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Продовження на стор. 2

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

№ 882
28.10.20-03.11.20 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

28 
жовтня

РОБОТА 
НАПРЯМКУ 
ПРОПАГАНДА

ШАНОВНА ЛЮДМИЛА ЛЕОНТІЇВНА, 
ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП» ЗАФІКСУВАЛА  ФАКТ  ПОТУРАННЯ  СЛУЖБОЮ  БЕЗПЕКИ  УКРАЇНИ  

БАЗОВОГО  ПРИНЦИПУ  ПОБУДОВИ  СУСПІЛЬСТВА  –  СВОБОДИ СЛОВА.
Наша організація в липні цього року розмістила на одному з автошляхів бігборд із написом «Демократію геть! ГО «Поступ». 

Все вірно, ми виступаємо проти демократії, тобто проти демократичної формули влади: «ГРОШІ - ВИБОРИ - ПРИХІД ДО ВЛАДИ - ПОВЕР-
НЕННЯ ГРОШЕЙ ІЗ ПРИБУТКОМ». Тобто ми виступаємо «ПРОТИ ОЛІГАРХІЇ»! Так діяти ми не тільки маємо право, але і зобов’язані, бо Україна 
продовжує скочуватись в прірву саме через панування олігархії.

Загальновідомо, що термін «демократія» має два значення.
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 категорично виступаємо за демократичні цінності. Але проти демократичної системи влади, яка призводить до панування олігархії.
Більш докладно можна дізнатись з Доктрини «Громадянська республіка» на нашому сайті.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ 
ДО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

З ПРАВ ЛЮДИНИ ДЕНІСОВОЇ Л. Л.
ЩОДО ПОТУРАННЯ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

СВОБОДИ СЛОВА!

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://postup.org.ua/doktrina
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До нас потрапив документ, який публікується разом із цим зверненням. З цього документу видно, що Служба Безпеки України почала пере-
шкоджати законній громадянській діяльності організації «Поступ».

Так, СБУ звернулась до Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві із повідомленням щодо «ознак порушення законодав-
ства 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 якраз про наш бігборд, який замовила для розміщення наша громадянська організація «Поступ» і який був розміщений про-
тягом липня цього року.

ВИНИКАЄ ПИТАННЯ: 
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ АБО НЕ РОЗУМІЄ, ПРО ЩО ЙДЕТЬСЯ МОВА, АБО СВІДОМО ПОЧИНАЄ ПЕРЕШКОДЖАТИ НАШІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Так, організація «Поступ» ВІДКРИТО виступає за зміну системи влади. Але виключно конституційним шляхом. 
Шановна Людмила Леонтіївна, Ви можете допустити, що в Службі Безпеки України працюють люди, які не розуміють значення слова 

«демократія»? Ми таке не допускаємо. Ми вважаємо, що там працюють НЕ дурні! Тоді чому вони почали ворушитись? Якщо у Служби Безпеки 
є до нас питання, то чому вони жодного разу не поцікавились у нас і не взяли у нас пояснень? Чому ще в 2014 році Посольство США в Україні, 
коли побачило такі наші гасла (Демократію геть!), дуже затурбувалось. Запросили нас до себе в гості, де ми повністю розповіли сутність нашої 
діяльності і вони заспокоїлись. Ми за цей час випустили більше трьохсот наших офіційних всеукраїнських газет «Громадянська республіка». 
І в кожному номері (!!!) прямо і відверто кажемо, що так – ДЕМОКРАТІЮ ГЕТЬ! І кожен номер направляємо в Міністерство юстиції. Ми нео-
дноразово звертались і до Адміністрації (Офісу) Президента, а також до Верховної Ради України з різних питань і завжди чітко вказували, 
що – демократію геть! То чому ж весь цей час СБУ спала? А може не спала? Може всі давно із усім там розібрались? Просто зараз вони чомусь 
вирішили піти проти законних прав громадян на свободу слова. 

Питань виникає багато. І з ними необхідно розібратись і надати належну оцінку діям СБУ щодо потурання свободи слова. 
Просимо Вас розглянути зазначені нами факти і відповідно відреагувати! Про результати розгляду нашого звернення просимо нас про-

інформувати письмово і ми цю інформацію викладемо для широкого загалу.
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