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УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ
Иногда оглядываешься
вокруг и задаешь себе вопрос:как можно назвать общественно-политический
строй, который сложился в
нашей стране со дня обретения «незалежности»?
Если рассматривать его с
токи зрения темпов накопления капитала, то персонально-коммунистический? Все, что было
народное, теперь принадлежит некоторым персонам. А с точки зрения распределения капитала –
народно-капиталистический? Все, что персональное – теперь не народное. А народ получил возможность в полной мере ощутить на себе все
преимущества капитализма. Изобилие товаров в
магазине и неуклонный рост цен, возможность выбора и безработицу, миллионеры с мажорами и мизерные социальные выплаты и т.д. Перечислять

есть, демократия есть, свобода есть. А почему мы
тогда не живем как на Западе? Потому что наши
новоиспеченные капиталисты вкладывают деньги
в свое сейчас, а не в будущее нашей страны.
А руководители нашей страны всех уровней –
это самые яркие представители того самого нового класса, в мыслях которого настоящий хаос.
Свои деньги вкладывать боятся, а народные быстро заканчиваются. А этот самый народ из бюджета их все время требует: то зарплаты, то
пенсии, то компенсации и т. д.
Наверное, должно пройти время пока наши
горе-капиталисты поймут, что вкладывать
деньги в свой народ и в развитие своей страны
– это и есть самый выгодный (но долгосрочный)
коммерческий проект.
Чтобы экономические законы работали во
благо, нужен план экономического развития
страны. А пока его нет, земляки всех правителей будут не жить, а выживать.

Обогащение не может быть достойной целью человеческого существования
(Фрэнсис Бэкон, английский художник, 1909 - 1992)
можно долго. Это составляющие экономических законов, которые работают независимо от того, кто
пытается ими управлять. Это и есть независимость.
А как мы знаем из курса политэкономии, капитализм по сути своей не предполагает вкладывать
деньги в невыгодные проекты, он предполагает вынимать деньги даже из самых безнадежных. А вот
для народа, который не имел возможности поучаствовать в первоначальном накоплении капитала,
была придумана демократия. Она, родимая, и создает иллюзию того, что народ, наконец, получил
возможность контролировать положение дел в обществе, в стране, в мире.
Напрашивается следующий вопрос. Капитализм
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ:

Борьба с коррупцией, переименование городов и
улиц, переписывание Конституции под каждого
вновь прибывшего парламентария, снос и строительство памятников, курсы украинского языка, наказание невиновных и поощрение непричастных –
это не план развития страны. Это – отвлекающий
маневр и бесполезная трата народных денег. И пока
мы это не поймем, будут продолжать гибнуть люди
в шахтах и на улицах, в армии и в больницах.
И, я так понимаю, цель общественных организаций таких, как «Поступ», научить наших правителей видеть глазами, думать мозгами,
чувствовать сердцем. И рассматривать народ не
только как средство для увеличения собствен-

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Одной из пяти главных
задач организации «Поступ»
есть Установление диктатуры Закона в стране. В
рамках этого направления
мы предлагаем небольшую
публикацию по обязательному страхованию гражданской
ответственности
водителей. Кроме того, организация информирует,
что в конце 2007 года ею был выигран судебный
процесс по взысканию морального ущерба в пользу
«Поступа» за отсутствие страховки гражданской
ответственности у водителя.
Сегодня каждый, кто имеет автомобиль,
знает об обязательном страховании гражданской ответственности (ГО). Знает также и о том,
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Новини «Поступу»
• На середу 30 січня призначено обмін думками за
темою: «У чому особиста вигода для членів організації від участі у поступівському русі?»
• В середу 6 лютого заплановано проведення особистої презентації членів Виконкому: хто чим займається в організації, на роботі і в житті.
• На середу 13 лютого намічена презентація
проекту щодо створення поступівського ДІЛОВОГО
ЦЕНТРУ.
• На 16 лютого (субота) призначений корпоративний захід – «П'яний Виконком», на якому пропонується обговорити питання розвитку організації. На
захід запрошуються всі бажаючі поступівці. Вартість
участі – 50 грн. Охочим взяти участь необхідно повідомити до 4 лютого.
• На середу 20 лютого заплановано Громадянське
слухання з питання про повну заборону реклами
тютюнових і алкогольних виробів в Україні.
• В середу 27 лютого передбачається провести
обмін думками за темою: «Як стимулювати активну
діяльність людей на роботі і в інших ситуаціях на основі аналізу накопиченого практичного досвіду».
• На середу 5 березня заплановано Громадянське
обговорення з питань реформування медичної системи: платна (страхова) або безкоштовна.
• 12 березня намічений обмін досвідом за темою:
«Як можна заробляти гроші на грошах (фондовий
ринок)». Відповідальний – Вячеслав Шевченко,
член Ради «Поступу».

Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ного капитала и карточки для голосования, а
рассматривать народ как живых людей.

Анна Цесаренко,
член Исполкома ОО «Поступ»
1-й тип - самый дорогой. По нему считаются
застрахованными все водители, которые управляют транспортным средством на законных основаниях (по доверенности, вписан в
техпаспорт). Хоть этот тип и самый дорогой, он
выгоден тем лицам у которых стаж вождения
менее года и если количество людей управляющих автомобилем больше двух человек.
2-й тип страхования ГО привязан именно к
человеку и наиболее выгоден для тех, кто часто
ездит на разных автомобилях.
3-й тип привязан как к автомобилю, так и к
водителю и выгоден тем, кто управляет автомобилем сам или дает право управления еще
одному человеку и каждый водитель имеет стаж
вождения больше года.

что без этой страховки водитель будет оштрафован. По роду моей работу могу поделиться
своим опытом и сказать, что многие из наших
водителей даже не знают что такое ГО (!).
Вопрос: как застраховать свою гражданскую
ответственность так чтоб это было правильно с
точки зрения законопослушного гражданина и
наиболее выгодно для личного кармана?
Прежде всего надо разобраться, что это такое
ГО и для чего это надо.
По договору обязательного страхования ГО страхуется ответственность ВОДИТЕЛЯ перед третьими
лицами за вред, который он МОЖЕТ ПРИНЕСТИ
ДТП. Сумма возмещения составляет 25500 гривен
за имущество потерпевшей стороны и 51000 гриАртем Аноприенко, член «Поступа»
вен за ущерб жизни и здоровью потерпевшего.
(тел. для справок 8 044 223 0964)
Существует три типа страхования ГО:

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

2

ЩО ТАКЕ ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ?
Загальновідомо, що
одним з головних завдань
«Поступу» є встановлення
Диктатури Закону в
Україні. Однак без розуміння різних напрямків, по
яких розвивається сучасне
світове судочинство неможливо створити досконалу систему правосуддя. Отже мова в цьому
матеріалі про відновне правосуддя.
Відновне правосуддя (ювенальна юстиція) виникло у 70-х роках XX століття як рух за зміну
поглядів на злочин та покарання, фундаментом
даного правосуддя – є орієнтація на надання
можливості сторонам конфлікту і суспільству в
цілому самим впоратися із наслідками злочину.
Ювенальну юстицію можна розглядати, як рух
за справедливість, який не відміняє, а доповнює
офіційну форму правосуддя. Залучаючи сторони
злочину та громадськості до владнання негативних наслідків злочину, тим самим сприяючи
зменшенню кількості кримінальних покарань, та
соціальній реінтеграції неповнолітнього правопорушника. Якщо говорити сухою юридичною
мовою то - Ювенальна юстиція - це система
правосуддя стосовно неповнолітніх громадян до
18 років, центральним елементом якого є суд у
справах неповнолітніх.. В світі існує багато моделей відновного правосуддя, але всі вони без

виключення довели своє право на існування.
Програми ювенальної юстиції вже багато років
функціонують в різних формах у Європі, Північній Америці, Африці, Австралії тощо.
В Україні на даний час відновне правосуддя
існує у якості пілотного проекту, але з 2003 року
іде планомірна робота з впровадження відновного правосуддя в правовій системі України. Хотілось би закцентувати увагу на основній
відмінності відновного правосуддя від офіційного (карного), в офіційному правосудді – злочин персоналізується та розглядається у
площині особистості, а не вчинку цієї особи.
Тому протягом всього кримінального процесу
біль та потреби як потерпілої сторони так і злочинця відносяться на другий план. На відміну від
карного правосуддя, відновне правосуддя більшою мірою орієнтоване на задоволення потреб,
та підтримку потерпілого з одночасним виправленням та усвідомленням скоєного правопорушником.
До
процесу
розв’язання
кримінальної справи долучається широке коло
суспільства.
На сьогоднішній день в Україні існують такі
юридичні наслідки примирення – згідно з п.1-4
ст. 7-1 КПК України, ст. 46 КК України – особа,
яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості,
звільняється від кримінальної відповідальності,
якщо вона примирилася, та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

КРЕДИТНА СПІЛКА «ПОСТУП-КРЕДИТ» ІНФОРМУЄ
Кредитна спілка «Поступ-Кредит» нагадує, що
зимово-осінній період – це гарна нагода здійснити омріяну покупку побутової техніки або
інших цінних товарів.
В цей час активізується діяльність банків, що
активно пропонують експрес-кредити нібито під
0% річних. Обіцяна «дешевизна» позики та «простота» оформлення підкуповує довіру клієнта,
завойовуючи його прихильність.
Шановні друзі, час окреслити переваги позики в нашому кредитному союзі, виходячи з наступних фактів:
• банкам законодавчо заборонено працювати
безкоштовно (тобто 0 % річних – це просто гарний рекламний лозунг). Послуги банку будуть
обов’язково оплачені саме покупцем у складі
ціни товару або у вигляді різних комісійних;
• при розрахунку реальної вартості кредиту
(особливо виданого на придбання мобільного
телефону), відсоткова ставка часто досягає

ПОЧЕМУ Я ВНОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?
Любовь Замурий,
член Исполкома «Поступа»
Для меня «Поступ» сродни ребёнку, который растёт и развивается, и которому нужна постоянная помощь и
поддержка, а особенно финансовая.
Скажу так, что 10 грн., вношу просто «на автомате» и для меня более важными как раз и
есть дополнительные взносы. Ведь инвестируя дополнительно в «Поступ», инвестирую в
своё будущее, будущее своей семьи и своей
страны. Хочу, чтобы Украина была сильной,
чтобы граждане были не равнодушны к своей
стране и к тому, что в ней происходит, и научились нести ответственность за себя, свои
поступки, своё будущее.
Суд може обговорити питання про звільнення
особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 46 КК України, або врахувати дані обставини, як такі що пом'якшують покарання при
винесенні вироку.

Антон Ганага, член «Поступу»,
юрист Білоцерківського міського центру
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді

Покупка товарів в кредит в інтернет–магазині є
надто ризиковою операцією для банків і інших
фінансових установ, тому реальна вартість кредиту складає 65-100% (принаймні дешевше 65%
річних нам не вдалося знайти).
Отже, можна відповідально заявити, що клієнт, отримавши кредит в нашій кредитній спілці,
та, зробивши покупку через Інтернет-магазин,
сплатить значно менше ніж при купівлі аналогічного товару за рахунок кредиту банку.
Ми звертаємось до вас з проханням проаналізувати дане звернення та зробити правильний
для себе вибір.

100% річних (при оголошених банком, наприклад, 10%);
• штрафні санкції за дострокове погашення
кредиту часто використовуються банками для
відшкодування недоотриманих прибутків.
Поряд з такими перевагами кредиту в нашій
спілці, як простота оформлення, доступність,
відсутність будь-яких комісій, швидкість оформлення, необхідно виділити ще одну, досить важливу, перевагу.
Громадяни України в останній час все частіше
оформлюють покупку побутової техніки через
мережу Інтернет. Такий спосіб покупки задекла- З повагою, колектив
рував себе як недорогий, швидкий та достатньо кредитної спілки «Поступ-Кредит»
безпечний. Супермаркети електроніки вимушені
Тел. 8-067-935-87-16 Ігор Костін;
закладати у вартість товару плату за оренду при8-067-239-41-84 Андрій Геращенко;
міщення, заробітну плату обслуговуючому пер8-050-442-01-71 Єременко Олександра;
соналу, інші затрати. Інтернет-магазини несуть
8-097-711-11-33 Коваленко Олександр.
значно менші витрати, тому їх товари коштують
E-mail: postup-kredit@ukr.net
дешевше. Часто різниця в ціні складає 15-30%.
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