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КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ

А

Нещодавно (12 липня 2021 року  о 17:00) на 
сайті Президента Росії Володимира Путіна з’явилася 
стаття українською мовою! Вона має назву «Про 
історичну єдність росіян та українців».

Ви часто бачили, щоб Кремль щось офіційно 
публікував на українській мові? 

Ми не хочемо тут коментувати саму статтю. Ми 
просто візьмемо прямі цитати з неї, яку опубліко-
вано, ще раз звертаємо вашу увагу, українською 
мовою. Кожен сам зможе зробити висновки, споді-
ваємось, що це буде нескладно. Нижче прямі цитати 
статті Володимира Путіна. 

—
«Нещодавно, відповідаючи під час «Прямої лінії» на 

питання про російсько-українські відносини, сказав, що 
росіяни та українці – один народ, єдине ціле. Ці слова 
– не данина якійсь кон’юнктурі, поточним політичним 
обставинам. Говорив про це неодноразово, це моє пере-
конання».

—
«... сучасна Україна – цілком і повністю дітище 

радянської епохи. Ми знаємо і пам’ятаємо, що значною 
мірою вона створювалася за рахунок історичної Росії».

—
«У СРСР кордони між республіками, звичайно ж, не 

сприймалися як державні, мали умовний характер в 
рамках єдиної країни, яка, за усіх атрибутів федерації, 
по суті була у найвищому ступені централізованою – за 
рахунок, повторюю, керівної ролі КПРС. Але у 1991 році 
всі ці території, а головне – люди, які там жили, відразу 
опинилися за кордоном. І були вже дійсно відірвані від 
історичної Батьківщини.

Що тут скажеш? Все змінюється. У тому числі – кра-
їни, суспільства. І звісно, частина одного народу в 
ході свого розвитку – в силу ряду причин, історичних 
обставин – може у певний момент відчути, усвідомити 

«Кадри вирішують все» - це прописна істина. І 
абсолютно не важливо, хто її озвучив. Саме організо-

себе окремою нацією. Як до цього ставитися? Відповідь 
може бути лише одна: з повагою!»

—
«Хочете створити власну державу? Будь-ласка! Але 

на яких умовах? Нагадаю тут оцінку, яку дав один з най-
більш яскравих політичних діячів нової Росії, перший 
мер Санкт-Петербурга А. Собчак. Як високопрофесій-
ний юрист він вважав, що будь-яке рішення має бути 
легітимним, і тому в 1992 році висловив таку думку: 
республіки-засновниці Союзу після того, як вони самі 
ж анулювали Договір 1922 року, повинні повернутися 
до тих кордонів, в яких вони вступили до складу Союзу. 
Вся ж решта територіальних надбань – це предмет для 
обговорення, переговорів, тому що анульована основа.

Інакше кажучи – йдіть з тим, з чим прийшли».
—

«Може прозвучати аргумент: якщо ви говорите про 
єдину велику націю, триєдиний народ, то яка різниця, 
ким себе люди вважають – росіянами, українцями чи 
білорусами. Повністю з цим згоден. Тим більше, що 
визначення національної приналежності, особливо у 
змішаних родинах – це право кожної людини, вільної 
у своєму виборі.

Але річ у тім, що в Україні сьогодні ситуація зовсім 
інша, оскільки йдеться про примусову зміну ідентич-
ності. І найогидніше, що росіян в Україні змушують не 
лише відректися від свого коріння, від поколінь пред-
ків, а й повірити в те, що Росія – їхній ворог. Не буде 
перебільшенням сказати, що курс на насильницьку 
асиміляцію, на формування етнічно чистої україн-
ської держави, агресивно налаштованої щодо Росії, за 
своїми наслідками можна порівняти із застосуванням 
проти нас зброї масового ураження. Внаслідок такого 
грубого, штучного розриву росіян і українців – сукупно 
російський народ може зменшитися на сотні тисяч, а то 
й на мільйони».

—
«Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство».

—
«Впевнений, що справжня суверенність України 

можлива лише в партнерстві з Росією».

вана група людей є рушійною силою будь-яких змін у 
державі. Без кадрового потенціалу, навіть, найкращий 
план змін не може бути втілений у життя. Його просто 
буде нікому втілювати, навіть, якщо він матиме підтримку 
народу. В кадрах важлива не лише якість, а й кількість. 
Усвідомлення того, що за спиною стоїть багато товари-
шів, - надихають та завжди додають впевненості най-

РОБІТЬ ВИСНОВКИ САМІ, ДРУЖНЯ ЦЯ СТАТТЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОСІЇЇ В. ПУТІНА ДО УКРАЇНИ ЧИ НІ!

А також ми хочемо задати декілька риторичних 
питань до Президента Росії В. Путіна та його при-
бічників.

1. Якщо української мови не існує, як сказано в статті, 
а є лише певні виговори, то навіщо було цю статтю 
перекладати окремо на українську «псевдомову»? 
Бо в Україні точно нема людей, які не зрозуміють 
російську! Значить треба було спробувати якось 
«достукатись» до тих, хто розмовляє на цій україн-
ській «псевдомові», так?

2. Якщо української мови не існує, а є якесь непо-
розуміння, то для чого треба було і царському 
урядові, і радянській владі боротись проти цього 
непорозуміння, якось його викорінювати? Чи 
багато ми бачили прикладів із всесвітньої історії, 
коли б уряди боролись проти діалектів мови свого 
народу? 

3. В статті написано, що «Внаслідок такого грубого, 
штучного розриву росіян і українців – сукупно 
російський народ може зменшитися на сотні тисяч, 
а то й на мільйони». Питання: а який тоді народ 
з‘явиться, якщо таке відбудеться? Тобто мільйони 
росіян зникнуть, але ж не помруть, то ким вони 
стануть: українцями, татарами, поляками? Ми часто 
бачили, щоб українець, який розмовляє на росій-
ській мові, почав називати себе росіянином за 
національністю, або навпаки? 

4. В статті написано, що Росія зробила все, щоб 
зупинити братовбивство на Донбасі. Цікаво, а що 
багато є людей, які і досі вірять, що Росія до агресії 
на Донбасі не має ніякого відношення? 

5. І останнє. Президент Путін вважає, що справжня 
суверенність України можлива лише в партнерстві з 
Росією. А якщо не буде такого партнерства, то все, 
Україна має обов’язково стати залежною і прире-
чена буде квазідержавою, яка довго не проіснує?

активнішій частині будь-якої сили. Саме тому «Поступ» 
шукає людей. Шукає тих, хто разом з нами прийде до 
влади та проведе реформи. Ліквідує демократію, вста-
новить Громадянську республіку та триматиме шлях до 
Великої України. Чим більше нас - тим менше шансів у 
наших ворогів. Будуймо Велику Україну разом!
_____________________________________________________

Максим Твердохліб
  голова Ради  ГО «Поступ»

Олександр Черниш
  член Ради ГО «Поступ»

Фото: Платон. Джерело: сайт esquire.ru

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005270838871
https://esquire.ru/articles/2491-platon/
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СБУ ВМИВАЄ РУКИ І “ПЕРЕВОДИТЬ СТРІЛКИ”
Чергові новини з фронту боротьби ГО “Поступ” проти свавілля СБУ та Дер-

жпродспоживслужби стосовно борду “Демократію ГЕТЬ”.
“Поступ” подав позов до Окружного адміністративного суду м. Києва проти 

цих установ, щоб оскаржити їхні дії та виписаний штраф за порушення “Закону 
про рекламу”.

Нещодавно ми отримали пояснення СБУ Окружному суду щодо нашого 
позову. Пройдемось цим документом і проаналізуємо його.

Служба безпеки України “заперечує проти задоволення позовних вимог та вва-
жає їх безпідставними, необгрунтованими” і наводить наступні аргументи:

1. ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ.

СБУ у своєму поясненні посилається на різноманітні положення, статті, пункти і 
т.д. Головна суть пояснення:

Добре. Держпродспоживслужба має право на здійснення контролю за дотриман-
ням законодавства про рекламу. Ми це й самі розуміємо, але дякуємо СБУ за нагаду-
вання. Та от нюанс: в позові зазначено ще й СБУ як відповідач. А яке відношення має 
СБУ до такого контролю? СБУ якого біса вмішується в ринок реклами? Які підстави та 
повноваження на це є у СБУ? Вірне написання такого пояснення мало би бути таким: 
“ОДИН з відповідачів має право на здійснення контролю…”. 

Отже, СБУ, прикриваючись Держпродспоживслужбою, не аргументувало свого 
втручання в контроль за рекламою. Питання не знято.

2. СТОСОВНО ДОТРИМАННЯ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ, ПРОВЕДЕННЯ 
ЕКСПЕРТИЗИ ТА НАУКОВО-ПРАВОВОГО ВИСНОВКУ, НАДАНОГО ПОЗИВАЧЕМ.

Цей пункт стосується залучення ГО “Всеукраїнська рекламна коаліція” до “екс-
пертизи” рекламного борду “Демократію ГЕТЬ!”.

І що пише у своєму поясненні СБУ?

Що ж. Може бути призначена, а не повинна. І вона була призначена. Тому, якщо 
вже було вирішено її провести, то кого ж обрали для її проведення? Спеціалістів або 
установу, які мають для цього повноваження? Чи просто якусь громадську організа-
цію, яка є під рукою? Чи може прямо, навіть, ручну?

Виходячи з цього пояснення, об’єднання громадян мають право здійснювати неза-
лежну експертизу. 

Те, що об’єднання громадян мають право, не означає, що експертиза будь-якого 
об’єднання має кваліфікацію для використання у роботі Державними органами. 

Наприклад, в наведеному тексті статті 29 Закону вказано, що свої рекомендації такі 
об’єднання громадян можуть давати ЛИШЕ рекламодавцям, виробникам і розповсюджу-
вачам реклами. Але НЕ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ. А Держпродспоживслужба за експерти-
зою такого складного визначення звернулась саме до ГО «Всеукраїнська рекламна коалі-
ція” (яка згідно листа Міністерства юстиції України не є суб’єктом експертної діяльності) 

а не, наприклад, до Інституту Держави і права ім. В.М. Корецького (який уповно-
важений робити науково-правові висновки). 

Тобто, СБУ ні при чому. СБУ просто пояснює нам, неосвіченим, логіку дій Дер-
жпродспоживслужби.

До речі, ось сам висновок Інституту Держави і права ім. В.М. Корецького, який 
зроблений за запитом третьої особи, не “Поступа”. Знаєте, шановні СБУ та Держпрод-
споживслужба, це зробити було дуууже просто:

Що ж думає з приводу цього висновку СБУ? Ось що:

Жодним чином не заперечуючи висновок Інституту ім. В.М. Корецького, СБУ вже 
не хоче його приймати як доказ, бо, бачте, цей висновок стосується кримінального 
судочинства. Добре. А якщо питання борду “Демократію ГЕТЬ” поза сферою кри-
мінального кодексу - то як це питання взагалі стосується СБУ??? Якщо ж з самого 
початку цього процесу організації “Поступ” закидали заклики до повалення влади, 
то хіба це не предмет кримінальної відповідальності? Шановна СБУ, ви або хрестик 
зніміть, або… Ну визначтесь, нарешті!

3. ВІДНОСНО ДІЙ СБУ ТА ЇЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСЕРЕДКІВ.

Нагадаємо, що жоден регіональний осередок СБУ не дав відповіді на питання, чи 
містить гасло “Демократію ГЕТЬ!” заклик до повалення влади. Ми отримали 23 від-
повіді від регіональних підрозділів СБУ та (!!!) одну відповідь центрального апарату. 
(Так, є відповідь і центрального апарату також. Тобто ліва рука не знає, що робить 
права!). В основному відповіді посилались саме на те, що СБУ не має повноважень 
проводити експертизу змісту понять, лексичного значення слів. І у своїх поясненнях 
суду СБУ це підтверджує. Тож на яких підставах, хто в Департаменті контррозвіду-
вального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ взяв на себе 
місію виясняти через Держпродспоживлужбу аналіз реклами ГО “Поступ”? Чому спо-
чатку не було направлено запит до суб’єктів експертної діяльності? Де відповідь на 
це питання, шановна СБУ?

На сам кінець - найбільш аргументоване пояснення СБУ щодо позовної заяви! 
Прочитайте:

Ну це дійсно стовідсотковий аргумент, чому “заперечує проти задоволення позо-
вних вимог”.

ОТЖЕ:
СБУ відверто перекидає відповідальність за свої дії, скрізь у своїх пояс-

неннях підставляючи Держпродспоживслужбу, акцентуючи увагу на діях саме 
цього органу влади. СБУ ні до чого - вони просто написали листа… І запустили 
недолугий процес затикання рота громадській організації “Поступ”. 

Ми вбачаємо в діях СБУ, а потім і в діях Держпродспоживслужби, на кожному 
кроці або абсолютну некомпетентність, або навмисні протизаконні дії. Обидва 
варіанти говорять про те, що всі задіяні особи мають понести відповідальність. 

Так як жоден з цих органів влади ніяким чином не йшов на зустріч, і не дав 
чітких відповідей на наші запити - ми, ГО “Поступ”, вбачаємо шанс отримати від 
них повноцінні відповіді у суді, де ми і маємо зустрітись!
________________________________________________________________________________
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