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В єднанні – сила!

МОЖЕТ ЛИ СУДЬЯ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БЫТЬ ХАМОМ?
Возможно, явление
«хамства» очень актуально на сегодняшний
день в нашем обществе.
Но, одно дело, когда нам
нахамили в транспорте
или на улице, а другое,
когда в суде.
Судья-хам может принимать законные решения, но это не повод для
него оставаться судьей.
О каком правосудии может идти речь?! Недавно лично я присутствовала на обычном,
можно сказать «рядовом», заседании районного
суда. Где несовершеннолетнему парню 17 лет,
после смерти мамы, нужно было доказать своё
право на наследство.
На заседании судья повёл себя возмутительно, позволив себе кричать на подростка и
«тыкать пальцем» на незнание закона. Свою
речь судья произносил невнятно, что ни я, ни
мой папа (юрист по образованию) не поняли ни
слова, не говоря уже про мальчика.
В самом начале судебного заседания судья
задал вопрос об отводе. Мальчик не понял вопроса и не правильно ответил на русском языке,
что почему-то вывело из себя судью, и он начал
в очень грубой форме «наводить порядок в заседании как ему казалось правильно». Судья позволил себе высказывать такие вещи как: «я
повторяю только для вас первый и последний
раз!», «машина, что я вам должен подарить ма-

шину…у меня, ее нет!» причем сказано это было
таким тоном, будто мы должны ему лично
деньги за рассмотрение этого дела. Во всяком
случае, создалось такое впечатление!
Я бы смогла понять такое поведение судьи,
если б перед ним стоял адвокат или юрист. Да,
я согласна, что незнание закона не снимает
ответственности. А если мальчику семнадцать
лет?! И он практически сирота? И у него на адвоката нет денег! Мне кажется, что судья должен вершить правосудие, а не заниматься
воспитанием. Причем, его поведение должно
соответствовать как простой человеческой
этике, так и юридической!
В итоге в удовлетворении искового заявления было отказано и, понятное дело, по вине
истца (мальчика), который не смог объяснить
суть своего иска. Конечно, дело не стало на
месте. Мы немного помогли, подали апелляцию
в Киевский городской апелляционный суд. Но
проблема не в этом.
Может с юридической стороны я и ошибаюсь,
но мне кажется, что человек, который вершит
правосудие, должен вести себя тактично, а не
позволять себе кричать, ставить себя над другими людьми во время судебного заседания
или просто вести себя по-хамски. Кто дал право
такому человеку быть судьей?!

Александра Еременко,
член Исполкома «Поступа»

После выборов и после женитьбы редко получаешь то, что хотел.
(Уилл Роджерс, американский сатирик, 1879-1935)

ТОМУ ЩО ТАК ЖИВЕМО...
У нашій державі пройшли позачергові вибори до
парламенту. Як і прогнозувалось нашою організацією, після завершення
перегонів залишилось
більше болючих запитань,
ніж приємних відповідей
на них.
Постійний перерозподіл влади представниками великого бізнесу (олігархами, тобто політиками, тобто нашими обранцями) не дає змогу
розвиватись економіці, не дає змогу створити
нормальні умови життя для населення, створює
правовий безлад в суспільстві.
Що маємо зараз?
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Новини «Поступу»
• В середу 10 жовтня 2007 року в офісі «Поступу»
під егідою Юридичної служби відбулись перші ГРОМАДЯНСЬКІ слухання на тему: «Заповіт: теорія та
практика», в яких взяли участь 16 членів організації
та запрошених гостей.
В ході проведення заходу було розглянуто типові помилки та приклади правильного складання заповіту.
В результаті Громадянських слухань були підготовлені пропозиції з вдосконалення українського законодавства у вказаній сфері. Передбачається, що основні
з цих пропозицій будуть направлені у відповідні інстанції для початку роботи з їх впровадження.
• На середу 7 листопада в офісі організації планується обговорення теми: «Конституція України: як
на практиці досягати використання своїх конституційних прав за допомогою Основного Закону». 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 громадське 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. Роль суспільних об'єднань Ізраїлю в справі розвитку країни”. 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.

По-перше, мільйони витрачених гривень на
компанію, значна частина яких пішла прямо чи
опосередковано на незаконну агітацію, підкупи
та фальсифікації (зауважу, цей факт майже не
Усі заходи по середах починаються о
можливо довести, але він 100%-ий, нажаль).
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
По-друге, в котрий раз підірвана стабільність
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
нашої держави, що в першу чергу, б`є по інПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
вестиційній привабливості та довірі з боку
інших країн.
З днем народження
По-третє, відсутній результат. Здається, що Костіна Ігоря Олександровича (15 жовтня)
Хараїм Наталію Миколаївну (16 жовтня)
найулюбленіші слова наших політиків – це
«тимчасовість», «тимчасове». Коли все тимча- прибирають. В результаті, як кажуть, «маємо
сово – то немає винних. Один прем`єр прихо- те, що маємо»...
Через проблему «маленьких партій», які дійдить і починає говорити про той кризовий
спадок, який йому дістався від попереднього сно достойні представляти народ, але фактично
керівника. Починає ніби щось робити – його
(Продовження на стор. 2)
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ТОМУ ЩО ТАК ЖИВЕМО...
не мають змогу зарекомендувати себе на гідному рівні і боротись за місця в парламенті, громадяни змушені голосувати за тих, за кого їх
примушують голосувати: за «розкручені» імена,
бренди, ідеї. Або голосувати проти всіх. І цей
відсоток виборців постійно зростає.
Здається народ і влада – це два протилежні
поняття, які тільки опосередковано бачать одне
іншого в короткий проміжок передвиборчих перегонів. Приходить день виборів – мільйони
людей просто йдуть до виборчої дільниці і ставлять просту відмітку, без жодної надії на покращення життя. А далі кожен живе своїм
життям. Хтось живе, хтось існує.
В Україні такого не повинно бути. Як неприємно це констатувати, але українцям притаманний синдром «біомаси» (чого вартий тільки
вираз «моя хата з краю...»). Зневіра в можливість зламати такий перебіг життя, апатія до
безладдя в управлінні державою, відсутність
сильної громадянської думки – ось що гальмує

(Початок на стор. 1)
ставлення до України як до повноцінної європейської держави.
Тільки Громадянські рухи являються наймогутнішими джерелами впливу на політичне життя демократичних держав і українці
повинні це знати. Якщо ми далі не бажаємо просто бути статистами на виборах, якими маніпулюють, лякають і банально купують – то варто
усвідомити цей факт і спробувати змінити себе,
відчути себе справжнім господарем своєї держави та свого життя.
Середній клас – об’єднуйся! Починай
діяти заради свого народу, заради сильної України!
Сильна особистість – Сильна організація – Сильна Держава!

Игорь Костин,
член Совета «Поступа»
Организация перешла на совершенно новый уровень своего развития, при
котором наряду с трудом поступовцев уже необходимы и финансовые вливания для достижения задекларированных задач. А наши
дополнительные взносы это своего рода показатель отношения к организации, вера в то,
что «Поступ», и есть та самая сила, которая
возглавит гражданское движение по наведению порядка в нашей стране.

Блиц-опрос

вания. Так я «прокатался» около 3-х раз, и при этом
просмотр квартиры стоит от 7 до 12 грн. После
третьего просмотра, я сказал, что если моя заявка
не будет соответствовать требованиям, об оплате
и речи быть не может. Молчок! Звонков поубавилось, уже «желающих» найти подходящий вариант
не так уж и много. Прошло буквально 2-3 недели
никто не звонит и ничего не предлагает. Странно
об этом говорить, но у меня создалось впечатление, что неважно, найдете вы или нет себе понравившееся жилье, главное за варианты платить…
Так и получается, что катаешься целый день, подходящего не находишь, но зато платишь. Агентство
в любом случае в выигрыше.
При просмотре одного варианта мне сказали,
что нужно заплатить 10 грн. Не вопрос, я готов
заплатить эти деньги, но если бы меня об этом
предупредили еще до просмотра. Складывается
такое впечатление, что из тебя сделали «дурака».
Мне не жаль этих денег, но меня об этом не предупредили, а также в стороночке было сказано
«хозяину квартиры», что для нее (агента риэлторского агентства), неважно, понравиться клиенту или нет, главное «чирик» – заработала!
До тех пор, пока каждый будет думать только
о себе – в стране не будет порядка.

Каких изменений Вы ожидаете после внеочередных
парламентских выборов?
Тарас Білоног: Очікую позитивних змін та припинення свавілля з боку Партії
регіонів.
Светлана Гоголь: Мои изменения связаны
с ожиданием того, что будущим спикером
нашей новой Верховной рады станет Литвин.
Марина Єлизарова: Невозможно предугадать. В нашей стране настолько всё непредсказуемо, что нет определенных вариантов ответа.
Эвелина Каравай: Ничего. Потому что,
внеочередные выборы – это была игра, где
произошла смена лидера, и, по сути, эта игра
продолжается и дальше. Хотелось бы, чтобы
в итоге мы пришли к стабильности.
Александр Огродничий: Ничего. Не думаю,
что что-то изменится очень сильно.
Людмила Садовникова: Никаких. Думаю,
что какое-то время будет продолжаться и
дальше беспорядок, пока всё не утрясётся
само по себе.
Николай Тарасюк: Очень жду, что все объединятся.
Василь Стрільчук: Політичної стабільності і
тільки політичної стабільності. Сподіваюсь на
об’єднання політичних сил для вирішення тих
проблем, яких в країні зараз досить багато і,
які необхідно вирішувати в першу чергу, особливо це стосується питань сфери економіки.

Дмитрий Орлов,
член Cовета «Поступа»

Подготовила Любовь Замурий,
член Исполкома «Поступа»

Олександр Коваленко,
член Виконкому «Поступу»

КАК Я ПОДБИРАЛ СЕБЕ КВАРТИРУ
В течение 2-х лет я жил
в съемной квартире. В августе этого года хозяйка
квартиры сообщила, что у
меня есть месяц для того
чтобы съехать. Зная, что
один месяц это не так уж
и много, сразу же на следующий день занялся
поиском подходящей квартиры. Всем известно,
что квартиру можно найти только с помощью
агентства, к тому же, агентство за нахождение
квартиры берет комиссию в размере 50% от
аренды за один месяц. Позвонил в несколько
агентств и оставил заявку.
Пришло время, и агентства стали отзваниваться и предлагать варианты. Сразу вызвало
недоумение, что при заявке на Голосеевский
район, мне предлагают на левом берегу в Харьковском районе?! На мой вопрос, почему
именно там, голос ответил: «а там дешевле». Но
хорошо, если бы только это меня удивило, но,
как говорится, чем дальше, тем лучше… Звонок
за звонком, приезжаю на место и смотрю: то,
что предлагают, явно не соответствует моей
заявке! Ну, бывает, скажете, вы. Возможно, бывает один раз, два, ладно, три… Стоп!
Но при последующем варианте голос в трубке
мне выкладывает кристально-чистые мои требо-
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