
Заява 

 щодо "скасування" Указу Президента України В. Ющенка № 46/2010 

«Про присвоєння  С. Бандері звання Герой України»  

 Ми, громадяни України, представники українських громадських організацій 

Європи, висловлюємо своє несприйняття та обурення з приводу повідомлення про 

скасування Указу Президента України від 20 січня 2010 року №46 ―Про присвоєння 

Степану Бандері звання Герой України‖, що опубліковане на сайті Президента України.   

 Поява цього повідомлення зараз, з посиланнями на рішення Донецького окружного 

адміністративного суду від 2 квітня 2010 року та ухвалу Донецького апеляційного 

адміністративного суду від 23 червня 2010 року, виглядає як відкрита провокація та 

зневага до українського народу та його історії.  

 Вищеназвані рішення українських судів прийняті з грубим порушенням чинного 

законодавства, суперечать нормам права і судочинства і є політичним замовленням влади 

України. Через це вони не можуть бути визнаними. 

 Степан Бандера не є і не може бути символом якоїсь однієї партії чи політичної 

сили. Будучи одним з найбільш яскравих борців за Незалежну і Соборну Українську 

Державу, він є символом Незалежної України. Він - Герой не для окремої частини 

України, а для кожного свідомого українця, незалежно від місця проживання: на Заході чи 

Сході України, або ж за кордоном. Світлої пам’яті Степан Бандера та очолювана ним 

Організація Українських Націоналістів як ніхто інший наблизили народження Української 

Держави, віддавши за цю священну мету найдорожче — власне життя. Без їх героїчної 

боротьби не було б на карті світу держави Україна, а отже і інституту Президента, 

відповідно і Президента Януковича.  

 Факт публічної зневаги до постаті Степана Бандери і так зване ―скасування‖ Указу 

Президента про присвоєння йому звання Героя України ми вважаємо свідомою 

антиукраїнською провокацією владної верхівки в Україні, ознакою її політичної незрілості 

і меншовартості, а також загрозою для самого існування Держави України. 

 Висловлюємо нашу солідарність обласним радам Львівщини, Тернопільщини, 

Івано-Франківщини та всім громадським і політичним організаціям, котрі висловили свій 

протест проти цього незаконного та антинародного рішення. 

 Звертаємося до Президента України із закликом припинити провадити 

антиукраїнську політику на замовлення північного сусіда, не позбавляти український 

народ власної історії, мови та культури. 

 Зі свого боку ми робитимемо все від нас залежне, щоб в країнах нашого 

перебування громадськість могла якомога більше знати про Україну, про її справжню 

історію та Героїв, а також про актуальний стан політичного та суспільного життя. 

Бандера був, є і буде Героєм України! 

Слава Україні!!! 



 

Португалія: 

Спілка українців у Португалії - Голова Павло Садоха  ucranianosemportugal@gmail.com 

Асоціація українців у Португалії "Собор" - Голова Олег Гуцько  uprava@sobor.pt 

Християнський рух  українців у Португалії  - Голова Іван Онищук   ukr.cristaos@gmail.com 

Українсько-португальський освітньо-культурний центр, школа Тараса Григоровича 

Шевченка Директор Наталія Дмитрук 

 

Німеччина: 

Центральна Спілка Українців в Німеччині -  Голова Людмила Млош       volyn@arcor.de 

Італія: 

Християнське Товариство Українців в Італії – Голова Олесь Городецький  

Асоціація українських жінок в Павії «Джерело» - Голова Діна Петелько 

Асоціація українських жінок в Італії (Неаполь) – Голова Олександра Фарима 

Асоціація українців на Сарденії «Барвінок» (Кальярі) - Голова Володимир Степанюк 

Асоціація «Україна в Європі» (Рим) - віце-президент Марія Очич 

Українська школа «Свята Софія», об’єднання «Родинна Світлиця» (Рим) - директор 

Мирослава Горбенко 

Асоціація «Оріана» (Рим) – Президент Марія Беднарчук 

Асоціація «Арата» (Рим) – Віра Хижа 

Культурна асоціація «Калина» (Салерно) - Голова Ольга Тарасюк 

Асоціація «Надія» (Брешія) – Голова Ольга Вдовиченко 

Культурна асоціація «Зубко» - Президент Любов Зубко 

Іспанія: 

Асоціація "Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців" – Голова Юрій 

Чопик 

Асоціація Українців Регіону Мурсія  - Голова Лариса Пономаренко 

Асоціація українців Каталонії "Червона Калина" - Голова Володимир Петрущак 
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Асоціація "Українці Торревієхи" - Голова Михайло Черешнюк 

Асоціація українців Кантабрії "Оберіг"- Голова Марія Курницька 

Греція 

Товариство української діаспори в Греції "Українсько-грецька думка" - Голова 

Галина Маслюк-Какку 

 


