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МІТИНГ БІЛЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА
З ВИМОГОЮ

Н Е  П І Д П И С У В А Т И
«ЗАКОН» КІВАЛОВА-КОЛЕСНІЧЕНКА

КОЖЕН, КОМУ ДОРОГА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
І ЄДНІСТЬ УКРАЇНИ,

МАЄ ЗРОБИТИ ВСЕ, ЩОБ ЗУПИНИТИ ЦЕЙ «ЗАКОН»

Збір з боку вул. Інститутської (верхній вихід з метро «Хрещатик»)

Кличте всіх!

Якщо Янукович підпише антиконституційний за змістом і незаконно 
прийнятий законопроект Колесніченка-Ківалова «Про засади держав-
ної мовної політики», незалежність і цілісність України буде поставле-
но під загрозу. 



3 липня депутати-регіонали, комуністи та литвинівці по-
бандитськи, за кілька секунд, без обговорення, без розгля-
ду жодної з 2054 поправок, сфальшували голосування за за-
конопроект Колесніченка-Ківалова «Про засади державної 
мовної політики». 

Навіть у Верховній Ради України, де зневага до права стала нормою, 
ще ніколи не було настільки нахабного й грубого порушення Конститу-
ції та регламенту. 

Литвин, а потім Янукович мають намір швидко підписати і ввести в 
дію цей проект, спрямований на розкол країни і провокування 
громадянського протистояння.

Ось що чекає на Україну вже за кілька днів,
коли почне діяти цей «закон»

• українську мову можна «законно» зневажати і викидати з усіх пу-
блічних сфер по всій країні – з телебачення, кінопрокату, реклами, 
культури, освіти,  сфери послуг тощо. Замість неї (а не поруч!) можна 
впроваджувати російську; 

• з понад 30 законів, прийнятих за останні 23 роки, викидаються всі 
норми, що захищали українську мову;

• держава зобов’язана фінансувати русифікацію, що обійдеться в 17 
мільярдів гривень щорічно, витягнутих з кишень усіх українців; 

• у 13 регіонах України включно з Києвом російська мова автома-
тично стає «регіональною» і обов’язковою для викорис-
тання в усіх сферах;

• ще в трьох регіонах – Закарпатті, Буковині й Криму – регіональними  
стають відповідно угорська, румунська і кримськотатарська мова;

• всі службовці, судді тощо, які навіть у найменшому й на 100% укра-
їнському селі, не використовують регіональну мову в роботі з грома-
дянами чи не володіють нею, мають бути звільнені з роботи;

• вживати, розвивати й захищати «регіональну мову» зобов’язані не 
лише органи влади, але й усі установи, громадські організа-
ції, підприємства й окремі громадяни;

• усім, хто не захоче цього робити, загрожує до 5 років 
тюрми. 

ЦЕ – НЕ СЦЕНАРІЙ ФІЛЬМУ ЖАХІВ,
А РЕАЛЬНІ НОРМИ ПРОЕКТУ, ЯКИЙ ШУЛЕРИ ХОЧУТЬ 

ЗРОБИТИ ЗАКОНОМ


