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НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПОМІЧНИК
З фізики відомо, природній газ – газоподібна речовина без кольору та запаху,
складається з багатьох компонентів (азот, вуглеводи і
т.д.) та має приблизно 70%
метану, який саме і є горючим елементом. Для більш
безпечного використання в
природній газ на газорозподільних станціях (ГРС), через спеціальні дозуючі апарати, додають ядовиту речовину – одорант. Саме він
надає газу різкий та неприємний запах. Природній
газ легший за повітря і тому піднімається вверх.
Тепер про саму небезпеку.
Випадок в Дніпропетровську, нажаль, підтвердив
реальний стан речей в газовому господарстві
країни, і тому врятувати нас від небезпеки можемо
лише ми самі. Звичайно жоден керівник для запобігання паніки, не визнає всю серйозність загрози
у підпорядкованому йому газовому господарстві,
тому на них надії мало. По своїй роботі я постійно
стикаюсь з газовим обладнанням м. Києва, а тому
дуже часто виникає багато запитань до обслуговуючого персоналу ВАТ «Київгаз».
Газ у наші квартири та будинки надходить під
тиском приблизно 2кПа ( 0,02 атм), але у міському
газопроводі середнього тиску газ знаходиться під
тиском приблизно 250 кПа ( 2,5 атм), більш як у
100 разів. Знижують тиск на газо регулюючих пунктах (ГРП) та шафових регулюючих пунктах (ШРП).
ГРП – це окремо стоячі одноповерхові цегляні будівлі з відповідними написами, ШРП – металеві
шафи з огорожею, окремо стоячі або прибудовані
до будівлі. Одне ГРП або ШРП може постачати
природній газ кільком будівлям або, навіть, невеликому району одночасно. Тому в разі аварійної
ситуації може постраждати одразу кілька об’єктів.
Кожне ГРП або ШРП має у своєму складі автоматичні пристрої, які забезпечують безпеку систем
газопостачання, це запобіжні скидні клапани (ЗСК)
та запобіжні запірні клапани (ЗЗК). Саме вони повинні припинити подачу газу кінцевому споживачу
з тиском, який не відповідає нормі.
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1. По телефону 04 викликати аварійну газову
службу.
2. Перекрити всі можливі крани та засувки.
3. Відкрити в приміщенні всі двері та вікна для
провітрювання.
4. Не вмикати-вимикати жодний електричний
пристрій та телефон.
5. Попередити всіх сусідів і всім залишити
приміщення.
6. Не використовувати відкритий вогонь. Не
палити.
7. Не проводити роботи, які можуть викликати
іскри.
А ВАРТО ЗНАТИ :
Небезпечніше за газ – газоповітряна суміш.
Вона є трьох типів:
- вибухобезпечна – концентрація метану в повітрі менше 5%, пожежа неможлива;
- вибухонебезпечна – концентрація метану в
повітрі від 5 до 15%, можливий вибух;
- пожежонебезпечна – концентрація метану в
повітрі більше 15%, можлива пожежа.
А ТЕПЕР ЩЕ ДЕКІЛЬКА ПОРАД:
- при найменшій підозрі на небезпеку негайно викликати аварійну службу, а в разі, якщо після приїзду
аварійної бригади небезпека, на вашу думку, не минула – викликайте їх ще раз, хоч сто раз на день,
вимагайте від них необхідних пояснень і інструкцій;
- рекомендується обладнати приміщення побутовим сигналізатором загазованості повітря з
відсічним клапаном;
- завжди, залишаючи ваше помешкання на
тривалий час, закривайте кран на вході в квартиру чи будинок;
- перевіряйте регулярно тягу в вентиляційному каналі;
- не користуйтеся несправними приладами,
краще залишитись без гарячого обіду, ніж загинути.
«Поступ» планує звернутись з письмовим запитом до керівництва ВАТ «Київгаз» з вимогою надати
перелік заходів, яких було вжито або вживається на
території Києва для запобігання виникненню ситуацій аналогічних Дніпропетровській.

ЦЕ ПОВИНЕН ПАМ‘ЯТАТИ КОЖНИЙ:
У разі будь-якої підозри на несправність газо- Сергій Солодкий,
член «Поступу»
вого обладнання необхідно:

Умение уберечься от угрожающей несправедливости есть признак ума, нежелание же отплатить за причиненную обиду есть признак бесчувственности.
(Демокрит, древнегреческий философ, 460 - около 370 до н.э.)

Новини «Поступу»
• В середу 17 жовтня 2007 року в офісі організації
відбулись громадянські слухання на тему: «Проблема міцної сім’ї. Якою повинна бути державна політика? Як «Поступ» може впливати на ці питання
вже зараз?», в яких взяли участь 21 член організації та гостей.
У підсумку обговорення присутні дійшли спільної
думки щодо чинників, які зміцнюють сім’ю: однодумність подружжя; взаємні почуття (любов); налагоджений побут, відданість один одному; взаємна
пошана один до одного; та духовне благополуччя. А
також ухвалили відповідну резолюцію.
• 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 громадянські слухання з проблем
виховання української молоді в дусі патріотизму. Запрошуються всі не байдужі.
• На середу 28 листопада в офісі організації планується інформаційна доповідь-дискусія за темою
«Страхування життя». Запрошуються всі охочі.
• В середу 5 грудня в офісі «Поступу» планується
провести громадянські слухання з проблеми взаємовідносин в суспільстві між багатими та бідними.
Запрошуються всі бажаючі.
• На середу 19 грудня в офісі організації планується
проведення інформаційної доповіді “Досвід Ізраїлю
у побудові сильної держави”. Доповідач – перший
секретар Посольства держави Ізраїль в Україні Фелікс Міндель. Запрошуються всі, кого цікавить ця
проблематика.
• В середу 26 грудня заплановано підбити підсумки, обговорити діяльність «Поступу» за рік,
проаналізувати, що вдалось, а що ні. Запрошуються
всі бажаючі.

Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Самченко Оксану Олегівну (18 жовтня)
Пояркову Наталію Василівну (19 жовтня)
Сіру Людмилу Іванівну (26 жовтня)

ПОЧЕМУ Я ДЕЛАЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

Вячеслав Полищук,
член Совета «Поступа»
Да всё просто и не интересно. Так как организация у нас неприбыльная, жизнедеятельность обеспечивается только за счёт
членских и дополнительных взносов. И на моё глубокое

убеждение, и я и мои единомышленники будут делать
дополнительные взносы независимо от того, насколько
численной и мощной будет организация. Это моё личное отношение к организации «Поступ» и к тем людям,
которые вкладывают часть себя в развитие организации. Есть ещё один личностный момент – мне нравится

делать что-то новое, а если это ещё и медленно, но уверено растёт и развивается – сам Бог велел. Ну а вообще
я не обеднею на эти скромные суммы, а для организации это реальная поддержка. Как говорится – сам
делаю дополнительные взносы и всем рекомендую, А
ВДРУГ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ, ТАК КАК МЫ ХОТИМ.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ЧТО ТАКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЛЕНА «ПОСТУПА»,
И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Начну без предисловий.
Во-первых, удостоверение является документом,
который подтверждает
личность человека. Вовторых, удостоверение
есть
подтверждением
принадлежности
владельца к общественной
организации, которая, в свою очередь, является
своего рода орудием защиты (или нападения) от
недобросовестных представителей государственной власти. Существует много ситуаций, в
которых удостоверение сыграло решающую роль,
благодаря чему владельцы таких удостоверений
добивались своих законных прав, восстанавливали справедливость, влияли на государственных
чиновников и т.д. Напомню, что этот документ
удостоверяет, что владелец «находится под защитой «Поступа» и выполняет свои гражданские
обязанности в соответствии с уставными задачами организации».
Резюмируя вышесказанное, обладатель удостоверения является носителем идей и задач «Поступа», выполняет свои гражданские обязанности.
Вместе с тем, удостоверение является индикатором отношения члена организации к самой организации, к ее идеям и задачам. Ведь у нас до сих

пор есть люди, которые не получили удостоверения
и даже не высказывают желания его получить!
Может быть, они стесняются? Или, возможно, они
смущаются показать свою принадлежность к гражданскому патриотическому движению? Может
быть, они забывают получить удостоверение, не
находят для этого времени?
Попробуем посмотреть на ситуацию с другой стороны: что если организация постесняется защитить
своего «неудостоверенного» члена или же забудет
это сделать, или не найдет времени и сил? Уверен,
что при таком раскладе, такой член организации
сразу же заявит о том, что «Поступ» не защищает
его, забыл про него! Но ведь, в первую очередь, это
он забыл про организацию, это он не получил документального подтверждения своего членства!
Давайте задумаемся: нужны ли нам такие
люди? Придем ли мы с такими людьми к сильному государству? Хочу заметить, что «Поступ» –
это организация, которая на сегодняшний день
стала достаточно влиятельной силой, чтобы ею
пренебрегать и наплевательски относиться к ее
движению. Если сказал, что с «Поступом», значит, будь добр – выполняй возложенные на себя
обязательства! Выводы делайте сами.

Денис Чубко,
член Исполкома «Поступа»

На засіданні були присутні 14 членів Виконкому з
21 (при кворумі 11).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гацюк Ю, Нестеренко О., Чубко Д., Костін І., Косарєв В., Ткаченко І.
Відсутня без попередження Цесаренко Г.
Секретар засідання: Коваленко О.
Ведучий засідання: Твердохліб М.
На засіданні Виконкому № 21 вирішено:
1. Запровадити новий формат проведення заходів
«Поступу» по средах у вигляді ГРОМАДЯНСЬКИХ
СЛУХАНЬ.
2. Призначити на 22 грудня 2007 року святкування
шостої річниці громадської організації «Поступ».
(Вартість участі – 150 грн.).
3. Розподілити бюджет за минулий місяць за звичайною схемою: 1:1:1,5.
4. Для того, щоб розпочати роботу із сприяння членам організації «Поступ» в організованому одержанні землі доручити робочій групі доопрацювати
проект з урахуванням висловлених зауважень.
5. Розпочати розсилання всіх матеріалів Виконкому
всім членам організації. Розсилання потрібно буде
здійснювати до кінця 2007 року, після чого необхідно
буде провести аналіз ефективності такої роботи.
6. Організувати обговорення пропозиції політолога
Володимира Горбача громадській організації «Поступ»
щодо участі в роботі з конституційної реформи.
Наступне засідання Виконкому призначене на 29
жовтня 2007 р.

ЧЬИХ РУК ДЕЛО СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ?
Рано или поздно каждый из нас сталкивается
с ситуацией, требующей
посетить кабинет либо
чиновника или любого
другого важного человека, от которого будет
зависеть решение Вашего «кровного» вопроса.
Возможно, у каждого есть свой рецепт
(схема) решения проблем, однако ниже приведенный прием неоднократно демонстрировал
свою действенность, причем о нем практически
все знают.
Прежде всего, необходим соответствующий настрой: улыбка до ушей, «хвост пистолетом», роль
не просителя, а уверенного человека, четко формулирующего суть своего вопроса. При этом, излучая верх обаяния, уважения, внимания и чуть ли
не собачью преданность в глазах (главное не переборщить, чтобы не выглядеть жалким).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 21), ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 15 ЖОВТНЯ 2007 РОКУ

Зайдя в кабинет в приемное время, необходимо внятно объяснить суть проблемы и желательно способ ее решения, а если Вы не знаете,
как ее решить, убедите своего визави, что он
просто обязан Вам помочь.
А если Вы пришли в не приемный день и в не
приемное время надо дать понять обладателю
кресла, что без его участия чуть ли не произойдет
вселенская катастрофа, не может решиться вопрос
«жизни и смерти», а он как раз тот самый «бетмен»,
которому под силу спасти судьбу человечества.
Наиболее часто употребляемые фразеологические конструкции: возникла проблема, без ВАС не
можем решить; помогите разобраться в возникшей
нестандартной ситуации; могу, наверное, решить
свою проблему сам, чтобы ВАС не нагружать, но не
знаю с чего начать и т.д. Этот список можно продолжать бесконечно, но универсального рецепта все
равно нет, т.к. каждый из нас, находясь на своей работе по ту сторону барьера, превращается в этого
самого чиновника, у которого плохое настроение,

СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!!!

все болит, а обед никак не начинается, страшно
охота на перекур, а эти сволочи в коридоре не заканчиваются, а с такой зарплатой я вообще могу на
работу не ходить. А я как последний идиот(ка) еще и
задерживаюсь после работы на совещание, чтобы
«перетереть» с коллегами этот тяжелый день.
Так вот, по-моему, пока каждый из нас не поймет, что, придя на работу, он обязан выполнять свои
профессиональные и должностные функции, что
любая структура и коммерческая и государственная созданы, чтобы решать любые человеческие
проблемы, а не создавать их, будет происходить
необъяснимая метаморфоза: дома – нормальный
человек, в кабинете – чиновник-идиот.
Успехов Вам во всех Ваших благих начинаниях!

Анна Цесаренко,
член Исполкома «Поступа»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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