
ШАНОВНИЙ ГОЛОВЕ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ! 
Організація «Поступ» отримала факт про потурання Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформацій-

ної безпеки Служби Безпеки України базового принципу побудови суспільства – свободи слова, а також перешкоджання законній громадян-
ській діяльності організації «Поступ».

Дійсно, в липні 2020 року наша громадянська організація «Поступ» розмістила на одному з автошляхів Києва бігборд із написом «Демо-
кратію геть! ГО «Поступ».

Ми підтверджуємо, що виступаємо проти демократії, а саме проти демократичної формули формування влади: «ГРОШІ - ВИБОРИ - ПРИ-
ХІД ДО ВЛАДИ - ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ». Ми досить давно і послідовно виступаємо за ліквідацію системи влади демократія, 
адже вона є першопричиною існування олігархії, що штовхає державу у прірву, а народ України на знищення. Тобто коли громадянська орга-
нізація «Поступ» закликає «Демократію геть», то вона виступає за ЗМІНУ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ВЛАДИ та ПРОТИ ОЛІГАРХІЇ!

Якщо більш детальніше розбиратися, що значить «Демократію геть», звернімося до трактовки терміну «демократія», який має два зна-
чення:

ПЕРШЕ - це форма правління (періодичні таємні вибори, поділ влади на незалежні гілки влади, однакова вага голосу депутатів в Парла-
менті чи місцевих радах, тощо).

ДРУГЕ - це ідеологія побудови суспільства. Тобто цінності, які визнаються сучасним розвинутим суспільством. Під демократичними цін-
ностями зазвичай розуміються звичайні людські природні цінності. Такі, як свобода совісті, слова, пересування, праці, місця життя, участі в 
політичному житті країни тощо).

Ми в організації «Поступ» 100% підтримуємо демократичні цінності. При цьому ми категорично виступаємо проти демократичної системи 
влади, яка призводить до панування олігархії. Адже демократія, як система влади, має такі основні недоліки:

ПРИЧИНА ПЕРША. За демократичної форми правління відсутня будь-яка відповідальність депутатів за прийняті рішення. Це породжує 
безвідповідальне правління.

ПРИЧИНА ДРУГА. Демократія породжує повну безвідповідальність громадян за свій вибір. А це призводить до безвідповідального 
вибору.

ПРИЧИНА ТРЕТЯ. Немає репрезентативності! Нами править купка людей, обрана абсолютною меншістю!
ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТА. Результат виборів у будь-якій демократичній державі сильно залежить від середнього культурного, освітнього рівня 

населення та його матеріального благополуччя.
Більш докладно можна дізнатись з Доктрини «Громадянська республіка» на нашому сайті.
Більше того історія показує, що на нашій землі ніколи не приживалася демократія. З давніх-давен на території сучасної України найпоши-

ренішим і масовим способом прийняття рішення було Віче. Існувала монархія, ПАРТОкратія... Але демократії не було. Ніколи не було на нашій 
території демократії, крім як за всі роки незалежності. Сама історія довела, що демократична форма правління для України НЕ ПІДХОДИТЬ!
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Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 879
07.10.20-13.10.20 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.
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Демократичну форму правління потрібно ліквідувати! Потрібно її замінити на іншу систему влади! Таку, яка буде відповідати духу й 
історичним традиціям нашого народу, а саме - Громадянську республіку, яка знищує демократичну формулу «гроші-вибори-прихід до влади-
повернення грошей з прибутком-знову вибори».

Нещодавно ми отримали документ, що публікується разом із цим зверненням, який показує, що Служба Безпеки України почала наступ на 
свободу слова, а також перешкоджати законній громадянській діяльності організації «Поступ». В нижче наведеному документі Департамент 
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби Безпеки України звернувся до Головного Управління 
Держпродспоживслужби в м. Києві із повідомленням щодо «ознак порушення законодавства про рекламу, а саме розповсюдження зовніш-
ньої реклами з умовною назвою «Демократію ГЕТЬ!» за адресою: Брест-Литовське шосе в напрямку м. Києва (щит №174-А) з ознаками пору-
шення вимог частини першої статті 7, частини третьої статті 8, статті 10 Закону». Це про наш рекламний бігборд, який замовила для розміщення 
наша організація «Поступ» і який був розміщений протягом липня цього року.

І тут виникає питання: Служба Безпеки України або не розуміє, про що йдеться мова, або свідомо починає наступ на конститу-
ційне право громадян України щодо свободи слова та починає перешкоджати нашій громадянській діяльності!? Так, організація 
«Поступ» ВІДКРИТО виступає за зміну системи влади. Але виключно конституційним шляхом. Ми завжди, на всьому протязі нашої 
діяльності, неухильно стояли на безумовному дотриманні українського законодавства!

Можливо в Департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби Безпеки 
України працюють люди, які не розуміють значення слова «демократія»? Ми таке не допускаємо. Тоді чому вони почали робити 
такі дії? Якщо у Служби Безпеки України є до нас питання, то чому жодного разу не поцікавились у нас і не взяли у нас пояснень? 

Організація «Поступ» має офіційну всеукраїнську газету «Громадянська республіка». І в кожному номері ми відверто ствер-
джуємо – ДЕМОКРАТІЮ ГЕТЬ! То чому тільки зараз СБУ «проснулася» і почала цей наступ на наше Конституційне право свободи 
слова!?  Питань виникає багато. І ми пропонуємо з цим розібратись і надати належну оцінку діям співробітників Департаменту 
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. 

Наостанок хочу звернути Вашу увагу, що єдиною метою ГО «Поступ» є побудова Великої України. Доля України полягає в тому, що вона 
може або стати Великою Україною, або нікчемним придатком до інших. З точки зору геополітичного становища, потенціалу ресурсів, особливо 
кадрових, Україна має всі потенційні необхідні складові, щоб стати Великою державою, як це було тисячу років тому. Але для цього, в першу 
чергу, слід впровадити ті елементи державного ладу, що привели Русь до Великої Київської Русі. І сьогодні вони присутні в запропонованій 
системі формування влади під назвою «Громадянська Республіка»!

ВИМАГАЄМО:

Розглянути зазначені нами факти 
і відреагувати щодо ознак порушень 
законів України з боку Департаменту 
контррозвідувального захисту інтересів 
держави у сфері інформаційної безпеки 
Служби Безпеки України. 

Про результати розгляду нашого 
звернення просимо нас проінформувати 
письмово і ми цю інформацію викла-
демо до широкого загалу.

В цьому сезоні кандидати в депутати міської ради платять за один бігборд 7000-8000 гривень, сітілайт - 4000-
5000. Для успішної рекламної кампанії бордів має бути не менше десяти. Стаття в тиражній газеті коштує від п’яти 
тисяч гривень і може доходити до п’ятидесяти в залежності від об’єму, і це за тиждень. Агітатори обходяться 300-
400 гривень на день. Плюс друк газет, буклетів. Це далеко не весь перелік виборчих витрат. Сама кампанія для 
особливо «старанних» розпочалась вже давно.

Депутати місцевих рад зарплатні не отримують.
Питання до думаючих виборців:
- Яка мета кандидатів в депутати міської ради, готових викласти сотні тисяч гривень, а то і доларів, на свою 

виборчу кампанію? 
Володимир Воловодюк

              член ГО «Поступ»

ЯКА МЕТА 
КАНДИДАТІВ В 
ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ 
РАДИ?
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