
НА МИНУЛИХ ВИБОРАХ ЛИТВИН
ОБІЦЯВ “ВРЯТУВАТИ КРАЇНУ”

У ЧОМУ ВИНЕН ЛИТВИН?

ЧОМУ Ж ВІН СЬОГОДНІ 
ДОПОМАГАЄ ЇЇ ЗНИЩИТИ?

5 червня Верховна 
Рада голосами регіоналів, ко-
муністів і “тушок” прийняла у 
першому читанні законо-
проект “Про засади дер-
жавної мовної політики”, 
який розколює країну, провокує 
міжнаціональні конфлікти та 
витягає гроші з ваших кишень.

Навіщо це потрібно? В Ук-
раїні всі розуміють українську і 
всі можуть вільно розмовляти 
російською чи іншою мовою. 
Мовні питання хвилюють мен-
ше 5% громадян і знаходяться 
на 31 місці серед пріоритетів. 
Люди від Донецька до Льво-
ва занепокоєні іншими про-
блемами: цінами і тарифами, 
пошуком роботи, пенсіями і 
зарплатами, корупцією, зло-
чинністю, екологією та ін.

Впровадження закону Ківалова-Колесніченка вимагає 5 млрд грн на 
рік. А під шумок голосування і бійок за мови депутати тихенько прийняли 
інший скандальний закон, яким скасували багато пільг, і проти якого нещо-
давно протестували афганці та чорнобильці.

Він вчинив гірше за будь-якого регіонала. Ті хоча 
б прямо проявили свою позицію. А Литвин сам не 
голосував, але підступно допоміг регіоналам:

1. Несподівано вніс законопроект на голосування поза чергою.
2. Закрив очі на те, що в залі немає багатьох депутатів, і що їхніми 

картками голосують інші (це прямо заборонено Конституцією, і 
Литвин міг зупинити це голосування).

3. Двоє депутатів з фракції Литвина (Гривковський і Гриневецький) 
проголосували за законопроект, але їх не виключили з фракції.

4. Депутати з фракції Литвина під час голосування покинули залу, 
щоб надати можливість регіоналам проголосувати з їхніх місць 
картками “тушок”, яких у залі не було, бо вони відпочивали десь 
за кордоном.

Можновладці планують проголосувати за антиукраїнський законопроект в цілому 
на пленарних засіданнях 19-22 червня або 3-6 липня. Слідкуйте уважно за поведін-
кою Литвина і робіть свої висновки на наступних виборах.

І пам’ятайте: в наступній Верховній Раді Литвин вже не буде головою і не зможе 
спрямовувати до свого округу додаткові кошти, як він це робить зараз.
Контактні телефони:  0661365984,  0987633937,  0639707172

В И Н Е Н


