
Шановний пане Президенте. До організації «Поступ» потрапив документ (документ публікується разом із цим зверненням), з якого 
видно, що Служба Безпеки України почала перешкоджати законній громадянській діяльності організації «Поступ».

Так, СБУ звернулась до Головного Управління Держспоживслужби в м. Києві із повідомленням щодо «ознак порушення законодавства 
про рекламу, а саме розповсюдження зовнішньої реклами з умовною назвою «Демократію ГЕТЬ!» за адресою: Брест-Литовське шосе в 
напрямку м. Києва (щит №174-А) з ознаками порушення вимог частини першої статті 7, частини третьої статті 8, статті 10 Закону». 

Мова йде про ось цей бігборд, який замовила для розміщення наша громадянська організація «Поступ» і який був розміщений про-
тягом липня цього року.

Зазначений документ свідчить, що Служба Безпеки України або не розуміє, про що йдеться мова, або свідомо починає перешкоджати 
нашій діяльності.

Так, все вірно, ми виступаємо проти демократії, тобто проти демократичної формули влади: «ГРОШІ -> ВИБОРИ -> ПРИХІД ДО ВЛАДИ -> 
ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ». Тобто ми виступаємо ПРОТИ ОЛІГАРХІЇ!

Термін «демократія» має два значення.

Перше - це форма правління (таємні вибори, поділ влади на гілки тощо).

Друге - це ідеологія побудови суспільства. Тобто цінності, які визнаються суспільством. Під демократичними цінностями розуміються 
звичайні людські цінності. Такі як свобода совісті, слова, пересування, праці, місця життя, участі в політичному житті країни тощо.

Ми категорично виступаємо за демократичні цінності. Але проти демократичної системи влади. Більш докладно можна дізнатись з 
Доктрини «Громадянська республіка» на нашому сайті.

Так, організація «Поступ» ВІДКРИТО виступає за зміну системи влади. Але виключно конституційним шляхом. Ми завжди, всі двадцять 
років нашої діяльності, неухильно стояли на безумовному дотриманні українського законодавства.

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА  

ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА

ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Продовження на стор. 2

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 876
16.09.20-22.09.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання можна 
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в 
Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

23 
вересня

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ В НАПРЯМКУ 
«ПРОПАГАНДА».

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ЗЕЛЕНСЬКОГО В.О.

ЩОДО ПЕРЕШКОДЖАННЯ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»

https://postup.org.ua/doktrina
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/





