі кандидатом від участі в діяльності організації «Поступ». Крім цього присутні дійшли
згоди, запрошувати до участі в «Поступі» потрібно
всіх, незалежно від соціального статусу та рівня «корисності». Громадяни повинні мати однакові права
і обов’язки в питанні участі в розвитку своєї держави. Для загального ознайомлення з «Поступом»
потрібно від 1 до 3-х місяців.
• В середу 26 вересня о 19-00 в офісі «Поступу» під
егідою Психологічного центру організації намічено
проведення майстер-класу (тренінгу) на тему «Як
влаштуватись на роботу?» Запрошуються всі, кого
цікавить питання працевлаштування.
• На середу 3 жовтня (19-00) в офісі організації під
егідою Юридичного центру заплановано провести
інформаційну доповідь з питання: «Як відстоювати
власні права за допомогою судової системи в
Україні». проведення «Поступу». Запрошуються всі
охочі.
• На середу 10 жовтня в офісі «Поступу» намічено
провести під егідою Юридичного центру обмін думками на тему: «Заповіт: теорія та практика». Запрошуються всі бажаючі.
• В середу 17 жовтня в офісі організації запланований обмін думками стосовно ставлення «Поступу»
до проблем формування и міцної сім’ї, якою має
бути державна політика, яким чином «Поступ» вже
зараз може впливати на це питання. Запрошуються
всі охочі.
• На середу 24 жовтня в офісі організації заплановано обговорити проблему парковок в Києві. Запрошуються всі, кого цікавить це питання.
• В середу 31 жовтня в офісі організації намічено
провести обмін думками з питань: «Яким повинен
бути державний чиновник в Україні? Як звичайній
людині можна впливати на чиновництво?» Запрошуються всі охочі взяти участь в дискусії.
• На середу 7 листопада в офісі організації планується обговорення теми: « 7.Конституція України:
Як на практиці досягати використання своїх конституційних прав за допомогою Конституції». Запрошуються всі бажаючі.
• В середу 14 листопада в офісі організації передбачається провести інформаційну доповідь на
тему: «Загальні принципи самолікування». Доповідач – Валерій Левандовський, лікар, директор товариства «Родиня Л.В.». Запрошуються всі охочі.
• В середу 21 листопада в офісі організації планується провести дискусію з проблем виховання
української молоді в дусі патріотизму. Запрошуються всі не байдужі.
• На середу 28 листопада в офісі організації планується обговорення питань за темою «Страхування
життя». Запрошуються всі охочі.
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(Начало на стр. 1) украинца – кому принадлежит рекламный слоган: «Беспроцентный кредит за 10 минут!» – в
то, что хотим видеть». А как приятно смотреть ответ либо пожмут плечами, либо перечислят
на все эти глянцевые, яркие плакаты, неоновые все известные украинские банки.
вывески (заметьте, речь идет о банках, а не о
Проблема слепого копирования всевозможказино) сулящие вечную надежность и неруши- ных акций – на лицо. Стоило банку «Аваль» промость, да еще и невиданную прибыть.
вести свой рэбрендинг, как за ним тут же
Но, как обычно бывает, жизнь сама подкинула «изменил свой стиль» банк «Тас-комерцбанк»,
сюжет. Совсем недавно столкнулись с вопро- следом «Укрсиббанк», “ВАбанк” и много других
сом приобретения техники в кредит. Решение банков. Кто-то подал идею выпускать бесплаткупить желанный ноутбук возникло спонтанно, ные пластиковые карточки к депозитам – и теи уходить из магазина с пустыми руками ну перь пластик является обязательным атрибутом
никак не хотелось. Вопрос стоял за малым, вы- практически к любому вкладу...
брать у какого именно банка мы «одолжим» жеТеперь о надежности. Большинство наших
ланную сумму.
банком в прошлом – этом – следующем году
Пять столов, за которыми вальяжно рассе- праздную свое «15-летие», многие из финансолись представители пяти ведущих украинских вых учреждений с некоторых пор «делят» свой
банков. Над каждым рекламные плакаты с уставной капитал с иностранными банками. Все
одним и тем же содержанием «Кредит за 10 обещают железную безопасность и 100 проминут!», «Мы делаем все для Вас!», «С нами центную гарантию надежности. Снова – одно и
идти по жизни легче!» (читай – наш банк самый то же.
лучший). Мы прошлись вдоль столов, везде узТак чем же все-таки следует руководствонали условия, и пришли в замешательство. ваться? Каким должен быть банк, в котором Вы
Везде говорилось одно и то же: нулевой пер- обслуживаетесь? Вот факторы, на которые слевичный взнос, беспроцентный кредит (стои- дует обращать внимание при выборе «Вашего»
мость кредита включена в товар), погашение банка:
ежемесячно – строго по графику и т.д. Так, где
1. Спектр предлагаемых продуктов и услуг
же кредитоваться? Не в считалочку же играть. (чем больше выбор – тем выше вероятность
В итоге мы остановили свой выбор на банке, ко- того, что Вы удовлетворите все свои пожелаторый предлагает сеть терминалов для погаше- ния: будь то размещение денег на депозит или
ния кредита (отпадает необходимость все кредит).
время ездить в банк), то есть мы руководство2. Местонахождение отделений (Вы можете
вались исключительно критерием удобства.
неделями не заглядывать в банк, а может быть
Смешно сказать, но если спросить рядового наоборот – вам придется решать какие-то во-

НАШИ ЛЮДИ
Александр Мороз, менеджер по продажам
компании «Союз-Виктан
трейд», член «Поступа» с
01.10.2005.
Прежде всего поздравляю тебя с юбилеем. Скажи, ты чувствуешь себя на 40 лет?
Не чувствую, а эта цифра вызывает у меня внутренне ощущение легкого шока. Мне уже сорок.
Вопрос к человеку, непосредственно
занимающемуся продажами: как ты себе
представляешь сильную экономику?
Когда в нашей стране продаются наши качественные товары, за рубежом продаются наши
качественные товары, граждане Украины на
свою зарплату способны приобрести большое
количество этих качественных товаров. Такие товары уже есть на рынке, например, алкогольные
напитки отечественного производства.
Что необходимо для появления этих
самых «наших качественных товаров»? Для
их появления необходимо введение принципиально новой системы управления качеством, суть

ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Бєлова Максима Юрійовича (17 серпня)
Кальчика Олександра
Вікторовича (22 серпня)
Чиж Наталію Володимирівну (22 серпня)
Клименко Наталію Сергіївну (23 серпня)
просы ежедневно. Соответственно, количество
отделений и их близость либо важны, либо нет).
3. Размер тарифов и процентных ставок.
4. Количество и распространенность банкоматов.
5. Известность, репутация банка (в этом случае можно расспросить коллег, знакомых, партнеров о разных банках, просмотреть прессу,
поискать информацию в Интернете).
К этому списку можно добавить и Ваши личностные руководства. Главное - не утонуть в
этом однообразии и определить для себя желаемые особенности, ведь от Вашего выбора
зависит Ваше спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Марина Романченко,
член «Поступа»,
сотрудник комерческого банка
Если у кого-нибудь появятся вопросы или
предложения по этой публикации, то обращайтесь к Марине по тел.: 8-097-888-2222.
деятельность Исполкома – это не только решение текущих вопросов, это выработка стратегии
и пошаговое ее выполнение. Цель должна быть
реальна и достижима, а не светлая и далекая.
Кому ты отдашь предпочтение на предстоящих парламентских выборах?
Мне импонирует позиция моего тезки. Кажется, он не хочет проведения досрочных выборов. А выборы это очередное повышение цен,
и здесь его интересы совпадают с интересами
большинства населения Украины.
А не мешает ли в жизни совпадение
твоего имени и фамилии с именем и фамилией известного украинского политика?
Скажу одно, в 2002 году фамилия эта была
весьма популярной. При знакомстве спрашивают: «А ты не родственник…?». Потом для известности предлагают сменить фамилию на
Тимошенко или Янукович. Фамилию менять не
собираюсь однозначно. В общественной жизни
буду принимать активное участие, хочу достигнуть высот Александра Александровича.
Спасибо за ответы и пусть у тебя все
получается.

которой в повышении уровня контроля над качеством конечного продукта не только самим производителем, но и со стороны общественных
структур вплоть до лишения лицензии на производство данной продукции. Кроме того, нужно
внедрить комплекс мер по защите нашего производителя, потребителя от низкопробных товаров
импортного производства, в огромных количествах ввозимых на территорию Украины.
Круг твоих интересов достаточно
широк, что на данный момент занимает
твои мысли?
Больше всего времени отнимает работа.
Вместе с тем планирую создать благотворительный фонд.
Знаешь ли ты, что в «Поступе» есть
идея организации благотворительного
фонда, который бы оказывал помощь
членам организации в случае возникновения сложных ситуаций и реализации
социальных проектов?
Я узнал об этом недавно, и мне было бы интересно принять участие в создании и работе фонда.
Как бы ты оценишь работу Исполкома со
времени твоего вступления в организацию? Интервью провел Юрий Гацюк,
Мне сложно дать объективную оценку. Однако главный редактор «Поступинформа»
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