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ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ — 2012

БЛІЦ-РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСНИКІВ ВИБОРІВ
(Продовження. Початок в щотижневику «Поступінформ» № 465)
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ПРОНЬ
член ГО «Поступ», самовисуванець
Обирався в окрузі 222 м. Київ, де балотувалося 22
кандидати, кілька (3) зняли кандидатури. Зайняв 16
місце, але при перерахунку зміщувався ближче до початку. Виграв вибори в цьому окрузі Андрієвський
(«Батьківщина»), на другому місці Р. Назарова («Удар»).
Враження від виборчої кампанії наступні: голосували в основному за партійних, самовисуванці особливо не користувалися увагою. Можливо тому, що
виборці не вірили в їхню незалежність, припускаючи,

що самовисуванці можуть представляти інтереси партії влади. Балотувався саме в цьому окрузі, тому що
кандидат і його батьки проживають у цьому районі,
кандидат знає всі місцеві проблеми і багатьох жителів. Для Сергія Миколайовича це була перша «пробна» виборча кампанія, зупинятися на цьому він не
збирається і збирається надалі братиме участь у виборах, використовуючи отриманий в цьому році досвід. В цілому вважає виборчу кампанію однією із
«найчесніших» у зворотному сенсі слова. Однак Сергій Миколайович переконаний: «Будемо йти далі!»

ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ПОСТУП»

ПІАР «ПОСТУПУ»
На Громадянській середі, 7 листопада, було продовжено обговорення
теми піару ГО «Поступ». Як піарити діяльність громадської організації «Поступ», ідеологію Громадянської держави, за допомогою яких
інструментів будуть виконуватись ці завдання – на ці та інші
запитання разом шукали відповіді учасники засідання.
Тематичний напрямок діяльності «Поступу» –
«Піар» – так і не знайшов ще свого координатора.
Отже, враховуючи принцип лідерства в організації,
будь-хто з поступовців може взятися за організацію
роботи піар-команди. А до настання такого часу, піарроздуми і піар-пропозиції обговорювались гуртом.
Вагомою складовою піару «Поступу» стане розгортання у суботу, 10 листопада, роботи поступівського
агіт-намету. Він знаходитиметься на Конрактовій площі
(детальніше у Фейсбук-групі «Поступ-координація»).
Присутні на засіданні ще раз зупинилися на основних розділах Концепції поступівського піару:
1. Піар ідеї та ідеології Громадянської держави. Необхідно докладати усіх зусиль до популяризації та формування громадської думки щодо основних засад
Громадянської держави. Наприклад, з допомогою агіт-намету сподіваємось отримувати запитання від зацікавле-

них громадян, систематизувати найбільш вживані з них і
у інформ-джерелах «Поступу» давати на них відповіді. Домовлено також започаткувати цикл статтей на тему: «Що
ти зробив для своєї держави?», в якій популяризувати поступівські громадянські постулати та засуджувати байдужість і відстороненість громадянина від справ держави.
2. Піар бренду ГО «Поступ». Було зосереджено увагу
на підрозділі «Обличчя «Поступу». Прийнято колективне
рішення про розповсюдження у мережі Фейсбук поступівського гасла «За Громадянську державу!». Для цього
усім членам організації і тим, хто підтримує нашу ідеологію, запропоновано розмістити на своїй обкладинці
зазначений вище логотип (за допомогою і консультацією звертатись до Д. Чубка). Поряд з цим буде створено у соц.мережі відповідну подію (відп. Шевченко В.).
3. Піар вступу в ГО «Поступ» та приєднання до поступівського громадянського руху. Хорошими прикладами
були б публікації життєвих історій поступовців – як саме
вступ до лав організації змінив і вплинув на їхнє життя.
На наступному засіданні Громадянської середи буде
продовжено обговорення Концепції піару ГО «Поступ».

Марія Пелех, член ГО «Поступ»,
власкор «Поступінформу»
ЗАХИСТ

БЕРЕЖІТЬ ТИШУ ТА СПОКІЙ У ВАШИХ ОСЕЛЯХ!
Шановні поступівці, багато хто з нас
стикався з ситуацією стосовно порушення тиші та спокою в наших оселях.
Нещодавно я теж був у вирі таких обставин. Молоді люди, які проживають
по сусідству, під час відсутності батьків, відчули себе дорослими, і протягом декількох діб перетворювали свою квартиру на «нічний клуб».
Звертаю Вашу увагу, що згідно з чинним законодавством України та Правилами з дотримання тиші в громадських місцях у м. Києві, які затверджені Рішенням
Київської Міської Ради від 26.09.2002 року № 47/207, встановлюється забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо дотримання тиші на вулицях, площах, у

парках, скверах, гуртожитках, житлових будинках, прибудинкових територіях, будівлях дачно-будівельних кооперативів, лісопаркових зонах відпочинку, пляжах та інших
місцях масового відпочинку населення. Правилами забороняється: гучний спів, викрики, включення на повну потужність радіоприймачів, телевізорів, створення шуму
шляхом використання виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та
інших гучноголосих установок, створення іншого шуму на
вулицях, у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та у зонах відпочинку в нічний час з 22:00 до 8:00.
Правила містять загальнообов’язкові на території
міста норми, за порушення яких наступає відповідальність згідно санкцій передбачених ст. 182 Ко-
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На Громадянській середі, 7 листопада, було продовжено обговорення теми піару ГО «Поступ». Розглядали питання як піарити «Поступ», за допомогою
яких інструментів будуть виконуватись ці завдання.
На ці та інші запитання разом шукали відповіді учасники засідання. Детальніше у цьому номері газети
у матеріалі М. Пелех «Піар «Поступу».

Актив ГО «Поступ»
На зустрічі Активу, 8 листопада, було обговорено
можливі варіанти акцій ГО «Поступ», можливість
проведення спільних акцій з іншими політичними та
громадськими об’єднаннями.
Наступну зустріч Активу ГО «Поступ» заплановано
провести у понеділок, 12 листопада, о 19:00 за
адресою: вул. М.Раскової, 19, офіс 1216.

Поступівська Skype-конференція
У четвер, 15 листопада о 19:00, заплановано проведення поступівської скайп-конференції. За інформацією звертайтесь до координатора напрямку «Кадри»
(внутрішня робота) Ігоря Костіна (067 935 8716).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На Громадянській середі, 14 листопада, заплановано продовжити обговорення піару ГО «Поступ». Заплановано розгляд питання піару ГО
«Поступ», що спонукає до вступу до організації. Запрошуємо усіх, хто вважає і бачить «Поступ» авторитетною і потужною організацією!
Громадянські Середи, які проводить ГО «Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа доля
України. Приходьте та приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3 (біля ст. м. «Олімпійська»),
товариство «Знання» України, кімн. 317 або 318.
дексу України про адміністративні правопорушення та
ст. 391 Цивільного Кодексу України.
З метою запобігання та недопущення у майбутньому
порушень тиші та спокою моєї сім’ї, мною проведена
певна робота. Були підготовлені інформаційні листівки,
які доведені до відома правопорушників та мешканців
під’їзду. Це спрацювало та принесло певний результат.
Я впевнений, що хтось з Вас запитає: «А міліція?» Так
звісно, міліцію викликали, але юні правопорушники не
відчиняли дверей та ховалися по кутках як мишенята, а
після – продовжували веселитися. Відповідно до діючого законодавства працівники міліції не мають права
проникати до оселі правопорушників без відповідних
приписів вищестоящих органів. Тобто, вони не можуть
вплинути на ситуацію, а можуть лише зафіксувати факт
порушення тиші та спокою. Це є показником недоско-

(Продовження на стор. 2)
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ЗАХИСТ

БЕРЕЖІТЬ ТИШУ ТА СПОКІЙ У
ВАШИХ ОСЕЛЯХ!

написанню іншої статті, більш розгорнутої та направленої безпосередньо на висвітлення таких заходів.
Метою написання цієї статі є ознайомлення посту(Початок на стор. 1)
півців з вимогами законодавства щодо дотримання
налості чинного законодавства, але наразі не про це.
тиші у громадських місцях та наведення одного з ваУ свою чергу зауважу, що жоден мешканець під’їзду ріантів запобігання правопорушень у даній області.
ніяким чином і діями не зреагував на правопорушників. Вважаю стаття стане корисною у повсякденному
Хочу зазначити, що якби ситуація не владналася, житті. Хай завжди буде спокій у Ваших домівках!
то вживалися б інші заходи, більш жорсткі та впливові, а за певних обставин справа могла б дійти й до Олександр Ситар, юрист,
суду. Але це матеріал об’ємний і можливо сприятиме член ГО «Поступ», напрямок «ЗАХИСТ»
ДУХОВНІСТЬ НАЦІЇ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
Человек, который не интересуется своими собратьями, испытывает самые большие трудности в жизни и причиняет самый большой вред окружающим. Именно в среде подобных людей появляются неудачники.
А. Адлер
Дорогой читатель, первая тема, которую я хочу затронуть – взаимоотношение между людьми. Именно на них
все базируется и строится. Это как фундамент. Чем он крепче, тем сильнее
само общество и государство, в котором оно живет. Понятие взаимоотношений очень широкое – это отношения в семьях, в коллективе, в обществе.
В данный момент я хочу коснуться этой темы в контексте
взаимоотношений нашего народа как с другими странами
так и внутри нашего государства. Если углубиться в историю, то мы, украинцы, также как русские и белорусы, относимся к восточным славянам. За все огромное время,
когда мы жили бок о бок, мы успели ассимилироваться,
и на нашей территории живут представители других народов, равно как и наших представителей достаточно в
других странах. По истории видно, что между нашими народами время от времени случались противоречия, но,
когда у нас был общий враг, то мы, как братья, становились вместе и сражались, защищая друг друга. Что же
наблюдается теперь? Вот мы уже более 20 лет живем отдельным государством, и что происходило за это время?
Такое ощущение, что нас специально стравливают с соседями, развивая непонимание и злость. Но еще страшнее то, что нас сталкивают между собой внутри нашей
страны. Поводы есть разные: сначала отстаивание независимости, затем Оранжевая революция. Вы вспомните,
что тогда происходило. Семьи разваливались! С тех пор
наша страна неформально поделена на 4 территории:
Запад, Восток, Юг и Центр. Тот, кто путешествует по
стране, меня поймет. У нас нет целостности, и в людях
чувствуется злость и ненависть, причем к своему же
брату. А сверху постоянно подливают масла в огонь.
Только насчет революции успокоились, возник новый
повод – язык. И я уверена – когда затихнет этот повод,
«случайно» появится следующий.
Опять же обращусь к истории. Многие еще помнят
времена своего детства при Советском Союзе. Все соседи дружили между собой, спокойно мамы отпускали
своих детей на улицу, зная, что с ними ничего плохого не
случится. Люди помогали друг другу. Учителя занимались
с детьми, при этом не требуя, что кто-то им что-то заплатит за это, а просто из-за того, что хотели помочь от-

стающим, чтобы дети были умнее. Врачи действительно
заботились и лечили, а не смотрели сколько ты дашь.
А что сейчас? Многие живут и не знают своих соседей не то, что из подъезда, а даже с одной лестничной площадки. Ребенка самого страшно куда-то
пускать: не знаешь, что с ним случится. Мало того,
люди сейчас стали безразличными. Даже, если что-то
с тобой случится, мало кто подойдет и поможет. Большинство из них, наоборот быстро убегут, чтобы их не
зацепило. Учителя занимаются только с теми, кто им
за это платит. Так же как и врачи: заплатил – будешь
здоров, хотя не факт; нет денег – нет услуг.
И становится горько. А как же другие народы: евреи,
грузины, армяне и многие другие? Ведь посмотрите, как
они дружно живут. Как помогают друг другу. Как рады
своим. А мы?.. Ведь это же наша поговорка: «Моя хата з
краю….» Где наше славянское гостеприимство? Где
наша славянская душа, о которой писали историки и восхищались другие народы? Почему мы берем пример с
худшего? Да, если взять Европу и Америку, на которые
мы сейчас стараемся равняться, то там уже давно нет
таких понятий, как дружба, искренняя любовь, доверие,
взаимопомощь. Там уже давно все базируется на деньгах. И чем больше у тебя денег, тем больше к тебе уважения. И без денег к тебе никто не подойдет. Неужели
мы тоже хотим такими стать в конечном итоге?
Мы ведь христианская страна. И у нас есть важная
заповедь, которая красной нитью проходит через весь
Новый Завет – «Возлюбите ближнего своего, как самого себя». А кто наш ближний? Да тот, который живет
с нами в доме, который живет на нашей улице, в нашей
стране. То есть наш народ. Если мы будем ненавидеть
друг друга, то перестанем быть целостным народом, и
нас легко можно будет завоевать, поработить.
Я призываю читателей задуматься, а стоят ли навязанные проблемы и противоречия того, чтобы между
нами были недопонимания, приводящие к серьезным
ссорам и гражданским войнам. Стоят ли политические
игры того, чтобы брат шел на брата? Ведь только тогда,
когда мы будем вместе, мы сможем противостоять
внешним вторжениям и внутренним провокациям.
Поэтому, любите друг друга, заботьтесь друг о друге,
будьте терпеливы к своим близким. И не стоит ненави-

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
ГО «ПОСТУП»

19 грудня 2001 року було створено
громадську організацію «Поступ».
Цього року 11 річницю з дня народження ГО «Поступ» плануємо
відзначити 21 грудня.
Місце проведення: кафе «Барракуда»,
за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 33. За детальнішою інформацією
звертайтесь до своїх представників у
Виконкомі ГО «Поступ».
Обговорення участі у заході відбувідбувається у групі «Поступ-координа«Поступ-координація» соц.мережі Фейсбук.

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб рідні Вам
серця завжди були поруч та додавали наснаги!
Анопрієнка Артема Євгеновича – 11 листопада
Садовнікову Людмилу Юріївну – 11 листопада
Огроднічого Олександра Олексійовича – 14 листопада
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 20, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 5 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ
На засіданні були присутніми 10 членів Виконкому
(при кворумі 9): Замурій Л., Костін І., Кравченко О.,
Мотузка І., Нестеренко О., Солодкий С., Твердохліб М.,
Чубко Д., Шевченко В.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т.,
Зінган О., Когут Р., Лисаченко А., Соколов К., Ткаченко І., Н. Троянова-Малош.
Секретар засідання: Кравченко О.
Головуючий: Твердохліб М.
На засіданні Виконкому розглядалось питання оновлення інформації у файлі АВС, у
тому числі заповнення колонки «3+1» (інформації про те, яку фактично роботу виконує поступівець в організації). У термін до
05.11.2012 завдання не було виконано.
Наступне засідання Виконкому планується провести
у понеділок, 19 листопада 2012 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!
деть друг друга только за то, что вы разговариваете на
разных языках, принадлежите к разным христианским
церквям, и у вас разные политические взгляды.

Абаева Татьяна, член «Поступа»,
собкор «Поступинформа»

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