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

№ 886
25.11.20-01.12.20 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

02 
грудня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

ШАНОВНИЙ ДМИТРЕ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ.
Організація  «Поступ»  із зазначеного питання до Вас звертається вже другий раз.

В перший раз інформували Вас, що ми зафіксували  факт  потурання  Службою  безпеки  України  базового  принципу  побудови  сус-
пільства  –  свободи слова. А саме про те, що вона вважає, що наше гасло «Демократію ГЕТЬ!» несе якісь порушення чинного законодав-
ства. Проте ніяких конкретних пояснень не надає. Цим перешкоджає нашій діяльності. І дає  підстави вважати, що з боку СБУ є ознаки 
порушення статті Кримінального кодексу № 170  «Перешкоджання  законній  діяльності професійних  спілок,  політичних  партій,  громад-
ських організацій».

В результаті Вашого втручання ми отримали відповідь від Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, в якому нас проінформо-
вано, що зазначене звернення було розглянуте на засіданні Комітету. І що прийнято рішення «взяти зазначену інформацію до відома».

Але вже після цього ми отримали ще один лист від СБУ (№ 3/3-5404 від 13.11.20р.), де СБУ відкрито пише, що зазначене гасло «… МІСТИТЬ  
ЗАКЛИК  ДО ДІЙ,  ЯКІ МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА». І знову без будь-яких уточнень, які саме дії можуть спричинити 
порушення законодавства.

Ми вважаємо, що безхребетне рішення Комітету Верховної Ради з питань свободи 
слова, а саме    «взяття зазначеної інформації до відома» спричинило подальші дії СБУ щодо 
потурання свободи слова. Вимагаємо від Верховної Ради проявити принциповість. І при-
йняти рішення по суті. Або пояснити, що саме, яку норму закону порушує зазначене гасло 
«Демократію ГЕТЬ»!», або вжити конкретних заходів щодо припинення дій з боку СБУ щодо 
потурання свободи слова. Верховна Рада України – не є інформаційним центром, який має 
«брати до відома інформацію», а орган управління країною. 

Вимагаємо розглянути звернення  повторно і відреагувати по суті і принципово!

ДРУГЕ
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ДМИТРА РАЗУМКОВА
ЩОДО ПОТУРАННЯ СВОБОДИ СЛОВА З БОКУ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
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Нещодавно наша організація «Поступ» отримала від Служби безпеки України лист (№ 3/3-5404 від 13.11.20р.). В цьому листі СБУ 
звинуватило «Поступ» в тому, що гасло «ДЕМОКРАТІЮ ГЕТЬ!», яке ми в липні цього року розмістили на одному з бігбордів на в’їзді в Київ 
«… МІСТИТЬ  ЗАКЛИК  ДО ДІЙ,  ЯКІ МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА». Без будь-яких уточнень, які саме дії можуть 
спричинити порушення законодавства.

Ми вважаємо що зазначене гасло дійсно містить заклик. Заклик до того, щоб люди ПОЧАЛИ РОЗУМІТИ, що всі проблеми в Україні через 
олігархію, яка при владі. Яка піклується лише про власний бізнес і розглядає Україну, як бізнес-майданчик, а не як державу, яка має розви-
ватись. Сама ж олігархія є природнім наслідком демократичної системи влади. Бо демократична система влади базується на такій формулі: 
«гроші – вибори – прихід до влади – повернення грошей із прибутком». Все, більше ні до яких дій зазначене гасло не веде. Можливо 
шановним працівникам СБУ не подобається, що громадян закликають саме до того, щоб вони  почали розуміти, що відбувається в Україні?

Звертаємо Вашу увагу, що змінити систему влади, на відміну від самої влади, незаконно неможливо, навіть, теоретично. А не тільки 
практично. Бо система влади змінюється лише зміною Конституції. А саму Конституцію можна змінити лише конституційним шляхом. Бо 
намагання внести будь-які зміни в Конституцію України незаконним шляхом будуть юридично нікчемними, і до зміни системи влади все 
одно не ведуть.

Враховуючи все вище викладене, ми вважаємо що у Служби безпеки України в нашому випадку є три шляхи.
Перший шлях. 
Все ж таки чітко вказати, до яких саме дій, «які можуть спричинити порушення законодавства», несе в собі гасло «Демократію ГЕТЬ!». 
Другий шлях. 
Визнати, що працівники СБУ помилились, коли оцінювали наше поступівське гасло «Демократію ГЕТЬ!». І вибачитись перед нашою 

організацію публічно. Ми нічого страшного тут не вбачаємо. Не помиляється той, хто не працює. В цьому випадку у нашій організації до 
СБУ та її працівників ніяких претензій не буде. Ми маємо з Вами мати одну мету – побудувати Велику Україну. І цей епізод будемо потім 
разом згадувати просто як курйоз.

Третій шлях. Не визнавати помилку СБУ і не давати аргументованих пояснень щодо зазначених звинувачень. І знову написати відписку, 
як це вже нам СБУ продемонструвало. В цьому випадку ми вважаємо, що в діях посадовців СБУ будуть ознаки порушення Кримінального 
кодексу України за  статтею 170  «Перешкоджання  законній  діяльності професійних  спілок,  політичних  партій,  громадських організа-
цій».

Чекаємо від Вас на принципову відповідь.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ 
ДО ГОЛОВИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

БАКАНОВА ІВАНА ГЕННАДІЙОВИЧА 

Чи здатен Голова СБУ вибачитись перед «Поступом»?
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