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Як казав знаменитий російський діяч 90х років 
Борис Абрамович Березовський - «Дайте мені пульт від 
телевізора, і я за півроку зроблю президентом хоч табу-
ретку». І справді, силу ЗМІ при демократичній системі 
важко переоцінити. Але чи дійсно для чесної перемоги 
на демократичних виборах вистачить тільки побрехе-
ньок з телевізора? 

Нажаль, так. Нажаль, абсолютна більшість електо-
рату в будь-якій демократичній країні цікавиться своїм 
політичним обов’язком лише протягом місяця на кожні 
чотири чи п’ять років. І звісно ж, рівень обізнаності 
в політиці своєї країни у цих людей вкрай низький. А 
політика – штука складна і мінлива. І обирають своїх 
кандидатів такі люди скоріше під впливом емоцій, ніж 
під впливом холодного аналітичного розрахунку. А 
як раз на наші з вами емоції і впливає інформаційне 
оточення. Для прикладу. Уявіть, що вам раз на п’ять 
років треба робити нескладну хірургічну операцію, або 
саджати в аеропорту пасажирський літак, або інвесту-
вати чиїсь мільярди грошей. Ви б, певно, присвятили, 
якщо не всі п’ять років, то хоча б два з них, підготовці 
до цієї складної і доленосної справи. І вже після ґрун-
товної підготовки чітко розуміли б, які поради варто 
слухати, а які – суцільна маячня. Тут можна постаратись 

виправдатись тим, що якщо на виборах ви схибите, то 
це серйозно ні на що не вплине, оскільки на вас пер-
сонально лежить приблизно одна тридцятимільйонна 
частинка відповідальності. І решта вас люб’язно під-
страхує. Але уявіть, що існує інструмент, який може за 
певний час непомітно для вас корегувати ваші вподо-
бання. І ваша особиста невеличка помилка на вибо-
рах – це не помилка, а результат системної роботи цього 
інструменту. І цей ефект масовий, отже страхувати буде 
нікому. А тепер нічого уявляти не треба. Цей інструмент 
існує, і називається він – Засоби Масової Інформації. 

ЗМІ в 21-му сторіччі можуть за відносно короткий 
термін повністю перекрутити ваші моральні орієнтири, 
поставити з ніг на голову вашу систему цінностей, 
довести, що добро – це зло, а ворог – це друг. Конкрет-
них механізмів є купа, і всі вони використовуються в 
повній мірі для того, щоб ви в один прекрасний момент 
накинулись на своїх друзів і знайомих, захищаючи 
позиції свого рідненького кандидата, якого ви в очі 
ніколи не бачили. Ці механізми діють не на всіх, але 
на переважну більшість. Цього з головою вистачає для 
демократичної системи. Вибори за виборами надійний 
інструмент промивання мізків, щедро змащений гро-
шима олігархів, формує електорат згідно замовлення. І 
саме так омріяне народовладдя перетворюється на зви-
чайну бізнес-схему з продажу «мобільних телефонів». 
Тільки замість гаджетів вам впарюють політиків. Іноді 
цілими партіями, а іноді в роздріб.

Перше правило, як уберегти себе від політичних мані-

пуляцій, – цікавитись і займатись політикою завжди, а 
не тричі на десять років. Друге – максимально вимикати 
емоції, вмикати мозок і робити будь-які політичні рухи 
виключно з власного стратегічного інтересу. А якщо ви 
патріот і хочете врятувати не лише себе, а і державу в 
цілому, – то варто боротись саме з демократичною сис-
темою влади, що паразитує на необізнаній більшості і 
перетворює процес керівництва державою на бізнес.  

Як альтернатива – Громадянська Республіка. Мери-
тократична система влади, що відповідає всім вимогам 
сучасного світу і не дозволяє одуреній більшості про-
дати владу на демократичному аукціоні. 
________________________________________________

МЕДІА МАНІПУЛЯЦІЇ АБО ЗМІй ГОРИНИЧА

В неділю 21 квітня громадяни України винесуть свій 
остаточний вердикт на виборах Президента.

Але що потім? Всі можуть розслабитись і забути про 
політику до наступних виборів, виправдовуючи себе 
тим, що стабільно голосують та платять податки?

Але ж ми вже знаємо, чим це закінчується. Політики 
не дотримуються власних обіцянок, а виборці клянуть 
своїх обранців, наче не самі за них голосували, але 
нічого змінити не можуть.

Зламати це порочне коло здатне лише встанов-
лення системи взаємної відповідальності громадян та 
влади. Громадян – за свій політичний вибір, а влади 
– за дотримання інтересів громадян, яких вони пред-
ставляють.

Такою системою є «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА», 
де кожен громадянин має не тільки права, але й 
обов’язок брати участь у керуванні державою – осо-
бисто або через свого делегата. Делегований ним 
політик – це не просто делегат, що має індульгенцію 
до наступних виборів. Ні, він може бути відізваний у 
будь-який момент, як тільки громадяни відчули, що він 
перестав захищати саме їх інтереси.

Тільки коли громадяни перестануть сприймати 
владу, як щось відокремлене від народу, та усвідом-
лять, що й самі мають щодня брати участь у керуванні 
державою, а не від виборів до виборів, - тільки тоді 
будуть встановлені відповідальні відносини між дер-
жавою та громадянами.

ВІД ВИБОРІВ 
ДО ВИБОРІВ?

Віталій Дмитраш
      член ГО «Поступ»

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

КОМУ НАСПРАВДІ НАЛЕЖАТЬ ПРИРОДНІ 
РЕСУРСИ УКРАЇНИ?

А

Ні для кого не секрет, що для економіки будь-якої кра-
їни важливою складовою є корисні копалини, а, зокрема, 
зі стрімким розвитком технологій, поклади рідкоземель-
них металів. Серед таких металів в останні роки для про-
мисловості затребуваним став літій.

Він необхідний в першу чергу для виробництва бата-
рей для мобільних пристроїв, електромобілів, а також 
для ефективної роботи електростанцій групи "зеленої" 

енергетики. З кожним роком споживання літію зростає, 
а разом з ним і фінансова місткість ринку, яка, за прогно-

зами експертів, через 5-6 років може скласти 45-50 млрд 
доларів. Вже зараз ціна гідроксиду літію, який викорис-
товується для виробництва батарей, становить 18 тис. 
доларів за тонну.

Чому це має бути цікаво для України? Все просто, у нас 
знаходяться одні з найбільших запасів літію в Європі, і 
оцінюються вони в 500 тис. тонн. А вигідне географічне 
положення дозволяє здійснювати доставку сировини до 
споживача в найкоротші терміни. Найбагатшим родови-
щем в Україні вважається Шевченківське родовище, роз-
ташоване в Донецькій області.

Як водиться, повз таку можливість підприємливі 
люди не пройшли.

Воладимир Пелых
     член Виконкому ГО «Поступ»

Малюнок з сайту bugaga.ru

https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/volodymyr.pelykh.9
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КОМУ НАСПРАВДІ НАЛЕЖАТЬ ПРИРОДНІ 
РЕСУРСИ УКРАЇНИ? ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

ІСТОРИЧНА РОЛЬ ОУН І УПА ДЛЯ УКРАЇНИ

А

А

Історія українського національного руху виглядає 
досить заплутано, бо, переважно, не беруться до уваги 
шок і травми, які нанесли українському народові резуль-
тати Першої світової війни. Навіть невеликі групи наро-
дів з малими територіями, такі, як естонці чи литовці, 
здобули незалежність, в той час, як українці не одержали 
довгоочікуваної власної держави.

Українське націотворення у 19ст., як і до війни, було 
переважно орієнтоване на соціал-демократію, але ця 
поразка викликала поворот до націоналізму. Однак, це 
відбулося не відразу. Частина української еліти деякий 
час не без ілюзій сподівалася на незалежність Україн-
ської Соціалістичної Республіки. І справді - на початку 
двадцятих років українська культура ще могла розвива-
тися більш-менш вільно. Українська молодь мала мож-
ливість навчатися в українських школах. Однак, з 1927р. 
почалися сталінські чистки українських "націоналістів", 
що ознаменували кінець ілюзій про рівноправні росій-
сько-українські відносини.

Серед української молоді, лідером якої став Євген 
Коновалець, починається радикалізація. То стало момен-

том появи українського націоналізму,  що призвів до 
створення Організації українських націоналістів.

Перший з'їзд ОУН відбувся у Відні в січні-лютому 
1929р. ОУН мала антибільшовицьке ставлення до подій 
в УРСР. Це сформувало особливу доктрину дій україн-
ського національного руху. У 1938р. був убитий Євген 
Коновалець. Боротьба за його політичну спадщину при-
зводить до серйозних розколів. Лідером ОУН стає Степан 
Бандера.

1938р. став початком справжньої війни для україн-
ського народного руху. З початком Другої світової війни 
та захоплення Львова німецькими військами, ОУН оголо-
сила відновлення незалежності. Однак, це не входило у 
плани Німеччини. Бандера був депортований до концен-
траційного табору. Безперервні інквізиції і вивіз робочої 
сили до Німеччини спровокували до створення загонів 
самооборони. Українці змушені були воювати на два 
фронти - з Третім Рейхом і Радянською Росією.

14 жовтня 1942р. була заснована Українська повстан-
ська армія. Дата її заснування має дуже велике значення 
щодо розвіювання несправедливого міфу про співпрацю 
з Третім Рейхом. І якщо ОУН ще можна закинути співп-
рацю з фашистською Німеччиною у 1939-1942рр., то УПА 
не співпрацювала, а виключно боролася з Третім Рейхом.

Керівництво ОУН і УПА очікували закінчення Другої 
світової війни подібно до закінчення Першої. Дві великі 

І вже навесні цього року  ТОВ “Петро-Консалтинг” отри-
мало спеціальний дозвіл на розробку цього родовища 
строком на 20 років. У державному реєстрі засновни-
ками ТОВ "Петро-Консалтинг" значаться Олег Боль-
шаков зі Львова та Микола Єсипенко з Києва, а керів-
ником фірми є Ігор Коломієць, за випадковим збігом 
обставин - ключовий бізнес-партнер Президента Петра 
Порошенко.

Щоб поверхнево зрозуміти серйозність намірів і 
рівень цього гірничодобувного гіганта, досить погля-
нути на його сайт  www.petro-consulting.com.ua Судячи 
з усього, ця новина не пройшла непоміченою і для 
Генпрокуратури. Так, вища наглядова інстанція Укра-
їни звернулася до окружного адміністративного суду 
м. Києва, де просила визнати незаконним рішення 
Державної служби геології і надр про видачу дозволу 
на користування найбільшого в Україні родовища 
літію. Але за старою українською традицією чесний 
суд 08.08.2018р. виніс ухвалу, а пізніше 25.10.2018р. 
рішення, в якому визнає законність видачі даного 
дозволу. Так стає зрозуміло, що корисні ресурси 
країни без особливих зусиль стають власністю "слуг 
народу" України.

Як не сумно звучить, цього і слід було очікувати, 
адже такого роду розподіл можливий при демокра-
тичній формі правління. Саме тому ГО "Поступ" роз-
робив Доктрину і активно просуває нову систему 
формування влади «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА». 
Один з головних орієнтирів побудови Великої України 
звучить так: "Природно-ресурсна платформа. Всі при-
родні багатства України (земля, надра, біоресурси) є 
власністю не лише громадян, які там проживають, але 
також і наступних поколінь. Це справжній скарб нації. 
Всі несправедливі зазіхання на нього мають жорстко 
каратися."

Не будьте байдужі до долі своєї Батьківщини, адже 
бездумно дозволяючи розкрадати і розтягувати її 
багатства, Ви шкодите не тільки собі, а й всім наступ-
ним поколінням.
________________________________________________

держави мали бути зруйновані, в результаті чого мусила 
з'явитися політична порожнеча, в якій ОУН хотіла вибо-
роти місце для своєї держави.

Боротьба УПА не закінчилася і після війни. Лідер УПА 
Роман Шухевич загинув у 1950 році. Лише після цього 
боротьба вщухає, але репресії ще тривають впродовж 
тривалого часу.

Для дискредитації УПА Радянська Росія запустила 
величезний пропагандистський механізм. Основним 
звинуваченням ОУН і УПА була співпраця з Третім Рей-
хом, що, як бачимо, не зовсім відповідало дійсності. Але 
насправді пакт Гітлера-Сталіна (Молотова-Ріббентропа) 
був набагато серйознішою співпрацею з випливаючими 
наслідками і впливом, ніж наповнені ілюзіями спроби 
співпраці з боку українського національного руху. УПА 
була представлена як посібники Гітлера і криваві націо-
налісти. Не могло бути інакше, бо українець, який не хотів 
стати радянською людиною, звинувачувався в націона-
лізмі або фашизмі, ставав "ворогом народу"...

На превеликий жаль, ці несправедливі болючі відголо-
ски того диявольського механізму відчуваємо і сьогодні. 
І лише згуртувавшись разом у спільній співпраці, ми змо-
жемо виконати волю тих, хто віддав своє життя за Укра-
їну. Лише разом зможемо побудувати Велику Україну!!!
________________________________________________

Галина Шульга
      член ГО «Поступ»

За даними Інституту Геологічних наук НАН України
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