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5 червня 2012 р. Верховна Рада голосами регіоналів, комуністів і “тушок” при-
йняла у першому читанні законопроект “Про засади державної мовної політики”, 
який розколює країну, провокує міжнаціональні конфлікти та витягає гроші з ваших 
кишень на переклади всього і вся двома-трьома-чотирма мовами.

Навіщо це потрібно? Сьогодні в Україні майже не існує людей, які не розуміють 
української. Водночас усі можуть вільно розмовляти будь-якою мовою, особливо 
російською, за яку нібито переживають регіонали та комуністи. Люди без допомоги 
чиновників чудово розуміють одне одного, і в Україні немає мовних проблем.

За даними соцопитувань мовні питання хвилюють не більше 5% громадян і 
знаходяться лише на 31 місці серед пріоритетів. Люди від Донецька до Львова 
занепокоєні зовсім іншими проблемами: цінами і тарифами, пошуком роботи, пен-
сіями і зарплатами, корупцією, злочинністю, екологією та ін. Та, проваливши за 
два роки всі «реформи» в економічній і соціальній сфері, влада хоче зіштовхнути 
людей лобами, щоб вони забули про невиконані обіцянки «покращення життя вже 
сьогодні» і почали з’ясовувати стосунки між собою через мови.
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Впровадження закону Ківалова-Колесніченка потребує витрат не менш як 5 
млрд грн на рік для відкриття садочків, шкіл, груп в університетах для національ-
них меншин (вони не будуть заповнені, але на них витрачатимуть такі самі гроші 
на опалення і утримання як і на переповнені нині існуючі школи й садки), переклад 
всіх документів на різні мови, зміну печаток, штампів, штемпелів, бланків, табли-
чок з назвами вулиць, магазинів та установ, дорожних знаків, квитанцій, проїздних 
документів, паспортів, дипломів. А ці гроші могли б піти піти на покращення систе-
ми освіти чи охорони здоров’я, збільшення пенсій, стипендій, зарплат.

До речі, під шумок голосування та бійок за мови депутати в той самий день при-
йняли скандальний закон про гарантії виконання рішень судів, яким скасували ба-
гато пільг, і проти якого нещодавно активно протестували афганці та чорнобильці.
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Він вчинив гірше за будь-якого регіонала. Ті хоча б прямо прояви-

ли свою позицію. А Литвин, який особисто “рішучо” висловлювався 
проти, сам не голосував, але підступно допоміг регіоналам:

Він вчинив гірше за будь-якого регіонала. Ті хоча б прямо прояви-
ли свою позицію. А Литвин, який особисто “рішучо” висловлювався 
проти, сам не голосував, але підступно допоміг регіоналам:

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

І пам’ятайте: в наступній Верховній Раді Литвин, якщо на-
віть виграє вибори у вашому окрузі, вже не буде головою, бо в 
нього не буде “золотої акції” у вигляді власної фракції (рейтинг 
його Народної партії становить лише 1%, а для проходження у 
парламент потрібні 5%). А це означає, що він буде просто ря-
довим депутатом і вже не зможе спрямовувати сюди додаткові 
кошти, як він це робить зараз.
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1. Несподівано вніс законопроект на голосування 
поза чергою.

2. Закрив очі на те, що в залі немає багатьох де-
путатів, і що їхніми картками голосують інші (це 
прямо заборонено Конституцією, і Литвин міг зу-
пинити це голосування).

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

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