
 
 

Президенту України 
Володимиру Зеленському 

 

Голові Верховної Ради України 
Дмитру Разумкову 
 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
щодо неприпустимості перегляду 

мовного законодавства 
 

 

Українське суспільство глибоко обурене намаганнями чинного владного 
режиму зруйнувати основи української державності. 

До таких спроб належать публічно виголошені наміри обмежити використання 
української державної мови у публічній сфері. 

20 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський заявив про 
потребу “навести порядок з мовними квотами”, щоб усунути “несправедливість щодо 
людей, які не є україномовними”. 

27 травня 2020 року Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков уже 
заявив про потребу змінювати закон про мову. 

Українські суди закидають чисельними позовами від імені депутатів 
монобільшості з вимогою очорнити символи української державності. 

Окрім публічних заяв влада перейшла до конкретних кроків – у Верховній Раді 
зареєстровано низку законопроєктів, спрямованих на руйнування мови, а відтак 
держави: 

– законопроєкт №2362 авторства нардепа від "Слуги народу" Максима 
Бужанського "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
навчання державною мовою в закладах освіти". Цей проєкт передбачає зміни до 
законів про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на 
навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською; 

– законопроєкт №2693 "Про медіа" пропонує скасувати чинний перелік 150 
осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися в 
Україні. У проєкті знищуються механізми протидії російській інформаційній агресії, 
зокрема перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці. 

Наступ на права українців розпочали ті, кого народ і Конституція зобов’язують 
захищати право українців бути собою. 

“Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову!” – сказала Ліна 
Костенко. Кожен окупант намагався знищити українську мову. Ворог фізично 
знищував носіїв української мови, нашу інтелігенцію, письменництво, науковців. 
Українську мову забороняли більше сотні разів. 

Закон про мову – це: 
– крок до справедливості і відновлення самоповаги українця та єдності 

української нації; 
– посилення безпеки українського інформаційного простору в умовах 

російської агресії та протидія інформаційній війні, яка ведеться здебільшого 
російською; 

– більше мільярда інвестицій за рахунок розвитку національного ринку 
книговидавництва, кіно, культурного, освітнього та мистецького продукту. 

Спроби обмежити використання української мови у публічній сфері є 
політичною диверсією проти України, української нації та кожного українця. 
  



Ми, представники усіх депутатських фракцій в Івано-Франківській обласній 
раді, переконані – такі заяви руйнують єдність нації і є черговою спробою поділити 
українців на різні сорти. Все це може призвести до перетворення України на колонію 
та спровокувати громадянський конфлікт. 

Звертаємося до Президента України, Голови Верховної Ради України з 
вимогою: 

1. Припинити нападки на основи української нації та державності! 
2. Зупинити політику малоросійства та нищення української держави! 
3. Недопустити перегляд мовного законодавства! 
 

Слава Україні! 

Героям слава! 

 

Уповноважений представник депутатської фракції 

ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”  

в обласній раді        О. Гончарук 

 

Уповноважений представник депутатської фракції 

політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” 

 в обласній раді     В. Гладій 

 

Уповноважений представник депутатської фракції 

політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Свобода” 

в обласній раді   М. Королик 

 

Уповноважений представник депутатської фракції 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ– 

УКРОП” в обласній раді  М. Палійчук 

 

Уповноважений представник депутатської фракції 

політичної партії "САМОПОМІЧ"  

в обласній раді       С. Никорович 

 

Уповноважений представник депутатської фракції  

Політичної партії “Воля” в обласній раді  О. Атаманюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято на засіданні уповноважених представників  

депутатських фракцій в Івано-Франківській обласній раді  

15 липня 2020 року 


