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Степан Бандера ніколи не був і не буде героєм
для тих, хто бачить Україну в складі Росії 

або взагалі її не бачить. 
Це факт!

Привожу некоторые коммента-
рии по обсуждению:

Микола Українець
  Я, часто з Вами не погоджуюсь , проте в цьому 

питанні - 100% згоден!

Игорь Плосконосов
Бандера будет всегда героем только кучке украин-

ских нацистов, и то украинцами их можно назвать с 
натяжкой. История поставит все на свои места. Эта 
плесень уйдет в забвение.

 
Valentin Kravtsov
Максим, извините, но в посте Бред))) зачем Вы 

повторяете чужие глупости? Вы же умный. Я не вижу 
Украину в составе России, но считать Бандеру, при-
шедшего с фашистами на родную землю, героем - да 
никогда.

Предлагаю вместе разобраться, почему люди так 
по-разному воспринимают личность Степана Бандеры.

Почему в Украине одна часть общества воспринимает 
Степана Бандеру, как героя, а другая часть, как фашиста 
и националиста? Почему для одних он кумир и образец, 
а для других негодяй и пособник фашистов?

Видимо, ответ на этот вопрос кроется в отношении 
граждан к своему государству Украина. Ведь для одних 
это мать, Родина, родная земля и еще много чего свя-
того, ради чего нужно жить и за что мы готовы отдать 
свою жизнь. А для других Украина - это какое-то недо-
разумение, недострана, которая насквозь погрязла в 
коррупции, придаток к кому-то или чему-то. Одна часть 
общества желает построить ВЕЛИКУЮ УКРАИНУ, другая 
часть тихо ностальгирует по СССР.

Фигура Степана Бандеры - это яркий пример чело-
века, который положил всю свою жизнь ради Украины. 
Он отдал всего себя ради своей мечты - свободной и 
независимой Украины. Привожу несколько фактов из 
его жизни:
1934г. Степан Бандера арестован польской поли-

цией и находился под следствием в тюрьмах 
Львова, Кракова и Варшавы до конца 1935 года.

1935 – 1936г. Происходит Варшавский процесс, на 
котором Бандера, вместе с 11-ю другими 
обвиняемыми, был судим за принадлежность к 
ОУН и за организацию убийства министра вну-
тренних дел Польши Бронислава Перацкого. 
Бандеру приговорили к смертной казни, кото-
рую заменили на пожизненное заключение.

До сентября 1939 года. Находится в тюрьмах 
«Święty Krzyż» («Святой Крест») вблизи 
Кельце, в Вронках вблизи Познани и в Бресте. 
Во время пребывания в тюрьмах - прово-
дил акции протеста, провел 5 голодовок.

1939г. Из польской тюрьмы Бандера был освобож-
ден немцами после оккупации Польши.

1941г. Во Львове без предупреждения, без согла-
сия руководства Германии украинские 
националисты Решением Провода Органи-
зации объявили о восстановлении Украин-
ского Государства. После чего Бандера был 
задержан в Кракове и переправлен в Берлин, 
где немцы требовали отозвать этот акт о неза-
висимости. Из-за отказа Бандеру поместили 
в тюрьму гестапо, а позднее - в концлагерь 
Заксенхауен, где и находился до 1944 года.

1955г. На 5-той Конференции ЗЧ ОУН-Б его пере-
избирают заново Председателем Про-

вода ОУН-Б. Ответом на это были слова 
Бандеры: «Приговор смерти принимаю».

15 октября 1959г. Агент КГБ Богдан Сташин-
ский убивает Степана Бандеру в подъезде 
дома, где тот проживал в Мюнхене.

То есть последовательно против Степана Бандеры 
были репрессии трех стран: Польши, Германии и СССР, 
и по одной и той же причине, – потому что он боролся 
за независимость Украины. Если такие люди не явля-
ются героями Украины, то тогда какие же герои должны 
быть героями именно независимой, а не промосковской 
Украины?

P.S. Степан Бандера прожил всего 50 лет. Из них 
9 лет провел в тюрьмах и концлагерях и 14 лет в 
вынужденной эмиграции. В его жизни не было 
ничего, кроме борьбы за независимость Украины, 
от чего страдал и он, и его семья (отец Андрей рас-
стрелян советской властью, двух сестер Оксану и 
Марту-Марию было выслано советской властью 
в Сибирь; cестра Владимира попала в советский 
исправительно-трудовой лагерь; Братья Александр 
и Василий были арестованы и замучены поляками-
фольксдойче). С самого детства и до смерти (кото-
рая также стала следствием деятельности) Бандера 
жил одной целью - независимостью Украины!

До тех пор, пока мы, украинцы, не возьмем свое 
государства под контроль и не начнем восстанавливать 
историю нашей страны такой, как она была в действи-
тельности, а не такой, как придумана в Москве, нас будет 
кидать с одной стороны в другую. Никто не обещает лег-
кого пути, но это единственный путь создать Великую 
Украину мощной, экономически развитой и безопасной 
страной, где хочется жить, воспитывать детей и нянчить 
внуков.
_____________________________________________________

Недавно в фейсбуке был опубликован пост, который вызвал 
оживленное обсуждение и неоднозначную реакцию

Владимир Волынец
гражданин Украины

→

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/yevstafyeva/


Нещодавно в України відбулися чергові місцеві 
«демократичні» вибори. Хочу поділитися своїми 
спостереженнями та висновками відносно цього 
дійства. Перш за все хочу відмітити, що являюсь 
класичним виборцем, вважаю, що голосування є пев-
ним громадянським обов’язком і голосувати на вибо-
рах необхідно. Я завжди голосую на виборах і ніколи 
в житті не робив це за гроші, або якісь інші «блага» 
від кандидатів.

Мешкаю я в м. Бровари, тому і мова буде про 
вибори, які відбулися у Броварах.

ВИБОРИ.
Вибори відбулися 25 жовтня 2020 року, це був 

теплий, сонячний осінній день (це важлива інформа-
ція, а не просто лірика). Напередодні виборів протягом 
декількох місяців по всій країні йшла активна агітація 
партій та кандидатів, скрізь була реклама по радіо, теле-
баченню, місто та передмістя заставлені рекламними 
бордами. Я прийшов на дільницю, яка була розташована 
у приміщенні школи №9, десь близько 12-00 години. 
До дільниці мені йти пішки хвилин 5-7 від дому. На 
подвір’ї, а також у приміщенні школи було досить багато 
людей, довелося займати чергу ще на подвір’ї. За моїми 
спостереженнями, в черзі та на дільниці в цей момент 
було 40-50 виборців, котрі прийшли проголосувати за 
своїх кандидатів. Звісно, я не рахував, це лише оціночна 
кількість, можливо я й помилився, але не суттєво. Я про-
стояв у черзі, отримав бюлетені, та проголосував. На 
всю процедуру я витратив близько 15-20 хвилин.

Через деякий час я дізнався, що вибори в Броварах 
в судовому порядку визнані такими, що не відбулися 
через численні фальсифікації, а саме: на корінці бюле-
теня та на самому бюлетені були проставлені однакові 
номери, за якими можливо ідентифікувати особу, котра 
голосувала. Були призначені перевибори на 17 січня 
2021 року. Особисто у мене виникає цілий ряд запитань: 
чи поніс хтось покарання за те, що державі було нане-
сено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах 

Намагаючись пояснити різницю між двома формами 
правління (демократією і Громадянською республікою), 
я часто змушений добирати різні алегорії і приклади, 
не пов’язані з політикою. Нещодавній конфлікт двох 
медіа-платформ різних епох подарував мені ще один 
шикарний шанс пояснити складне політологічне порів-
няння простими словами. Великий і могутній телека-
нал «1+1» відреагував агресивно і рішуче на критику з 
боку невеличкого за мірками YouTube канальчику Geek 
Journal (Гік Джорнал), який у 20ти-хвилинному ролику 
пройшовся по всій історії плюсів. Від злету в 90х до 
падіння писком в калюжу в наш час. Після потужного 
суспільного резонансу, «1+1» все ж здав назад, при-
бравши всі страйки, мовляв, це технічна помилка, яка 
сталась автоматично і телеканал тут наче ні до чого. 
Але я тут не хочу розбиратись в тонкощах українського 
інтелектуального права і робити висновки, хто правий, 

(адже повторні вибори - це досить не дешева «розвага», 
їх організація та проведення коштує мільйони гривень)? 
Це ж, на мою особисту думку, не складно, встановити 
друкарню, на якій друкувалися бюлетені, встановити 
осіб, хто замовляв друк бюлетенів, хто розроблював 
макет, хто затверджував макет до друку, чи відповідає 
затверджений макет тому, що надрукований і, якщо ні, 
встановити, на якому етапі і хто міг внести такі зміни? 
Це ж нескладно! Не кажучи вже про те, що друк бюлете-
нів, на кожному з яких надруковано унікальний номер, 
процедура дорожча, і це неможливо було свідомо 
лишити непоміченим, тим більше при використанні дер-
жавних коштів. Але це вже питання до правоохоронних 
органів, повернемося до виборів.

ПЕРЕВИБОРИ.
Настав день перевиборів, 17 січня 2021 року. Всі 

ми пам’ятаємо, що це був дуже морозний (близько 
-15 вдень) зимовий день. Напередодні перевиборів 
вже не було такої активної агітації, як у жовтні – так, 
були борди, але значно менше, та і іншої реклами було 
значно менше. Я пройшов на ту саму дільницю десь 
близько 12-00 години, як і при першому голосуванні. 
На подвір’ї школи людей взагалі не було (це, власне, 
прогнозовано, оскільки на вулиці був сильний мороз). 
Зайшовши у приміщення я помітив, що черги взагалі не 
було, разом у приміщенні було не більше 5-7 виборців, 
котрі або отримували бюлетені, або голосували (я не 
враховую працівників виборчої дільниці, або спостері-
гачів). Я отримав бюлетені та проголосував, витративши 
на всю процедуру близько 3-4 хвилин. Здавалося б, ніч-
ного дивного, на голосування прийшло значно менше 
людей, ніж у жовтні, оскільки: по перше – був сильний 
мороз, а більшість людей і так не вірить у всі ці вибори 
і мерзнути на морозі, навряд чи, комусь захочеться, та і 
агітація була менше, багато людей, навіть, не знали про 
перевибори. Але, це не так, як з’ясувалося пізніше.

ЯВКА.
Статистика – річ вперта. Згідно офіційної статистики 

на виборах 25 жовтня 2020р. у Броварах було заре-
єстровано 92903 виборці, на виборах проголосувало 
30548 виборців, тобто явка склала 32,88%. Знов таки, 
згідно офіційної статистики, на виборах 17 січня 2021р 

а хто ні. Я хочу, щоб ми провели паралель між цим про-
тистоянням різних медіа і протистоянням різних форм 
правління.

    «Плюси» – великий олігархічний канал. Ми зна-
ємо, кому він належить, яких політиків прославляє, 
яких поливає брудом. Знаємо про тісні зв’язки діючого 
Президента з цим каналом та його власником. «1+1» - 
це чисте уособлення демократії. З іншої сторони Geek 
Journal зі своїми 150 тисячами підписників, який просто 
робить свою справу – веселий огляд українських філь-
мів і серіалів. Його медійна і фінансова «потужність» 
напряму залежить тільки від кількості підписників на 
каналі. Тобто по суті, кожен підписник делегує йому 
свою часточку підтримки, роблячи його сильніше. І 
який би олігарх йому не дав би грошей, тільки підпис-
ники визначають наскільки він авторитетний в  YouTube 
спільноті. Таким чином, виходить, що Geek Journal та 
інші YouTube канали - це чисте уособлення Громадян-
ської республіки. І поки YouTube канали будуть шукати 
своїх, унікальних підписників і генерувати контент саме 
для них і за їх запитом, телеканали будуть виливати 
терабайти третьосортного масового продукту і пропа-
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ВИБОРИ. ДУМКИ ЗВИЧАЙНОГО ВИБОРЦЯ.

РІЗНИЦЯ МІЖ ДЕМОКРАТІЄЮ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ 
НА ПРИКЛАДІ КОНФЛІКТУ ДВОХ МЕДІАПЛАТФОРМ

А

у Броварах було зареєстровано 95379 виборці, на вибо-
рах проголосувало 40982 виборців, тобто явка склала 
43,02%.

Досить дивно, що за 3 місяці кількість виборців у 
Броварах збільшилась на майже 2500 осіб, а явка на 
вибори збільшилась більш ніж на 10%!!! І на вибори 
прийшло майже на 10000 виборців більше (на тре-
тину!)!!!, незважаючи на сильний мороз, незважаючи 
на те, що візуально кількість виборців на дільницях 
була в рази меншою. Так хто ж ці люди, котрі фанатично 
прийшли на вибори і зробили свій вклад у волевияв-
лення? Що це взагалі за вибори такі, демократичні!? 
Звісно, це риторичні питання. Спілкуючись з різними 
людьми, розумієш, що таких виборців-неандертальців, 
як я, лишилися одиниці. Більшість людей або на вибори 
не ходять і не голосують взагалі, або голосують, переслі-
дуючи свої власні, корисні (фінансові) інтереси.

Вибори в Броварах - це лише приклад «демократич-
ної» системи виборів, які відбуваються по всій Україні. 
Так кому взагалі потрібні такі вибори, кому взагалі 
потрібна Демократія? Навіть, в США, «оплоті Демокра-
тії», Трамп сказав, що були фальсифікації і «мудрий 
народ» побіг бунтувати. Висновки напрошуються самі 
собою. Демократична система (я кажу, що саме демо-
кратична система управління, я не кажу про демокра-
тичні цінності – оскільки це різні поняття) тріщить по 
швам по всьому світові. Демократична система управ-
ління давним давно перетворилася на фарс, це боротьба 
фінансово-олігархічних кланів, котрі прикриваються 
красивими, патріотичними фразами про Демократію, 
які настільки міцно вчепилися зубами у владу, що готові 
за будь-яку ціну її вигризати і в майбутньому. І вихід з 
цієї ситуації тільки один: потрібно змінювати не людей 
при владі, потрібно змінити саму систему формування 
влади, при якій до управління та до влади будуть допу-
щені виключно ефективні управлінці, котрих можливо 
буде з легкістю замінити, коли вони, навіть, думати 
почнуть у бік корупційних схем.

Демократична система управління – це формула: 
гроші-вибори-прихід до влади-повернення грошей з 
прибутком. До тих пір, доки буде існувати ця формула, 
все буде лишатись так, як є, а всі ми будемо чекати 
«гарну людину», яка прийде та наведе лад у державі.
_____________________________________________________

ганди в телевізори безликої аудиторії. Так само, поки 
делегати при Громадянській республіці будуть щодня 
переконувати ледь не кожного громадянина особисто 
в правильності своєї політики, депутати при демократії 
раз на каденцію будуть, як свиням в корито, наливати 
пропаганду і порожні обіцянки на широкий загал свого 
виборчого округу. При цьому делегати будуть залежні 
виключно від громадян, що делегують їм політичну 
потужність, а депутати тільки від олігарха – грошового 
мішка, що дає їм фінанси і на виборчий процес і на 
шикарне життя під час каденції.  

   Звісно ж і у «1+1» є свій YouTube канал. Але якась 
суттєва кількість переглядів там є тільки на розважаль-
ному контенті.  А значить і їх підписники фільтрують 
відверту пропаганду від розважальних шоу, прямо 
натякаючи, чим саме треба займатись каналу. Так само 
і олігархи будуть намагатися просунути своїх делегатів 
при Громадянській республіці. Але їх вкладення навряд 
чи будуть вигідними в умовах, коли один крок в сторону 
далі від інтересів громадян і ближче до інтересів «хазя-
їна» може коштувати всієї політичної сили.
_____________________________________________________

Вячеслав Шевченко
     член Ради ГО «Поступ»

Даниїл Лемешко
  член Ради ГО «Поступ»
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