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Продовження на стор. 2

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

№ 934
27.10.21-02.11.21 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.
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СКАРГА ДО ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ НА СУДДЮ ВОВКА П.В.

Громадська організація “Поступ” продовжує суди-
тися з Держпродспоживслужбою за гасло “Демокра-
тію ГЕТЬ!”. Ми вимагаємо визнати штраф, який нам 
виписали за розміщення борду з нашим гаслом, неза-
конним. Окружний адміністративний суд міста Києва, а 
конкретно - голова суду Вовк Павло В’ячеславович, роз-
глянув нашу справу та відмовив у задоволенні наших 
позовних вимог. Для інформації, справи в цьому суді 
розглядаються дуже довго! Але нашу справу “вирішили” 
за 2 місяці. Це швидкість, якій позаздрить кожен, хто 
захищав свої права в цьому суді. Абсурдність рішення, 
яке виніс пан Вовк П.В., не має меж. З його змісту ми 
бачимо, що Закон та Конституція України для цього 
судді мають таке ж значення, як і надписи на заборі. В 
нас багато претензій саме персонально до судді Вовка 
П.В., бо хоч він і виносить рішення іменем України, але, 
в таких випадках, “Україна” має конкретне прізвище. А 
конкретне прізвище повинно нести конкретну відпові-
дальність. Тому, з цього приводу, ми написали скаргу 
до Вищої ради правосуддя і публікуємо її тут, в газеті:

 У період з 25.06.2021 по 30.08.2021 року, суддею 
Окружного адміністративного суду міста Києва Вовком 
П.В. (Голова суду) було здійснено істотне обмеження у 
доведенні ГО “Поступ” переконливості своїх доказів у 
суді та суттєве порушення норм Кодексу адміністратив-
ного судочинства, а саме:

1) Фактично, предметом розгляду справи 
№640/17269/21 було одне питання: «Чи порушує гасло 

“Демократію ГЕТЬ!” законодавство про рекламу?» Оче-
видно, що дане питання вимагає широкого та ґрунтов-
ного розгляду, з необхідністю надання можливості ГО 
“Поступ” роз’яснити свою позицію стосовно даного 
гасла, змісту, який в нього вкладався, а також самого 
терміну “Демократія”. Це питання явно не є типовим 
для суду! А зважаючи, що ГО “Поступ” послідовно висту-
пає проти демократії, - гасло “Демократію ГЕТЬ!” осно-
воположним в його діяльності і факт того, порушує воно 
законодавство про рекламу чи ні - має ВЕЛИКЕ значення 
для ГО “Поступ” та його майбутньої діяльності. Частина 
3 ст. 257 Кодексу адміністративного судочинства перед-
бачає, що при вирішенні питання про розгляд справи за 
правилами спрощеного або загального позовного про-
вадження суд, серед іншого, враховує значення справи 
для сторін, категорію та складність справи. Таким 
чином, суддя Вовк П.В. не врахував, а ні значення цієї 
справи для ГО “Поступ”, а ні той факт, що дана справа є 
складною, оскільки вимагає аналізу теоретичних мате-
ріалів щодо визначення терміну “Демократія”, оскільки 
законодавство його НЕ ВИЗНАЧАЄ. ГО “Поступ” вважає 
таку бездіяльність халатним ставленням до виконання 
своїх обов’язків, безвідповідальним ставленням до про-
фесії судді та порушенням права ГО “Поступ” на повний 
та всебічний розгляд справи.

Суддя Вовк П.В. грубо порушив вимоги Кодексу 
адміністративного судочинства (ч.1 ст.68), поклавши 
в основу обгрунтувань свого рішення Окружного адмі-

ністративного суду міста Києва №640/17269/21 від 
30.08.2021 року документ, виданий Всеукраїнською 
Громадською організацією «Всеукраїнська рекламна 
коаліція» та названий “експертним висновком”. Висно-
вок, отриманий на звернення Головного управління 
Держпродспоживслужби у м. Києві. Але даний висно-
вок не є експертним, а отже - не може бути доказом по 
справі. Так, Всеукраїнська Громадська організація «Все-
українська рекламна коаліція» НЕ Є експертною устано-
вою, а особа, яка підписала експертний висновок - не 
є експертом. Докази зворотнього в матеріалах справи 
відсутні і про це наголошувало ГО “Поступ” у своїй позо-
вній заяві. Однак, суддя Вовк П. В. грубо проігнорував 
цю обставину. Фактично, його рішення №640/17269/21 
від 30.08.2021 року нівелює інститут судової експер-
тизи! Якщо таку судову практику не зупинити, а суддю, 
який її формує, не притягнути до відповідальності, то 
будь-яка громадська організація зможе робити екс-
пертні висновки, які повинні будуть прийматися судом 
до уваги, саме як висновок ЕКСПЕРТА, тобто, як доказ. 
А Мінюстівський реєстр судових експертів, відповідне 
свідоцтво та спеціальні знання - не матимуть ніякого 
значення. Тому, що суддя Вовк П. В., своїм рішенням, 
фактично, переписує законодавство та ставить до 
відома потенційних учасників процесу, що законодав-
ство не має ніякого значення. Значення має лише те, що 
пише суддя в своєму рішенні. А законне воно чи ні - це 
байдуже. 

Фото УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ з сайту www.5.ua

https://www.5.ua/suspilstvo/okruzhnyi-adminsud-znovu-ocholyv-pavlo-vovk-shcho-vidomo-pro-skandalnoho-suddiu-206769.html
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ПОШЛИ НАМ, БОЖЕ, НИНІ БОГУНІВ

ЯК УБЕЗПЕЧИТИСЯ ВІД ДУРНІВ У ВЛАДІ!?

А

Мало хто з сучасних європейців пам’ятає, що відбу-
лось 400 років тому під Хотином і яке це має значення 
для сучасної Європи. Ще меньше людей пам’ятає, що 
було 370 років тому у Вінниці. Багато часу пройшло, 
але все-таки, ну-мо, згадаємо про ці важливі і знакові 
історичні події.

Почну з меншої масштабом, проте дуже важливої для 
Вінниці, оборони міста полковником Іваном Богуном та 
козаками Вінницького полку.

Далекого березня 1651 року, чорною хмарою 
на Вінницю насувалось вороже військо. По дорозі 
каральна експедиція Мартина Калиновського вже зни-
щила Ямпіль, Шаргород, Красне. Не жаліли нікого. Та 
сама участь чекала й Вінницю. 

Іван Богун приймає рішення тримати оборону, орга-

Громадянська організація «Поступ» будує Велику 
Україну! Це наша головна і єдина мета. На цьому 
шляху ми пропагуємо ідеологію «Громадянська 
Республіка» та шукаємо однодумців, які мріють і 
готові працювати задля того, щоб Україна стала про-
цвітаючою, розвинутою та безпечною державою, де 
хочеться жити та виховувати дітей і онуків. А тому 
наша команда щодо залучення людей до організації 
щодня відправляє декілька десятків повідомлень у 
Фейсбуці незнайомим людям, де ми розказуємо про 
наш шлях і нашу мрію. Періодично отримуємо цікаві 
запитання, які разом з відповіддю пропонуємо Вам 
для ознайомлення.

 *******************
Дмитро Тацій, член Ради ГО «Поступ»
Доброго дня Андрій!
Якщо доля України Вас турбує, то, це звернення Вас 

стосується. А якщо ні - то ні.
Пишу до Вас від імені нашої громадянської органі-

зації «Поступ». Ми хочемо побудувати Велику Україну. 
Вважаємо, для того, щоб ситуація в Україні змінилася 
на краще, потрібно змінити систему влади. Сьогоднішня 
демократична система працює за формулою: «гроші-
вибори-прихід до влади-повернення грошей із прибут-

нізовує містян і приймає бій. Десятиденна облога закін-
чилась цілковитою поразкою поляків, які з ганьбою 
тікали з великими втратами.

Набагато більше за масштабом і значенням була 
битва під Хотином. Османська орда, до 300 тисяч осіб, 
впевнено наступала на Річ Посполиту, маючи наміри 
захопити центральну частину Європи. Все складалось 
на їх користь, сили були нерівні.

Але в результаті, як не дивно, османці зазнали 
поразки. Вирішальну роль в цій битві зіграли козаки, 
очолювані Петром Сагайдачним.

Наслідки Хотинської битви мали велике міжнародне 
значення. Ця битва змусила Османську імперію відмо-
витись від планів завоювання Європи.

В обох випадках, дуже важливі перемоги були здо-
буті завдяки діям козацьких полководців - Івана Богуна 
і Петра Сагайдачного та майстерності і мужності коза-
ків.

У той час, козацькі Отамани були політичною, вій-
ськовою, адміністративною та судовою владою в Україні 

ком». Це неминуче призводить до олігархічної влади. 
Наша мета - замінити в Україні демократичну форму 
правління на Громадянську республіку (республікан-
сько-громадянський лад). Працюємо в цьому напрямку. 
Шукаємо однодумців. Як Ви ставитеся до того, аби ми 
Вас ознайомили з нашим громадянським рухом?

Andriy O., громадянин України
Доброго дня, Дмитро. Дякую за звернення. Однак я 

не можу сказати, що є великим фаном ідеї громадської 
республіки для України. Може я помиляюся, але пере-
конайте мене в тому, що дурні не наделегують упо-
ротих дурнів, а ті в свою чергу не накерують такого, 
що соромно буде нам з вами. Я маю на увазі, що така 
система є ефективною в країні, де думками керують 
не попи та телебачення, а де люди вже є відповідаль-
ними за своє життя та життя своїх дітей. Де люди йдуть 
в університети, де люди шукають як їм співіснувати, 
так? Де вони бажають твоєї політики. Я дуже невисокої 
думки про сучасного пересічного громадянина України 
і я ні в якому разі не хотів би дати йому владу, хоча б і 
частку, керувати моєю країною. Нехай спершу піде до 
школи, вивчиться, поїде по обміну кудись, поживе там, 
побачить як ЩЕ можна жити, намацає своїми вдачними 
руками і думкою вектор розвитку для країни... Отоді ми 
й поговоримо... Інакше я майже впевненний, та й попе-
редні вибори показали, що ці інфантильні та й безвідпо-
відальні діячі скоро занесуть Україну до лав Россії. А я 
цього не люблю. Гарного дня.»

- національною політичною елітою. Важливо наголо-
сити, що Отаман ніс всю повноту влади і відповідаль-
ності за свої дії. В умовах постійної війни його рішення 
були максимально важливими, без права на помилку. 
Були випадки, коли невдатливих отаманів карали на 
смерть, що зокрема сталось з отаманом Яцьком Боро-
давкою під час битви під Хотином.

У сучасній Україні часто порушується питання наці-
ональної політичної еліти. За 30 років при владі були 
різні президенти - від комуніста до артиста, проте при-
марною залишається надія на раптовий прихід до влади 
справжнього патріота і державного діяча.

Хоча у нас з вами завжди залишається два ресурси - 
людський і організаційний. 

Лише організовані дії ідейно згуртованої команди 
однодумців можуть змінити ситуацію в державі (як це 
було колись, 400 і 370 років тому).

_____________________________________________________

Дмитро Тацій, член Ради ГО «Поступ»
В запитанні фактично є два питання: де гарантія, що 

дурні не прийдуть до влади і чи можна дозволити пра-
вити пересічним громадянам?

Перше. Гарантії, що до влади не прийдуть дурні не 
дає жодна система влади. А ні монархічна, а ні демо-
кратична, а ні система Громадянської республіки. Але 
є принципова різниця в тому, що можна змінювати 
владу, якщо вона недолуга. При монархії владу взагалі 
не можна змінити законним шляхом. Треба чекати, коли 
монарх кінці віддасть. А потім не факт, що новий монарх 
буде кращим. При демократії треба чекати 5 років, щоб 
змінити владу. І знову, не факт, що нова влада буде 
кращою. Але факт, що при демократії, вона буде олігар-
хічною. А при Громадянській республіці владу можна 
змінювати будь-коли.

Друге.
Пересічні громадяни ніколи, ніде, ні в якій країні, 

ні в які часи не правили країнами. Так ніколи не було 
і ніколи не буде. Про пересічних громадян, які «мають 
правити самі собою», нам байки розповідали більшо-
вики, а зараз розповідають демократи. І тепер Украї-
ною ніяк не «слуги народу» правлять. А править певне 
коло біля Зеленського. Яке вже давно не є пересічними 
громадянами. І це збіговисько діє у відповідності до 
балансу сил та інтересів своїх власних, провідних олі-
гархічних кланів та Держдепу США. А депутати «слуги» 
тільки тиснуть кнопки, як їм скажуть.
_____________________________________________________

Конституція України, в ст. 147 чітко вказує, що тлу-
мачити Конституцію України може лише Конституційний 
суд України. 

Спочатку суддя Вовк П.В. визнає, що законодавство 
не містить визначення терміну “Демократія” і що його 
можна сформувати лише користуючись науковими дже-
релами. А далі, в своєму рішенні №640/17269/21 від 
30.08.2021 року, почав тлумачити Конституцію України, 
фактично перебравши на себе повноваження Конститу-
ційного суду України та “збирати” ознаки та принципи 
демократії по різних статтях Конституції України. І, 
зрештою, фактично зробивши висновок, що не важливо, 

що термін “демократія” не визначено. Головне, що є її 
ознаки та принципи. Конституція України та інше зако-
нодавство України не містить, а ні терміну “принципи 
демократії”, а ні “ознаки демократії”. Конституційний 
суд України, тлумачачи Конституцію України, ці терміни 
не сформував. Однак, замість них це було зроблено 
суддею Вовком П.В. На якій підставі? Відповіді на дане 
питання досі нема. 

Конституція містить норми прямої дії. Стаття 7 Кодексу 
адміністративного судочинства нам чітко каже, що суд 
застосовує інші правові акти, прийняті відповідним 
органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, 

визначені Конституцією та законами України. Однак, у 
судді Вовка П.В. якісь особливі повноваження? Якимось 
законом його було наділено повноваженнями Конститу-
ційного суду України? Але чому тоді він не посилається 
на цей закон? Якщо ж не було, то таке волюнтариське 
ставлення судді Вовка П.В. до Кодексу адміністративного 
судочинства та перебрання на себе повноважень Консти-
туційного суду України тлумачити Конституцію України 
(розбираючись, що таке “демократія” та даючи їй визна-
чення) - обов’язково має привести до справедливого 
покарання з боку Вищої Ради Правосуддя. 
_____________________________________________________

СКАРГА ДО ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ НА СУДДЮ ВОВКА П.В.
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Володимир Воловодюк
              член ГО «Поступ»

Дмитро Тацій
  член Ради ГО «Поступ»
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