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Юридична служба інформує

ОБЕРЕЖНО, ПЕСИКИ!

НОВОСТИ «ПОСТУПА»
 3 августа 2005 года (среда, 19-00) в офисе организации

состоится обсуждение проекта плана развития
У випадку, коли на вас напав собака, слід пам’ятати, що Кримінальний кодекс України закріплює
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ОО «ПОСТУП».
за кожною особою право на необхідну оборону. Тобто така оборона не є злочином, коли особа
намагається уникнути небезпеки, що загрожує їй чи іншим особам. Це дає право кожному право
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ПОСТУП”
захищатись у разі нападу собаки усіма можливими способами. З іншого боку, власники собак
З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
повинні пам’ятати, що собака, згідно із Цивільним кодексом України, є джерелом підвищеної
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
небезпеки. Тому власники собак повинні відшкодовувати всі збитки, які вчинені їх улюбленцем. Крім
Гриценок Олександру Вікторівну (3 серпня)
випадків, коли такі дії були вчинені внаслідок стихійного лиха, або з умислу потерпілого.
Також слід розрізняти два варіанти нападу собаки на людину. Якщо хазяїн спеціально нацькував тварину, то він несе кримінальну відповідальність, так як
в цьому випадку собака виступає знаряддям злочину. Покарання залежить від ступеня тяжкості нанесених ушкоджень. Оскільки команду собаці можна дати і
тихо, щоб ніхто не почув, то потерпілому, щоб довести умисел, достатньо дізнатись у якому навчально-кінологічному клубі ця собака навчалась. Якщо цей
факт закріплено відповідною довідкою, то це є свідоцтвом того, що хазяїн собаки знав про її потенційну небезпеку та міг нацькувати тварину.
Якщо хазяїн не мав наміру навмисно нацькувати на вас собаку, то перш за все треба мати на увазі, що навіть, коли тварина веде себе агресивно (може і
не нападає), то таку поведінку вже можна розцінювати як напад.
По-перше, необхідно знайти свідків, вони необхідні незалежно від розвитку подій. Наприклад, Ви гуляли з дитиною і вона злякалася собаки. Ви були
вимушені лікувати свою дитину у психіатра. В такому випадку у суді необхідно довести причинний зв’язок між неврозом дитини та нападом собаки. Для цього
і потрібні свідки: вони доведуть, що факт нападу мав місце, а медична довідка буде доказом того, що дитина хворіла.
Якщо в процесі захисту потерпілий вбив собаку, то не слід зникати з місця вчинення цієї дії. Тому, що собака є власністю свого хазяїна і відповідно до
кримінального законодавства він має право подати заяву до правоохоронних органів про порушення кримінальної справи. А якщо ціна собаки досить велика
(перевищує 1700 гривень) то це вже буде заява про нанесення збитків в особливо великих розмірах. Знову ж у подібній ситуації треба знайти свідків та
пояснити ситуацію, а потім викликати міліцію. Зафіксувати такий випадок також необхідно і для того, щоб подати на власника вбитої собаки позов про
відшкодування моральної і матеріальної шкоди.
Отже якщо Вас вкусив собака, то Вам необхідно зібрати свідків, отримати від них контактні телефони, і звернутись до найближчого травмпункту, де Вас
повинні зареєструвати (та надати медичну допомогу). Потім треба звернутись до міліції, де написати заяву у якій детально описати ситуацію, вказати свідків
та інші дані. Після цього Вам необхідно пролікуватись у поліклініці за місцем проживання (в амбулаторній карті та у реєстраційному журналі хірурга повинен
бути відповідний запис). Всі чеки за надання медичних послуг, та придбання ліків слід зберегти, а краще зробити ксерокопії.

Люди обретают силу, когда вы обеспечиваете их тремя вещами: благоприятной
возможностью, свободой и защищенностью. (Максвелл Джон)
Обязательно познакомьтесь с обновленным САЙТОМ ОО «Поступ» (http://postup.org.ua/),
зарегистрируйтесь на рассылку «ПОСТУПИНФОРМА» и оставьте мнение на ФОРУМЕ.
Наступний етап – подача позову до суду про відшкодування моральної та матеріальної шкоди. На цей момент вже повинні бути підготовлені такі
документи:
- зареєстрована в міліції заява;
- амбулаторна карта із записом хірурга поліклініки про проходження лікування;
- лікарняний лист;
- чеки про придбання ліків.
Також необхідно оцінити моральну шкоду та матеріальні збитки.
При наявності всіх необхідних документів, суд призначить медичну експертизу (за рахунок потерпілого) і тільки тоді ця справа буде розглянута.
За більш детальною інформацією та консультаціями звертайтесь до юридичної служби ГО “Поступ”.
Юрисконсульт ГО “Поступ”
К.А. Соколов

БЛИЦ-ОПРОС: ВАШЕ МНЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ ГАИ И СОЗДАНИИ НА ЕЕ БАЗЕ НОВОЙ,
ПОДОБНОЙ СЛУЖБЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗЦА?
Соколов Кирилл: От смены названий ничего не поменяется.
Зубишен Руслан: Я не водій, але згоден, що з ГАЇ треба щось робити, бо вони «розпоясалися».
Ещенко Юрий: Возможно, и будет толк, если все это правильно организовать.
Чубко Денис: Может оно и к лучшему. Хотя, я думаю, что способы, «сбивания» денег, все равно найдут.
Нестеренко Александр: От перестановки слагаемых сумма не поменяется.
Геращенко Андрей: Я за, если все изменения пройдут так как задекларировано.
Когут Роман: Спочатку треба всім навчитись культурі керування авто і звикнути, що всі питання вирішуються в судовому порядку.
Подготовил член Исполкома, О.М. Повх

НОВИНИ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
В середу, 20 липня, відбулося ознайомлення поступовців із планами діяльності їхньої кредитної спілки. Окрім, власне запланованих спілкою кроків, на
зустрічі обговорювались інші можливі стратегічні напрямки розвитку, можливість співпраці з комерційними підприємствами та з надання нових послуг своїм
членам. В цілому зустріч видалася цікавою та продуктивною.
Відзначалося, що спілка зростатиме завдяки розширенню переліку послуг та більш широкого інформування про свою діяльність всіх зацікавлених осіб. На
сьогодні спілка охоплює понад третину членів “Поступу”. Так, якщо на початок року пайовий капітал спілки становив 8,7 тис.грн., то станом на 1 липня вже
складав 20,2 тис.грн. (зріс у 2,3 рази), а до кінця року планується збільшення його ще майже вдвічі. Нагадаємо, що перший кредит спілкою був виданий в
останній день лютого поточного року. На 01.07.05 кредитний портфель був обсягом 21,3 тис.грн., а на кінець року очікується 40 тис.грн.
Сьогоднішні результати діяльності дозволяють з оптимізмом очікувати сплати по обов’язкових та додаткових пайових внесках до спілки доходу в розмірі не нижче 20% річних.
Спілка розроблятиме та впроваджуватиме нові продукти для своїх членів. Так, “Розстрочка”, яка має побачити світ найближчими днями, вже зацікавила як
підприємців, так і потенційних споживачів. Перелік товарів та послуг на виплат постійно розширюватиметься, так що нашим підприємцям варто над цим
замислитись та зв’язатися із спілкою.
Тому запрошуємо до нас всіх членів “Поступу”. Вступ до спілки та надання послуг дуже гнучке. Варто лише зателефонувати за одним з телефонів: 8-067935-87-16 – Ігор Костін (голова правління КС); 8-067-506-89-44 – Руслан Зубишен (голова кредитного комітету); 244-16-56 – Тетяна Іванова (член кредитного
комітету); 8-067-239-41-84 – Андрій Геращенко (член правління).
Член правління КС “Поступ-Кредит”
А.А. Геращенко
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