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Шановний Володимире Олександровичу!
Доля України полягає в тому, що Вона може стати 

або ВЕЛИКОЮ УКРАЇНОЮ-РУССЮ, або нікчемним 
придатком інших держав. Наша мета – побудова 
ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ! Іншої мети немає і не може бути.
 Сподіваємося, що Ви також згодні з цим. І якщо це так, 

то поясніть, будь ласка, нам і всій країні, як цього можна 
досягнути, якщо в нас діє система: 
«ГРОШІ → ВИБОРИ → ПРИХІД ДО ВЛАДИ → 

ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ»!
______________________________________________________________________________________________

ВІДКРИТЕ ЗВЕРЕННЯ 
ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

ВІД ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП», 
ЯКА МАЄ ЗА МЕТУ ЛІКВІДУВАТИ ДЕМОКРАТИЧНУ 

ФОРМУ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Фото: Сергій Супинський, AFP

Таке саме звернення в нас було до діючого Президента України у серпні 2018 року, але відповіді, станом на сьогодніш-
ній день, ми так і не отримали.
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ДЕМОКРАТІЯ     РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ
ПРИКЛАД 1-ГО ТУРУ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКАЇНИ

А

Доктрина
"Громадянська республіка"

Розділ I.

Чому ми проти демократії?

ПРИЧИНА ТРЕТЯ.
Немає репрезентативності! 

Нами править купка людей, обрана 
абсолютною меншістю!

Чи правда, що у нас в Україні «Народ є єдиним джерелом влади»? Неправда! Активність виборців на більшості 
виборів не перевищує 40-50%. І перемагає з кандидатів той, хто просто набирає відносно більшу кількість голо-
сів, ніж інші кандидати. У підсумку ми отримуємо факт, що у відносному вимірі перемагає той депутат, хто набере 
більше голосів, але якщо дивитися на всіх громадян, то такий кандидат буде представляти інтереси меншості. 
Практика всіх виборів показує, що досить набрати 20-30% голосів від загальної кількості виборців, щоб виграти 
вибори. Питання: а хто представляє інтереси 80-70% виборців? Ніхто. Це означає, що четверо громадян з п’яти 
не мають взагалі ніяких своїх представників у владі, ніде!

Але якщо глянути глибше, то навіть ті депутати, яких вибрали – не представляють інтереси виборців. Вони є 
представниками своїх спонсорів та партійних груп, що й допомогли їм (фінансово та організаційно) стати депу-
татами.

Отже, маємо простий висновок: при демократії виборці не мали, не мають і ніколи не матимуть своїх представ-
ників у радах, якщо не змінити систему влади.

Відсутність репрезентативності виборів яскраво демонструють результати першого 
туру президентських виборів. Пропонуємо вашій увазі докази.
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Кількість населення України, виборців та 
отриманих лідерами голосів.

Що нам кажуть:

Результати виборів

Що є реально:

Вісоток від зареєстрованих виборців Вісоток від повнолітніх громадян

Явка на 1-му турі виборів Президента 
31 березня 2019 року.

Як бачимо, участь у голосуванні взяла більшість виборців. 
Це ледь більше половини всього повнолітнього населення України.

30+16+54+D
Зеленський

Порошенко

30%

16%

Зеленський Зеленський

Порошенко Порошенко

Інші
кандидати

Інші
кандидати

Інші
кандидати

76%71%54% 19% 16%

10% 8%

Приводом для створення цього матеріалу стало 
постійне згадування в мережі інтернет, новинах, а піз-
ніше і в відеозверненнях одного з кадидатів в Прези-
денти, який вийшов до другого туру, інформації щодо 
вибору 30 відсотків українців на недавніх виборах.

"Поступ" неодноразово заявляв і, більше того, зазна-
чив в доктрині "Громадянська республіка" про один з 
головних недоліків демократичної системи. Цей недо-
лік слугує підставою для маніпуляцій у висвітленні 
результатів будь-яких виборів. Це - визначення, що при 
демократії рішення приймається більшістю голосів. В 
наведених діаграмах кожен може побачити нікчемність 
цього твердження на прикладі звичайних виборів. 

У зв'язку з тим, що ніколи явка на вибори не буває 

1 - дані Державної служби статистики без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя. 2 - дані ЦВК. Так, я в курсі, що багато людей виїхало з України на 
заробітки, тому фактична кількість населеня інша. Я оперував доступними офіційними даними.

100%, та з тим, що люди ніколи не голосують одно-
значно лише на користь одного чи іншого кандидата - 
результат ніколи не може бути математично таким, як 
заявлено - "більшість обирає".

Приклад останнього голосування показав нам, що 
реальна більшість людей не голосувала за жодного 
з кандидатів. І цифри, які фігурують, - не відповідають 
реальному стану справ.

54% виборців, що проголосували (або 71% зареє-
строваних виборців або 76% повнолітніх українців), не 
хочуть бачити жодного з цих двох кандидатів своїм 
Президентом. 

Виключенням можна вважати Виборчий округ №32 
в Дніпропетровській області, де Володимир Зеленський 
набрав 51,61%2 голосів (найкращий результат Петра Поро-
шенка - 45,46%2 на окрузі №118 у Львівській області).

ТОМУ ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ. Коли вам кажуть про 30% 
українців, що проголосували за Зеленського - розумійте, 
що мова йде про 19% зареєстрованих виборців України, 

або про 16% повнолітнього населення України (відпо-
відно, замість 16% Порошенка - 10% зареєстрованих 
виборців або 8% повнолітніх громадян).

Відсутність репрезентативності та маніпуляції масами 
на цій підставі - одна з найголовніших проблем демократії. 

То що ж робити? Які варіанти?
Модель Громадянської республіки, що розробив 

"Поступ", передбачає делегування замість виборів. 
Делегування дає кілька плюсів для Громадянина при 
участі в управлінні державою. Один з них - інтереси 
кожного громадянина, що передав свої повноваження 
делегату - будуть реально представлені. 

Зараз після виборів є один переможець, який фак-
тично є  представником тих, хто за нього голосував. 

При делегуванні - не буде одного переможця вибо-
рів. Інтереси кожного, хто передав повноваження - 
будуть представлені Делегатом.

P.S. Аналіз результатів другого туру також буде.
_______________________________________________

Тарас Доненко
      член Виконкому ГО «Поступ»
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