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

№ 915
16.06.21-22.06.21 Громадянські середи відкриті для всіх і проходять 

щотижня о 19:00 по скайпу в аудіорежимі. 
Посилання на приєднання можна дізнатися  у  
адміністратора  сторінки  «Поступ»  в  Фейсбуці.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

23 
червня

РОЗВИТОК
ГАЗЕТИ «ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА»

Організація «Поступ» має за мету побудувати Велику Україну. Сильну, потужну, 
економічно розвинену країну, яка має стати лідером Східної Європи.

Вже сьогодні всім зрозуміло, що головною перешкодою до цієї мети є олігархія. 
Навіть, Президент вже це зрозумів. І ініціює відповідні законопроекти, щоб прибрати 
олігархію. Хоча, нажаль, він намагається боротись із наслідками, а не причиною, яка 
призводить до того, що олігархія взагалі править в Україні. А причина дуже проста. 
В тому, що працює демократична формула влади: гроші – вибори – прихід до влади 
– повернення грошей із прибутком. Тобто для того, щоб змінити ситуацію, необхідно 
зробити так, щоб ця зазначена формула перестала діяти. Тобто, перестала діяти демо-
кратична система влади. «Демократію Геть!» - ось реальне гасло, яке сьогодні має 
діяти всюди! Ліквідація  демократичної системи влади і є усуненням причин поро-
дження олігархії. І той, хто виступає проти цього, – ворог України!

Минулого року влітку наша організація «Поступ» встановила на в’їзді в м.Київ біг-
борд із зазначеним гаслом «Демократію Геть!».

А через півроку Держпродспоживслужба за цей наш бігборд організації «Поступ» намалювала штраф в розмірі 69 тис. грн. (Рішення 0001 від 11 січня 2021 р.). Бо вважає, що 
це гасло містить заклик до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, можуть завдати шкоду здоров’ю або життю людей.

Такий висновок Держпродспоживслужба зробила на підставі експертного висновку №15/10-2020, який зробила громадська організація (!!!) «Всеукраїнська рекламна коаліція».
Ми зробили запит в Міністерство Юстиції України і отримали відповідь (Вих №13533/П1-Ч-1189/19_3.1 від 30.03.2021р.), що зазначена громадська організація «Всеукраїн-

ська рекламна коаліція» не є суб’єктом експертної діяльності. Тобто Держпродспоживслужба не просто приймає необґрунтоване рішення, але й користується самозванцями, які 
не можуть виступати в ролі експертів. А щоб оцінити глибину інтелекту цих самозванців, ми повністю публікуємо їх роздуми, які отримали пихату назву «експертного висновку».

ВИМАГАЄМО ВІД КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗВІЛЬНИТИ З ПОСАД
КЕРІВНИЦТВО ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
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З іншого боку ми звернулись до Інституту Держави і Права ім. В.М. Корецького Національної Академії Наук України із запитом, чи несе зазначене гасло «Демократію геть!» 
заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні. І отримали відповідь (Вих №126/134 від 02.04.2021 р.), у висновку якого зазначено, що «роз-
глядуване гасло сприяє до роздумів та оцінок з боку отримувачів, а не конкретних дій»!

Те, що є якісь шахраї-невігласи, які називають себе «експертами», то це звичайна справа. Нехай хоч показяться там самі між собою. А от те, що цими 
шахраями користуються державні органи при винесенні рішень від імені держави, то це терпіти ніяк не можна. 

ВИХОДЯЧИ З ВИКЛАДЕНОГО ВИМАГАЄМО:

1. Підняти питання щодо звільнення керівництва Держпродспоживслужби з займаних посад, 
як таких, які не просто приймають надумані рішення, а й наносять шкоду авторитетові 
державних установ.

2. Підняти питання щодо діяльності громадської організації «Всеукраїнська рекламна коалі-
ція» на предмет її фінансування. А саме: 

- з’ясувати, з яких джерел фінансується зазначена структура, на підставі висновків якої 
Держпродспоживслужба приймає незаконні рішення;

- з’ясувати, чи були факти фінансування за виконані роботи зазначеної громадської 
організації за рахунок державних установ;

- в разі виявлення зазначених фактів, підняти питання щодо кримінальної відповідаль-
ності осіб, винних за розбазарювання державних коштів.
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