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

№ 939
01.12.21-07.12.21 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

08 
грудня

РОБОТА 
КАДРОВОГО 
НАПРЯМКУ

ЯК БРИКАЄТЬСЯ ОЛІГАРХІЧНА СИСТЕМА

ПОЧАТОК
2019 листопад – 
2021 березень

Збираються кошти серед членів ГО «Поступ» на встановлення бігборду з гаслом «Демократію ГЕТЬ!». Внесли гроші 79 чоловік. Зібрали за 
чотири місяці 20 917 грн.

2020, червень 
-липень

Громадянська організація «Поступ» встановлює на в’їзді в м. Київ на Житомирській трасі бігборд. Вартість 16 200 грн. Вартість вища в 
два рази порівняно із звичайною рекламою через те, що рекламне агенство вважає борд політичним. Бігборд встановлюється офіційно. 
Термін розміщення – один місяць. Гроші, які залишились, йдуть на рекламу бігборду в Фейсбуці.

СБУ та ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА ВИСТУПИЛИ ПРОТИ «ПОСТУПУ»

2020, листопад
«Поступ» отримує від Дежпродспоживслужби (м.Київ) повідомлення, що до них надійшло звернення від Департаменту 
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ щодо ознак порушення законодавства про рекламу, 
а саме розповсюдження зовнішньої реклами з умовною назвою «Демократію ГЕТЬ!». В зв’язку із цим Держпродспоживслужба вимагає від 
«Поступу» надати пояснення, макет реклами, договір про розповсюдження реклами, тощо. Лист підписав Дмитро Тихомиров.

2020, листопад
Відкрите звернення (через газету «Громадянська республіка» №886) до Голови Верховної Ради Д. Разумкова щодо потурання свободи 
слова з боку Служби безпеки України.
Результат: отримано відповідь від Комітету з питань свободи слова: «… членами Комітету прийнято рішення про взяття зазначеної 
інформації до відома». Відповідь підписав Є. Брагар.

2020, листопад
«Поступ» в 885-му номері газети «Громадянська республіка» публікує відкрите пояснення Головному Управлінню Держпродспоживслужби 
в м. Києві щодо необхідності ліквідації олігархії як логічного наслідку дії демократичної системи влади і, відповідно, встановлення 
рекламного бігборду із гаслом «Демократію ГЕТЬ!». Газета надсилається до Держпродспоживслужби. 
Аргументованої відповіді так і не було отримано.

2020, грудень Організація «Поступ» отримує лист від Держпродспоживслужби (м.Київ) із повідомленням, що 17 грудня 2020 року буде розглядатись 
справа відносно ГО «Поступ» щодо встановлення бігборду «Демократію ГЕТЬ!». Лист підписав Дмитро Тихомиров.

Єдина спільна мета кожного українського громадянина  має бути – побудова Великої України. Відповідно і мета громадянської організації «Поступ» є такою ж – 
Велика Україна. 

Проте, для того, щоб це зробити, необхідно провести цілий комплекс досить радикальних реформ. Але поки при владі олігархія (поєднання бізнесу і влади), то 
ніхто таких реформ робити не збирається. Що ми і бачимо вже на протязі багатьох років. Олігархія до нас не з Місяця прилетіла, а є наслідком діючої демократичної 
системи влади: гроші – вибори – прихід до влади – повернення грошей із прибутком! Висновок простий, треба цю систему прибрати. Тобто – «Демократію ГЕТЬ!».
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2020, 17 грудня

Організація «Поступ» організовує мітинг-протест біля приміщення Держпродспоживслужби у м.Києві. Мітинг зафіксовано на відео, яке 
можна подивитись на поступівському ютуб-каналі. Після мітингу йде зустріч із представниками Держпродспоживслужби. На зустрічі було 
написано письмовий протест проти намагання призначити «Поступу» штраф за бігборд «Демократію ГЕТЬ!». Також держслужбовцям було 
задано ряд запитань. Зокрема, яким законом забороняється агітувати за зміну державного ладу. Відповіді отримано не було а ні на жодне 
наше запитання. Відео також є на поступівському ютуб-каналі.

2020, грудень

Організації «Поступ» стає відомо, що Держпродспоживслужба для вирішення питання штрафу щодо встановленого бігборду бере за 
основу «Експертний висновок №15/10-2020 експертної комісії при Всеукраїнській організації «Всеукраїнська рекламна коаліція». 
В зазначеному висновку зазначеної громадської організації написано: «Рекламний текст «Демократію ГЕТЬ!», на думку експертів, 
протирічить Конституції України та є закликом до дій, які можуть спричинити порушення законодавства». Підписав цей документ 
Генеральний директор громадської організації «Всеукраїнська рекламна коаліція» Максим Лазебник.

2020, грудень

ГО «Поступ» отримує від СБУ відповідь на свій запит уточнити, до яких саме дій бігборд «Демократію ГЕТЬ» може привести щодо 
порушення законодавства. 
Ось ця відповідь:  
«… реклама громадської організації «Поступ» у вигляді «Демократію ГЕТЬ!» містить заклик, що може спричинити вчинення окремими 
громадянами або групами осіб дій, направлених на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та завдати шкоди особам, 
державі чи суспільству». 
Підписав відповідь від імені Головної інспекції СБУ Помічник Голови служби заступник начальника Головної інспекції Е. Жердьов.

2021, січень
Отримано від Держпродспоживслужби Рішення № 0001 від 11 січня 2021 р. про накладення штрафу в розмірі 69 000 грн. за порушення 
законодавства про рекламу. В аргументації штрафу написано, що реклама є незаконною, бо «містить відомості, заклик до дій, які можуть 
спричинити порушення законодавства, можуть завдати шкоду здоров’ю або життю людей та є недобросовісною…».

ПОВОРОТ У СПРАВІ

2021, 
січень–березень

Організація «Поступ» направляє двадцять три інформаційні запити до всіх регіональних управлінь СБУ із таким запитанням: 
«Чи є гасло «Демократію ГЕТЬ!» таким, що містить в собі заклик до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України?». 
Одночасно направляється запит від представника «Поступу» в центральний апарат СБУ із таким же самим запитом. 
В результаті отримано всі 24 відповіді. Всі відповіді однотипні: для того, щоб відповісти на зазначене запитання необхідно проводити 
відповідну експертизу, яку ніхто по цьому питанню не проводив. Реєстр всіх відповідей надруковано в газеті «Громадянська республіка» 
№908.

2021, квітень

Представник «Поступу» направляє запит до державного Інституту Держави і Права імені В.М. Корецього Національної Академії Наук 
України щодо відсутності (або наявності) у гаслі «Демократію ГЕТЬ!» заклику до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
в Україні. 
Отримано науково-правовий висновок (Вих. №126/124 від 02.04.2021р.).  
У зазначеній відповіді зроблено висновок: «розглядуване гасло сприяє до роздумів та оцінок з боку отримувачів інформації, а не 
конкретних дій».

2021, квітень

Представник «Поступу» направляє запит до Міністерства юстиції України щодо того, чи є громадська організація «Всеукраїнська рекламна 
коаліція» уповноваженою згідно чинного законодавства, проводити судові експертні дослідження та надавати висновки експерта на 
підставі відповідного дозвільного документа (сертифіката, ліцензії), перебування даної організації у відповідному реєстрі, наявності 
відомостей про Лазебника Максима Романовича в реєстрі судових експертів. 
Отримано відповідь: 
«За даними реєстру про атестованих судових експертів Лазебник Максим Романович кваліфікацію судового експерта не 
отримував, а відомості щодо нього в Реєстрі не містяться. 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕКЛАМНА КОАЛІЦІЯ» не є суб’єктом експертної діяльності».

2021, червень ГО «Поступ» подає позов до Окружного адміністративного суду міста Києва проти Держпродспоживслужби та Служби Безпеки України про 
визнання протиправним та скасування рішення про визнання реклами недобросовісною.

2021, червень ГО «Поступ» подає КЛОПОТАННЯ до Окружного адміністративного суду міста Києва про розгляд справи з викликом сторін.

2021, серпень

Окружний адміністративний суд міста Києва У задоволенні адміністративного позову Громадської організації «ПОСТУП» відмовив. 
При цьому ніякого засідання суду із викликом сторін не відбувалось. Тобто суддя самостійно сам, наодинці із собою, без можливості 
реалізувати право на захист позивача, прийняв рішення. Сторони справи до суду НЕ ВИКЛИКАЛИСЬ! 
Суддя П.В. Вовк взагалі не розглядав наступні документи: 
 - 24 відповіді всіх управлінь СБУ, 
 - відповідь Інституту Держави і Права імені В.М. Корецього,  
 - відповіді Мінюсту щодо експертів.  
Суддя зробив вигляд, що цих документів взагалі не існує!

2021, жовтень ГО «Поступ» подає СКАРГУ ДО ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ НА СУДДЮ ВОВКА П.В. з метою звільнити його з посади судді.

2021, жовтень ГО «Поступ» подає АПЕЛЯЦІЙНУ СКАРГУ до Шостого апеляційного адміністративного суд на рішення Окружного адміністративного суду 
міста Києва.

БОРОТЬБА ТРИВАЄ
Одночасно в той же період організація «Поступ» звертається до різних органі-

зацій та структур. В усіх випадках отримано або відписки,  або листи перенаправ-
лялись до СБУ, або взагалі не було ніякої відповіді.

Ось перелік, куди ГО «Поступ» звертався і отримав бюрократичні відписки або 
взагалі нічого не отримав:

• Президент України (три звернення);
• Прем’єр-міністр України;
• Фракція ВРУ «ГОЛОС»;
• Фракція ВРУ  ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ;
• Фракція ВРУ Батьківщина;
• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=
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https://www.youtube.com/watch?v=WbLizBVsbh4&t=182s

