
 

Я українець вірою і кров’ю, 
Моє коріння тут, у цій землі. 
Вона моєю живиться любов’ю, 
А я страждаю болями її…   

(Анатолій Матвійчук) 
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ВІДКРИТЕ  ЗВЕРНЕННЯ 

(повторне) 

«Про повернення громадянам України вкраденого владою права 

 мати запис своєї національності  

у державних реєстраційних документах» 

 
ПАНОВЕ ПРЕЗИДЕНТЕ, ПРЕМ’ЄР - МІНІСТРЕ,  

ГОЛОВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ, НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ! 

 

9-го червня 2015 року на зборах уповноважених представників понад 20-ти 

політичних та громадських організацій, які відбулися  в Будинку офіцерів  

Збройних Сил України м. Києва під головуванням Героя України, генерал-

лейтенанта, заступника голови Спілки офіцерів України Григорія Омельченка, 

створено Координаційну Раду громадського руху «УКРАЇНЦІ – ЕТНІЧНА НАЦІЯ», 

яка поставила за мету відновлення графи «національність» в державних 

реєстраційних документах (в паспорті,  свідоцтві про народження, свідоцтві про 

шлюб, та інших).  

До громадської ініціативи долучилися: Спілка офіцерів України, Народний 

Рух України, Конгрес Українських Націоналістів, УНСО, Українська партія, 

Українське козацтво, ВУТ «Просвіта»…  

До Координаційної Ради можуть долучитись всі бажаючі (шляхом 

повідомлення) політичні та громадські організації, а також громадяни України, які 

поділяють мету й цілі громадського руху «УКРАЇНЦІ – ЕТНІЧНА НАЦІЯ». 

До співпраці запрошені представники національних меншин, національно-

культурних товариств, які проживають в Україні та опікуються збереженням своєї 

національної (етнічної) самобутності, культури, мови, національних звичаїв, 

традицій, а також громадян України, які піклуються збереженням своєї 

національної ідентичності. 

Координаційна Рада «УКРАЇНЦІ – ЕТНІЧНА НАЦІЯ» прийняла звернення до  

Українського народу  і до вас  (звернення додається). 



 

Нагадую, що у грудні 2014 року вам було направлено звернення ХХІІІ з’їзду 

Спілки офіцерів України з проханням відновити  графу «національність» у 

державних реєстраційних документах, яка у незаконний спосіб була ліквідована  

Януковичем і Азаровим. 

Проте, до цього часу ви цього не зробили, чим грубо порушуєте принцип 

верховенства права, закріпленого в Конституції України та право громадян 

ідентифікувати себе за  національною приналежністю. 

Керівництво Кабінету міністрів (А.Яценюк) і Верховної Ради (В.Гройсман) на 

звернення українських офіцерів відповіло формальною відпискою, як  і їх 

«попєрєднікі». 

А від Вас,  пане Президенте і Верховний Головнокомандувачу та Вашої 

Адміністрації  взагалі не надійшло ніякої відповіді на звернення офіцерів. 

Янукович  і Азаров також ігнорували (як зараз ігноруєте і ви) законні і 

справедливі вимоги українців, в тому числі й мати свою споконвічну Богом дану 

національність в державних реєстраційних документах, як це мають всі народи 

світу. Чим це завершилося для них та їхнього  оточення – загально відомо.                                       

Не забувайте проричи слова:  

«Правда об’єднує і веде до миру, брехня роз’єднує і веде до війни…» 

Панове керманичі,  не ганьбіть і не принижуйте Українську націю! 
Пам’ятайте, що ціною життів Національних Героїв «Небесної Сотні» ви 

отримали владу і знаходитесь до цього часу при владі, дякуючи кращим синам і 
донькам України, які захищають Батьківщину від російського агресора на чолі з 
Путіним в неоголошеній війні, яку Ви, пане Президенте  називаєте  
«вітчизняною». 

Серед загиблих «Небесної Сотні» під час Революції Гідності та   
військовослужбовців, правоохоронців і добровольців, які віддали своє життя за 
Україну на Східному фронті понад 86% - це українці за національністю. 

За дорученням Координаційної Ради – представників УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

наполягаю розглянути наше звернення і в рамках повноважень, наданих вам 

Українським Народом, вжити невідкладних заходів для відновлення права 

українців  та представників національних меншин мати свою, успадковану від 

дідів-прадідів національність, яка повинна зазначатись в державних реєстраційних 

документах. 

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене за адресою: 

01021 м. Київ, вул. Михайла Грушевського 30/1, кім. 325 

 

ГОЛОВА КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ,   

ГЕРОЙ УКРАЇНИ 

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ІІ-VII СКЛ.  

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ                                                      ГРИГОРІЙ  ОМЕЛЬЧЕНКО   

 
Тел: 067 - 403 – 55 - 90 
Е-mail : sou325@ukr.net                                  


