ЕВРОПСЬКА ХАРТА РЕҐІОНАЛНЫХ ВАДЬ МЕНШИНОВЫХ ЯЗЫКУВ
Стразбурґ, 5 новембра 1992 г.

ПРЕАМБУЛА
Державы – члены Союза Европы, што пудписали сесю харту, рахувучи, што цілёв
Союза Европы є досягненя булшої єдности межи єго членами, в частности, про
сохраненя и реалізованя ідеалув и прінціпув, што презентувуть їх сосполноє
наслїдство;
рахувучи, што захраненя історичных реґїоналных языкув вадь языкув меншин
Европы, из котрых подекотрі суть пуд погрозов исчезненя, помагать розвитю
културного богатства и традіцій Европы;
рахувучи, што право хосновати ся реґіоналным языком вадь языком меншин у
личному вадь у сосполному животї є неуд'ємлемим правом у соотвітствії из
прінціпами, котрі суть зафіксованими у Межинародному пактови за горожанські и
політичнї права, и у соґласії из Европськов конвенціёв за захорону прав чоловіка и
основных свобод;
принимавучи на позур працу, што была учинена в рамкох СБСЕ и, в частности,
Гелсінськый заключный акт 1975 года и Документ копенгаґенського засіданя 1990
года;
пудчеркувучи значеня взаимного обогаченя култур и языковуй многообразности и
розумівучи, што охрана и розвой реґіоналных языкув вадь языкув меншин не годнї
осуществляти ся на кару офіціалным языкам и необходимости їх изглядованя;
розумівучи, што охрана и пудпорованя реґіоналных языкув вадь языкув меншин у
державах и реґіонах Европи представлявуть собов важный вклад у будованя Европы,
што ся основує на прінціпах демократії и културного рознообразія у рамкох
народностного суверенітета и теріторіалної цілости;
принимавучи на позур особі условія и історичнї традіції у розличных реґіонох
европськых держав,
согласили ся у нижеозначеному:
ЧАСТЬ І.
ОБЩІ ПОЛОЖЕНЯ
Статя 1. – Опредїленя
Про цілї сёї Харты:
а) термин реґіоналнї языкы вадь языкы меншин обозначавуть языкы, котрі:
і. за традіціёв хоснувуть ся на дануй теріторії державы обывателями сёї державы, што
представлявуть собов групу, котра є числом меншим, ги обывательство державы; и
іі. одличає ся уд офіціалного языка вадь языкув сёї державы
Оны не тримавуть у собі ни діалекты державного языка вадь языкув сёї державы, ни
языкы міґрантув;
b) термин теріторія, на котруй хоснує ся реґіоналный язык вадь язык меншин
означає ґеоґрафічный район, у котрум спомнянутый язык є способом комунікації
части обывательства, и сесе є основов про приятя розличных мір охраны и розвою, за
што голосить ся харта;
с) термин нетеріторіалнї языкы означавуть языкы, хоснованї обывателями державы,
котрі удличавуть ся уд языка вадь языкув убсталого обывательства державы, айбо
котрі, супроти їх традіційного хоснованя на теріторії державы, не годнї быти язані из
даякым конкретным районом.

Статя 2. – Обязательства
1. Каждый участник обязує ся тримати положеня части ІІ ґу вшиткым реґіоналным
языкам вадь языкам меншин на котрых говорять на ёго теріторії и котрі
соотвітствувуть опредїленю статї 1.
2. Позад статї 3 в удношеню каждого языка, што указаный при ратіфікації, приятї
вадь одобренї, каждый участник обязує ся хосновати мінімум тридцять пять пунктув
вадь пудпунктув, выбраных из положень части ІІІ Харты, хоснувучи мінімум по три
выбранї из статї 8 и 12, и по єдному, выбраному из статї 9, 10, 11 и 13.
Статя 3. – Практичнї міры
1. Кажда держава, што ся договорять, опредїлять у властному документї за
ратіфікацію приятя вадь одобреня каждый реґіоналный язык вадь язык меншины
авадь офіціалный язык, котрый менше хоснує ся на ушиткуй вадь на части ёго
теріторії, ґу котрому ся примінявуть пункты, выбранї послї статї 2, пункта 2.
2. Каждый участник годен пузднїше дати знати Ґенералному тайникови, што вун
соглашає ся из обязателствами, што вутікавуть из положеня того пункта Харты,
котрый не быв указаный у ёго документови за ратіфікацію, приятї вадь одобренї, авадь
про вто, што пункт 1 сёї статї буде ним хосновати ся ґу иншакым реґіоналным языкам
вадь языкам меншин авадь ґу иншым офіціалным языкам, котрі у меншуй мірї
хоснувуть ся на усюй вадь на части ёго терірорії.
3. Обязателства, котрі суть у пережому пунктови, розпозїровуть ся, ги неуддорвима
часть ратіфікації, приятя вадь одобреня и мавуть ипен тоту же силу уд дня обявленя за
них.
Статя 4. – Существуючі режимы охраны
1. Нич из сёї Харты не може розуміти ся, ги оґраниченя вадь нарушеня прав чоловіка,
ґарантованых Европськов конвенціёв про права чоловіка.
2. Положеня сёї Харты не годнї ограничовати май благоприятнї про меншинства
положеня, котрі тычуть ся статуса реґіоналных вадь меншиновых языкув вадь
правового режима личности, и удносять ся ґу меншинствам, котрі годнї существовати у
участника вадь содержать ся у соотвітствуючых двосторонїх и многосторонїх
соглашенях.
Статя 5. – Существуючі обязателства
Нич из сёї Харты не годно обясняти ся, ги пудрозуміваюче ся право ґу участи у такуй
дїятельности вадь осуществляти такі дїятельства, котрі перечать цілём Устава ООН
вадь иншым обязательствам межинародного права, прінціпови суверенітета и
теріторіалнуй єдности держав.
Статя 6. – Інформація
Каждый участник обязує ся слідковати за тым, обы заинтересованї власти,
орґанізації и личности былы інформованї за права и обязательства, што поставленї сёв
Хартов.
ЧАСТЬ ІІ.
ЦЇЛЇ И ПРІНЦІПЫ, КОТРІ МУСЯТЬ ДОТРИМОВАТИ СЯ УДПОВІДНО ҐУ
ПУНКТОВИ 1 СТАТЇ 2.
Статя 7. – Цїлї и прінціпы
1. Каждый участник будує свою політику, законодавство и практику у одношеню ґу
реґіоналным языкам вадь языкам меншин на теріторіях, де тоты языкы хоснувуть ся и
у соотвітствії из положенём каждого языка, основуючи ся на такых цілёх и прінціпох:
а) признаня реґіоналных языкув вадь языкув меншин, ги способ удображеня
културного богатства;
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b) честованя ґеоґрафічного района каждого реґіоналного вадь меншинового языка из
цїлёв обеспечити, обы существуючоє вадь новоє адміністративноє діленя не создавало
перепоны розвою реґіоналного вадь меншинового языка
с) необходимость рішительных дїятельностей у пудпорованю реґіоналных и
меншиновых языкув у цілёх їх сохраненя;
d) пудпорованя хоснованю реґіоналных вадь меншиновых языкув в устнуй и
писемнуй формі у сосполному и приватному животї и інспірація сёго хоснованя;
е) охрана и розвой языкув у сферах, што охоплювуть ся сёв Хартов межи групами,
котрі хоснувуть реґіоналнї языкы вадь языкы меншин и иншакыми групами
обывателюв державы, де язык хоснувуть у идентичнуй вадь похожуй формі а такой
установленя културных контактув из такыма групами обывателюв у державі, котрі
хоснувуть иншакі языкы;
f) засобляня надлежачых форм и способу изученя и изглядованя реґіоналных вадь
меншиновых языкув на ушиткых соотвітсвуючых стадіях;
g) засобляня особам, котрі не знавуть говорити на реґіоналному вадь меншиновому
языкови и жыють у районї, де їх хоснувуть, можность изученя реґіоналных вадь
меншиновых языкув;
h) пудпорованя изученю и изглядованю реґіоналных и меншиновых языкув на
універзитетах вадь аналоґічных істітуціёх
і) розвуй удповідных форм межинародностного обміна у вопросах, што содержать ся
у сюй Хартї и тичуть ся реґіоналных и меншиновых языкув, котрима єднако хоснувуть
ся у удвох вадь булше державох;
2. Каждый участник обязує ся ліквідовати, ги ищи сёго не учинив, усякі неоправданї
розличности, вуключеня, ограниченя вадь преференції, котрі тичуть ся ґу хоснованю
реґіоналных вадь меншиновых языкув и мавуть цілёв шкодити вадь угрожати охранї
ци розвою языкув. Принятя спеціалных мір ґу одношеню реґіоналных вадь
меншиновых языкув у цілёх досягнутя рувности межи особами, котрі хоснувуть сесї
языкы и иншыми обывателями, и у котрых їх особеностї не трактувуть ся, ги акт
діскрімінації супроти тых особ, котрі хоснувуть май поширенї языкы.
3. Каждый участник обязує ся удповіднима мірами углубляти взаємопохопленя межи
языковыма групами державы и путём включеня честованя, порозуміня и терпимости
ґу реґіоналным вадь меншиновым языкам у число задач вошколованя у своїх державах
и стімулёвати медію ґу досягеню сёї цїли.
4. При опреділенї властної політикы ґу реґіоналным вадь меншиновым языкам
каждый участник принимать на позур нужды и стремлїня тых груп обывателюв, котрі
хоснувуть реґіоналнї вадь меншинові языкы.
5. Каждый участник обязує ся хосновати mutatis mutandis, прінціпы, перечисленї у
пережых пунктох 1-4 за нетеріторіалнї языкы. Характер и масштабы мір, принятых про
осуществліня сёї Харты у одношеню ґу сьым языкум мусят опреділяти ся из
урахованям нужд, стремлінь при честованї традіцій и особеностей груп, котрі хоснувуть
соотвітствуючі языкы.
ЧАСТЬ ІІІ.
МІРЫ, ЗАСОБЛЯЮЧІ ХОСНОВАНЮ РЕҐІОНАЛНЫХ ЯЗЫКУВ ВАДЬ
ЯЗЫКУВ МЕНШИН У СОСПОЛНОМУ ЖЫВОТЇ ПОДЛЯ ОБЯЗАТЕЛСТВ ЗА
СТАТЁВ 2, ПУНКТОМ 2
Статя 8. – Вошколованя
1. Каждый участник обязує ся у рамкох теріторії, де сякі языкы хоснувут ся у
соотвітствії ґу положеню каждого из сьых языкув и без кары ґу обученю державного
языка/языкув/:
а) і. засобляти доступность у прешколному вошколованю соотвітственых реґіоналных
языкув вадь языкув меншин; вадь
іі. засобляти доступность у значнуй части прешколного вошколованя обученя
соотвітственых реґіоналных языкув вадь языкув меншинства; вадь
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ііі. тримати єдну из мір, котрі суть у пережых пудпунктох і) и іі) у крайнюй мірї ґу
тым ученикам, чиї фамілії просять сесе и число котрых розпозірувуть достаточным ґу
сёму; вадь
іv. засобляти и/вадь інспіровати хоснованя мір, котрі згадувуть ся у пережых
пудпунктах і)-ііі) и де державнї орґаны не мавуть прямої компетенції у сфері
прешколного вошколованя ;
b) і. обеспечити доступность у началному вошколованї соотвітственых реґіоналных
языкув вадь языкув меншинств; вадь
ii. засобляти доступность у значнуй части началного вошколованя обученя

соотвітственых реґіоналных языкув вадь языкув меншинства; вадь
ііі. обеспечовати у рамкох началного вошколованя обученя соотвітственых
реґіоналных языкув вадь языкув меншин, ги складової части школної проґрамы; вадь
іv. приміняти єдну из мір предписаных у пережых пунктох і)-ііі) у крайнюй мірї ґу
ученикам тых фамілій, котрі просять се и число котрых є достаточным ґу сёму;
с) i. засобляти доступность у середнёму вошколованї обученя соотвітственых
реґіоналных языкув вадь языкув меншин; вадь
іі. засобляти доступность у значнуй части середнёго вошколованя обученя
соотвітственых реґіоналных языкув вадь языкув меншин; вадь
ііі. обеспечовати у рамкох середнёго вошколованя обученя соотвітственых
реґіоналных языкув вадь языкув меншин, ги складової части школної проґрамы;
іv. приміняти єдну из мір предписаных у пережых пунктох і)-ііі) у крайнюй мірї ґу
ученикам тых фамілій, котрі просять се и число котрых є достаточным ґу сёму;
d) і. обеспечовати
доступность
у
професіонално-техничному
вошколованї
соотвітственых реґіоналных языкув вадь языкув меншин; вадь
іі. обеспечовати
доступность
у
значнуй
части
професіонално-техничного
вошколованя обученя соотвітственых реґіоналных языкув вадь языкув меншин; вадь
ііі. обеспечовати у рамкох професіонално-техничного вошколованя обученя
соотвітствуючых реґіоналных языкув вадь языкув меншин, ги складової части школної
програмы; вадь
іv. приміняти єдну из мір предписаных у пережых пунктох і)-ііі) у крайнюй мірї ґу
ученикам тых фамілій, котрі просять се и число котрых є достаточным ґу сёму;
е) і. обеспечовати штудованя реґіоналных и меншиновых языкув на універзітетох и
иншых висшых школах; вадь
іі. создавати условія про изученя сьых языкув ги дісціплін універзітетского и висшого
вошколованя; вадь
ііі. інспіровати авадь пущати фунґовати на універзітетах и у иншакых формах
висшого вошколованя обученя реґіоналных языкув вадь языкув меншин вадь
создавати условія про изученя сьых языкув, ги дісціплін універзітетского вадь висшого
вошколованя завто, бо держава не бавить опредїляючу роль у одношеню ґу сістемі
висшого вошколованя пудпункты і) и іі) не годнї быти хоснованї;
f) і. обеспечовати фунґованя курсув про старшых и систему повишеня кваліфікації, де
обученя у основному вадь цалком иде на реґіоналных языках вадь языках
меншин; вадь
іі. предлагати тотї языкы ги дісціплїны у вошколованї старшых и у сістемі повишеня
кваліфікації; вадь
ііі. содійствовати и/вадь інспіровати ініціатівы ґу изученю такых языкув ги дісціплін
у рамкох проґрам про старшых и програм повишеня кваліфікації завто, бо державнї
орґаны не мавуть прямої компетенції ґу сфері вошколованя старшых;
g) принимати міры про обеспеченя обученя історії и културы, котрі найшли
отраженя у реґіоналному вадь меншиновому языку;
h) обеспечовати кваліфікацію и перекваліфікацію професорув, котрі удповідали бы
потребностям хоснованя пудпункту а)-g), ґу котрому участник дав согласіє;
i) создати контролный орґан вадь орґаны, котрі будуть контроловати приятї міры и
досягнутї резултаты в орґанізації вадь розвою обученя реґіоналных вадь меншиновых
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языкув и будуть удвічати за пудготовленя періодичных докладув што будуть ся
основовати на зобраных даных, котрі мавуть быти обявленї.
2. У тум, што тыче ся вошколованя и у удношенї ґу иншым теріторіям, де реґіоналнї
языкы вадь языкы меншин традіційно не хоснувуть ся, участникы обязувуть ся, што ги
число обывателюв, котрі хоснувуть реґіоналный язык вадь язык меншины
пудтверджує се поволяти, інспіровати вадь обеспечовати обученя реґіоналных языкув
вадь языкув меншин авадь сей язык на ушиткых стадіёх вошколованя.
Статя 9. – Судові власти
1. Каждый участник обязує ся у одношенї ґу тым судовым округам, де число
обывателюв, котрі хоснувуть реґіоналный язык вадь язык меншин оправдує указанї
ниже міры у соотвітствії ґу положеню каждого из сьых языкув и при условії, што
предоставленї сьым пунктом можности не розпозірувуть ся судёв, ги перешкоды про
валовшноє веденя правосудя:
а) у кріміналному судочинствї:
і. обеспечовати , обы на просьбу єдної из сторун судовый процес ишов реґіоналным
вадь меншиновым языком ; и/вадь
іі. ґарантовати звинуваченому право хосновати ся ёго вадь єї реґіоналным языком
вадь языком меншин; и/вадь
ііі. обеспечовати, обы устнї вадь писемнї просьбы и доказы свідкув не розпозіровали
ся непринятї лиш завто, што они сформулёванї на реґіоналнум языку вадь языку
меншины; и/ вадь
іv. складати за просьбов документы, язанї ґу кріміналному судочинству, на
соотвітственум реґіоналнум языкови вадь языкови меншин, при необходимости
просити помуч товмача без дополнителных матеріалных кельтункув про
заінтересованої особы;
b) у цівілному судочинствї:
і. обеспечовати, обы на просьбу єдної из сторун судовый процес ишов на
реґіоналному языкови вадь языкови меншины; и/вадь
іі. кедь участник процеса мусить лично предстати перед судом, позволяти му
хосновати свуй реґіоналный язык вадь язык меншины без дополнителных
матеріалных кельтункув про участника процеса; и/вадь
ііі. позволяти подаваня документув и доказув на реґіоналных языках вадь на языках
меншин; при необходимости просити помуч товмача;
с) у судочинстві адміністративных правонарушень:
і. обеспечовати, обы на просьбу єдної из сторун судовый процес ишов на
реґіоналному языкови вадь на языкови меншин, и/вадь
іі. кедь участник процеса мусить лично предстати перед судом позволяти му
хосновати свуй реґіоналный язык вадь язык меншины; и/ вадь
ііі. позволяти подаваня документув и доказув на реґіоналных языках вадь языках
меншин, при необходимости просити помуч товмача;
d) принимати міры ґу тому, обы приміненя пудпунктув і)-ііі) пережых пунктув b и с и
хоснованя помочи товмача без дополнителных матеріалных кельтункув про
заінтересованї особы.
2. Каждый участник обязує ся:
а) не заперечовати у признаню юридичных документув, складеных у державахучастничках лем позад того, што они пудготовленї на реґіоналному языку вадь языку
меншин; вадь
b) не заперечовати у признаню приготовленых межи участниками юридичных
документув, складеных у державі-участничцї лем позад того, што они складенї на
реґіоналному языковы вадь на языковы меншин и забезпечити можливость хосновати
ся нима третёв заінтересованов сторонов, котра не хоснує сесї языкы, у сітуації, коли
содержаня документа увідомляє ся цитуючов особов (особами); вадь
с) не заперечовати у признаню приготовленых межи участниками юридичных
документув, складеных у державі-учасничцї лем позад того, што они складенї на
реґіоналнум языкови вадь на языкови меншин.
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3. Каждый участник обязує ся обеспечити доступ ґу текстум законодателных актув на
реґіоналных языках вадь языках меншин майбулш тих, котрі мавуть прямоє одношеня
ґу особам, котрі хоснувуть ся сьыми языками и сьыми законодателныма актами, кедь
се не предписано иншак.
Статя 10. – Адміністративні орґаны и державні службы
1. В адміністратівных округах державы-учасничкы, де число обывателюв, што
хоснувуть реґіоналні языкы, вадь языкы меншин, оправдує долу указанї міры, и подля
положеня каждого языка, участникы мусять, накулько тото годно быти:
а) i. засобляти, обы адміністратівнї уряды хосновали ся реґіоналнима языками авадь
языками меншин; авадь
ii. засобляти, обы тотї намістникы, котрі суть у контактї з сосполством, хосновали ся
реґіоналнима языками авадь языками меншин в контактах з тима особами, котрі
апелувуть ґу ним на сьых языках; авадь
iii. засобляти, обы особы, котрі хоснувуть ся реґіоналнима языками авадь языками
меншин, могли подавати устно вадь письмом заявленя (жадость) и доставати одвіт на
сьых языках; авадь
iv. засобляти, обы особы, котрі хоснувуть ся реґіоналнима языками авадь языками
меншин, могли подавати устно авадь письмом заявленя (жадость) на сьых языках;
авадь
v. засобляти, обы особы, котрі хоснувуть ся реґіоналнима языками авадь языками
меншин, могли на законнум основанію указовати документы (свої папіря) на сьых
языках;
b) слідити за доступностю про обывательство май актівно хоснуємых
адміністратівных документув и бланкув на реґіоналных языках авадь языках меншин,
авадь у двоязычнум варіантї;
c) поволяти адміністратівным урядам складати документы на реґіоналнум языкови
авадь языкови меншин.
2. Што ся тыче до містных и реґіоналных урядув, на теріторії котрых число
обывателюв, што хоснувуть реґіоналнї языкы вадь языкы меншин, так оно оправдує
долу указанї міры, подля котрых участникы мусять рішати и/авадь подпоровати:
а) хоснованя реґіоналных языкув авадь языкув меншин орґанами реґіоналного авадь
містного уряда;
b) можность подачі особами, што хоснувуть реґіоналнї языкы авадь языкы меншин,
устнї вадь писемнї заявленя на сьых языках;
c) опублікованя реґіоналнима урядами їх офіціалных документув такой так на
соотвітствующых реґіоналных языках вадь языках меншин;
d) опублікованя містнима урядами їх офіціалных документув такой так на
соотвітствующых реґіоналных языках вадь языках меншин;
e) хоснованя реґіоналнима урядами реґіоналных языкув авадь языкув меншин пуд
час дебатув на сесіях їх намістных орґанув, айбо, при сёму не иґноровати хоснованя
державного языка (языкув)
f) хоснованя містнима урядами реґіоналных языкув вадь языкув меншин пуд час
дебатув на сесіях їх намістных органув, айбо, при сёму не иґноровати хоснованя
державного языка (языкув)
g) хоснованя вадь одомашнюваня традіційных и топонімічно правдивых локалных
названь на реґіоналных языках вадь языках меншин, а кедь треба, то уєдно из
названём на державному языкови
3. Што ся тыче державных функцій, исполняємых адміністратівныма урядами вадь
иншакыма особами, фунґуючыми од їх имени, то там участникы мусять на своюй
теріторії, де ся хоснувуть реґіоналнї языкы вадь языкы меншин, подля положеня
каждого языка и накулько тото годно быти:
a) засобляти при сповненю сьых функцій хоснованя реґіоналных языкув авадь
языкув меншин; авадь
b) доволяти особам, што хоснувуть реґіоналный язык вадь язык меншин, подавати
заявленя и доставати одвіт на сьых языках; авадь
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c) доволяти особам, што хоснувуть реґіоналный язык авадь язык меншин, подавати
заявленя на сьых языках.
4. У цілёх реалізації тых положень пунктов 1, 2, и 3, з котрыма оны ся согласили,
участникы мусять застачити єдну авадь булше з числа слїдуючых мір:
a) засобляти, кедь тото є потребным, писемноє и устноє товмачення;
b) осуществляти набор и, кедь тото є потребным, пудготовку достаточного числа
офіціалных особ и иншакых державных службовикув;
c) сповняти, накулько тото мож, просьбы державных службовикув, котрі овладавуть
реґіоналным языком вадь языком меншин, про їх назначеня в район, де сесь язык
хоснує ся.
5. Стороны мусять дозволяти по просьбі заинтересованых особ хоснованя вадь
принятя фамілных имен на реґіоналнум языкови вадь языкови меншин.
Статя 11. – Средства масової інформації
1. По одношеню ґу особам, што хоснувуть реґіоналнї языкы вадь языкы меншин, на
теріторіях, де комунікувуть на сьых языках подля положеня каждого языка, у туй мірі,
у котруй просто вадь побочно поширювуть ся компетенція, круг дїятельства
державного уряда, и без убытка про принціп независимости и автономности средств
масової інформації, участникы мусять:
a) у туй степени, у якуй радіо и телевізії исполнявуть роль державної службы:
i. забезпечити фунґованя хоть єдної радіостанції и єдного тедевізійного канала, котрі
голосять на реґіоналных языках вадь на языках меншин; авадь
ii. пудтримовати и/авадь содіяти отвореню хоть єдної радіостанції и єдного
тедевізійного канала, котрі голосять на реґіоналных языках авадь на языках меншин;
авадь
iii. принимати адекватнї міри про то, обы структуры телерадіоголошеня
предполагали наявность проґрам на реґіоналных языках авадь на языках меншин;
b) i. пудтримовати и/авадь содіяти отвореню хоть єдної радіостанції, котра голосить
на реґіоналных языках авадь на языках меншин; авадь
ii. пудтримовати и/авадь содіяти виходжованю на регуларнуй основі радіопроґрам на
реґіоналных языках авадь на языках меншин;
c) i. пудтримовати и/авадь содіяти отвореню хоть єдного телевізійного канала, што
голосить на реґіоналных языках авадь на языках меншин; авадь
ii. пудтримовати и/авадь содіяти голошеню на регуларнуй основі тедевізійних
проґрам на реґіоналных языках авадь на языках меншин;
d) пудтримовати и/авадь содіяти выробленю и поширёваню аудіо- и аудіовізуалної
продукції на реґіоналных языках авадь на языках меншин;
e) i. пудтримовати и/авадь содіяти отвореню и/авадь пудтримцї хоть єдної новинкы
на реґіоналных языках авадь на языках меншин; авадь
ii. пудтримовати и/авадь содіяти публикованю на регуларнуй основі новинковых
статей на реґіоналных языках авадь на языках меншин;
f) i. платити дополнительный кельтунок тих средств масової інформації, котрі
хоснувуть реґіоналнї языкы вадь языкы меншин, кедь законом предвижуєся фінансова
помуч средств масової інформації у цілови; и/авадь
ii. поширёвати фунґуючі міры фінансової помочи вуробленя аудіовізуалної продукції
на реґіоналных языках авадь на языках меншин;
g) помогати у пудготовцї новинарюв и иншакых кадрув средств масової інформації,
што хоснувуть реґіоналнї языкы авадь языкы меншин;
2. Участникы мусять ґарантовати свободу прямого прииманя радіо- и телевізійных
голошень из сосідных держав на языку, што ся хоснує у формі, ідентичнуй вадь
близькуй ґу реґіоналному языкови авадь языкови меншин, и не заваджати
ретрансляції радіо и телевізійных голошень на такому языкови из сосідных держав.
Равным кіпом они мусять слїдити за тым, обы у печати не творили ся ниякі ограниченя
подля свободы голошеня думок и свободного поширюваня інформації на языкови,
котрый хоснуєся у идентичнуй формі авадь близькуй ґу реґіоналному языкови вадь
языкови меншин. Так, як исполненя висше упомнянутых свобод сопровождаєся
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мусайностёв и отвітственостёв, оно може пудпадати пуд дійствіє формалностей,
условій ограничень и санкцій, предвидженых законом и необходимых у
демократичному сосаолстві у інтересах націоналного бізотшаґу, теріторіалної цілости,
бізотшаґу обывательства, про удведеня безпорядкув и нарушительства, про охорону
здоровля и сосполної моралности, про охрану репутації авадь прав иншых особ, про
удведеня утїканя конфіденціалної інформації авадь про пудтримку авторітета
безпристрастности правосудія.
3. Участникы мусять забезпечити обы інтересы особ, што хоснувуть реґіоналнї языкы
авадь языкы меншин были предствавленї вадь были принятї у тых орґанах, котрі
можуть быти созданї у соотвітствії из законом и из задачов ґарантовати свободу и
вшелиякі средства масової інформації.
Статя 12. – Културнї проґрамы и способы їх засобованя
1. В одношеню културных проґрам и способув їх засобовання – а точнїше: у
бібліотеках, відеотеках, културных центрах, музеях, архівах, высокых школах, театрах и
кінотеатрах, ай у литературных роботах и в кінопродукції, в народнуй творчостї, на
фестивалях и културных промыслах, капчаючи гев хоснованя новых технолоґій inter
alia – участникы мусять на теріторії, де хоснувуть ся сесї языкы, и кедь орґаны
державного уряда мавуть компетентность, нашоренї на йсе вадь игравуть конкретну
роль у сюй областї:
a) подпоровати выше обявенї областї искуства выраженя національної културы, што
характернї про реґіоналнї языкы авадь языкы меншин и засобляти вшелиякым кіпом
доступ ґу сьым роботам, што ся пишуть на сьых языках;
b) про носителюв иншакых языкув засобляти розвою вшелиякым способам доступу
ґу сьым роботам на реґіоналных языках вадь языках меншин путём поширёваня
хоснованя товмачень, дублёваня, сінхроного товмачення и субтїтрув;
c) засобляти розвою доступа носителюв реґіоналных языкув вадь языкув меншин до
сьых робот на иншакых языках путём поширёваня хоснованя товмачень, дублёваня,
сінхроного товмаченя и субтїтрув;
d) засобляти, обы орґаны уряда, котрі отвічавуть за орґанізацію вадь пудпорованя
вшелиякого кіпа културных проґрам, по мірі придатности брали на позур знатя и
практичноє хоснованя реґіоналных языкув вадь языкув меншин и їх култур в рамкох
ініціованых вадь пудпорованых ныма міропріятій;
e) застачити міры по засоблёваню орґанув уряда, што одвічавуть за орґанізацію вадь
пудпорованя културных проґрам, персоналом, якый свободно владїє придатным
реґіоналным языком вадь языком меншины, окрем языка (языкув) другої части
обывательства;
f) пудпоровати прямоє участіє намістникув обывательства, што хоснує даный
реґіоналный язык вадь язык меншин, у засобовані и планованю културных проґрам;
g) пудпоровати и/вадь сприяти сотвореню орґана вадь орґанув, што отвічавуть за
збераня и храненя копій презентованых вадь публікованых робот на реґіоналных
языках вадь языках меншин;
h) кедь мусай создати и/вадь спомагати пудпорованя и фінансованя товмачень и
изглядовань на полю термінолоґії, а конкретніше, з цілюв пудпорованя и розвоя
придатных адміністратівных, шефтовых, еколоґічных, соціалных, технічных и
правовых термінолоґій вшиткых реґіоналных языкув вадь языкув меншин;
2. Што ся тыче иншых теріторій, де реґіоналнї языкы вадь языкы меншин
традиційно не хоснувуть ся, участникы мусять, лем тоди, кедь число особ, што
хоснувуть реґіоналнї языкы вадь языкы меншин, є оправданым, доволяти,
пудпоровати и/вадь сприяти културным проґрамам и засобляти їх так, як ся каже у
выше указаному пунктї.
3. У своюй културнуй політицї за гатарами, участникы мусять одводити особоє місто
реґіоналным языкам вадь языкам меншин, котрі репрезентувуть їх културу.
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Статя 13. – Економічный и сосполный живот
1. Што ся тыче економічної сосполної діятельности, то туй участникы мусять, в
масштабі цілої державы:
a) вувергти зо своїх законув усякі такі наказы, котрі неоправдано перечать хоснованя
реґіоналных языкув вадь языкув меншин у документах, котрі односять ся ґу
економічного вадь сосполного живота, конкретно у договорах за найми, и у такых
технічных документох, ги інструкції по хоснованю продукції и інструкції по
експлуатації механізмув;
b) запретити, обы у внутреных правилах компаній и у їх конфедінціалных документах
были даякі такі розказы, што исключавуть вадь ограничувуть хоснованя реґіоналных
языкув вадь языкув меншин, мінімално, у бесідї межи особамы, што хоснувуть єден и
тот же язык;
c) виступаты проти такої практикы, котра має ціль заваджати хоснованю реґіоналных
языкув вадь языкув меншин в економічнуй и сосполнуй дїятелности;
d) застачити и/авадь пудпоровати хоснованя реґіоналных языкув вадь языкув
меншин через даякі иншакі міри, за котрі не пише ся у высше указаных пудпунктах.
2. Што ся тыче ґу економічнуй и сосполнуй дїятельности, то туй участникы мусять,
накулько доволяє компетенція державных орґанув и накулько тото оправдано, на
теріторії, де хоснувуть реґіоналный язык вадь язык меншин;
a) включати у свої фінансові и банкові инстітуції такі розкази, котрі допущавуть
путём хоснованя процедур, што є природнї про комерчеську практику, хоснованя
реґіоналных языкув вадь языкув меншин при заповненю документув на выплату
(чекув, векселюв и т. и) вадь другых фінансовых документув, а кедь мусай, то засобити,
обы такі розкази са обявляли;
b) в економічнум и соціалнум секторах, котрі ся находять просто пуд їх контролём
(державный сектор), орґанізовати дїятелность, направлену на розширёваня хоснованя
реґіоналных языкув вадь языкув меншин;
c) заособляти, обы офіціалнї инстітуції, такі ги: коргазы, дома про старезных людей и
гуртожиткы, мали можность на прийомі у дохтора и при обслужованї особ, котрі
хосновуть реґіоналнї языкы вадь языкы меншин и потребувуть уход за ныма позад
слабого здоровля, возраста вадь позад иншакых причин, на їх рудному языкови;
d) заособляти, такым ги треба путём, обы инструкції по техніцї бізотшаґу складали ся
и на реґіоналных языках авадь языках меншин;
e) заособляти, обы інформація, што ся дає компетентныма державныма орґанами, и
яка ся односить до прав хоснователюв, была на реґіоналных языках вадь языках
меншин.
Статя 14. – Межидержавнї обміны
Участникы мусять:
а) хосновати фунґуючі межи державами, у котрых аналоґічный язык хоснує ся в
ідентічнуй вадь похожуй формі, двасторонї и многосторонї договореня у сфері
културы, вошколованя, інформації, професіоналної пудготовкы и непреривного
вошколованя вадь, при потребі, добивати ся заключеня такых договорень, про то, обы
пудпорёвати розширеня контактув межи особами, котрі хоснувуть ся єдным и тым же
языком у присталых державах;
b) в інтересах реґіоналных языкув вадь языкув меншин пудпорёвати и/вадь
розвивати приграничноє сотрудництво, конкретно, межи реґіоналныма вадь містнима
урядами, на теріторії котрых аналоґічный язык хоснує ся в ідентічнуй вадь похожуй
формі.
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ЧАСТЬ IV
ХОСНОВАНЯ ХАРТЫ
Статя 15. – Періодичнї рапорты
1. Участникы подавуть Ґенералному тайникови Рады Европы, у форматї, якый пак
вызначить Комітет Мініструв, періодічный рапорт про свою політику, яку оны
проводять подля ІІ частї сёї Харты, и про міры, які оны приняли во исполненя тых
розказув ІІІ часты, из котрыма оны согласили ся. Первый рапорт має быти
представленый на протягу рока, якый слідує по вступленю в силу Харты по одношеню
заінтересованого участника; другі рапорты – з трьохроковым інтервалом по тому, як
быв представленый первый рапорт.
2. Свої рапорты участникы мусять указати на людёх.
Статя 16. – Изученя рапортув
1. Рапорты, котрі подавуть ся Ґенералному тайникови Рады Европы, як тото у 15 статї
обявлено, розпозірувуть ся комітетом експертув, якый має создати ся по правилам 17
статі.
2. Подля закона созданї орґаны вадь асоціації, котрі создали ся у державі-участничці,
можуть просити Комітет експертув, обы вун перебзерав дакулько вопросув, што ся
тычуть тых розказув, што участник мусів быв узяти на себе у ІІІ части сёї Харты. По
конзультації з заінтересованым участником при пудготовцї доклада, за який иде бесїда
у долу слідуючому 3. пункті, комітет експертув може узяти на позур заявлену
інформацію участникув. Сесї орґаны вадь асоціації годнї ищи робити заявы, што ся
тычуть політикы, котра ся проводить участником подля ІІ части.
3. На основі рапортув, котрі упомнянутї у 1. пунктї, и інформації, што ся подає у 2.
пунктї, комітет експертув составляє доклад про Комітет мініструв. Сесь доклад мусить
сопровождати ся коментаріями и годен быти указаный Комітетом мінїструв на людёх.
4. Доклад, про якый ся говорить у 3. пунктї, має мати в собі, у тому числї, ідеї
Комітета екпертув про пудготовку Комітетом мінїструв неодміної рекомендації єднуй
авадь дакульком участникам.
5. Ґенералный секретарь Рады Европы подає Парламентськуй асамблеї деталный
дворочный доклад про хоснованя Харты.
Статя 17. – Комітет експертув
1. У склад Комітету експертув має входити по єдному намістнику уд каждого
участника. Членув Комітету має назначати Комітет мінїструв из числа особ-кандідатур,
якых видвигає заінтересованый участник и котрі мавуть мати високі моралнї кваліты и
мусять быти знамі своюв компетентностёв у вопросах, што ся тычуть до Харты.
2. Члены Комітету назначавуть ся на 6 рокув и годнї быти назначенї и на слідуючий
період. Член Комітету, котрый по якымась причинам за цілый срок не годен заняти
свуй пост, має быти заміщеным за процедуров, про яку ся пише у 1. пунктї.
Заміщавучий ёго член Комітету має завершити строк призначеня свого пережника.
3. Правила процедуры має приняти Комітет експертув. Ёго Секретаріат призначає ся
Ґенералным секретарём Европської Рады.
ЧАСТЬ V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЇ РОЗКАЗЫ
Статя 18.
Сеся Харта открыта про пудписаня державами – членами Рады Европы. Она має
быти ратіфікована, прията вадь затверджена. Документы про ратифікованя, приятя
авадь затвердженя мають ся здати на храненя Ґеральному тайнику Рады Европы.
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Статя 19.
1. Сеся Харта вступає в силу у первый день місяця, што стає по сконченю
трёхмісячного строка от дня, як пять держав – членув Рады Европы укажуть соглашеня
узяти на себе вшыткі розказы, што обявленї у сюй Хартї и подля процедуры, што
обявлена в 18 статї.
2. Што ся тыче вшыткых иншакых держав – членув, котрі пак укажуть согласіє
приняти на себе розказы, што обявленї у сюй Хартї, так оны вступлять в силу в первый
день місяця, што стає по сконченю трёхмісячного строка от дня, як ся здала на храненя
ратіфікована ґрамота вадь документ про принятя и утвержденя.
Статя 20.
1. По тому, як сеся Харта вступила в силу, Комітет мініструв Европської Рады годен
посиловати любу державу, котра не є членом Рады Европы, прикапчати ся ґу сюй
Хартї.
2. Што ся тыче любої иншакої держави, котра ся прикапчує туды, Харта вступає в
силу такой у первый день місяця, што стає пп сконченю трёхмісячного строка от дня,
як ся здав на храненя документ про прикапчованя Ґенералным тайником Европської
Рады.
Статя 21
1. Даяка иншака держава вправі при пудписуванї вадь пуд час здачи на храненя
ратифікаційної ґрамоты вадь документа про приятя, утвержденя вадь присоєдиненя
учинити єдну вадь булше замерьковань ґу 2-5 пунктам 7 статї сёї Харты. Даякі иншакі
замерькованя робити не мож.
2. Даяка иншака Договарна держава, яка зробила замерькованя так, ги тото ся пише
у выше указаному пунктї, годна вадь докус вадь лем мало отзивати ёго путём извіщеня,
котроє направляє Ґенералному тайникови Европської Рады. Отзіваня замерьковань
вступає у силу от дня полученя Ґенералным тайником такого извіщеня.
Статя 22
1. Каждый участник годен хоть коли денонсоваты сесю Харту путём направленя
извіщеня Ґенералному тайникови Европської Рады.
2. Такоє денонсованя вступає в силу у первый день місяця, што стає по сконченю
трёхмісячного строка от дня полученя извіщеня Ґенералным тайником.
Статя 23
Ґенералный тайник Европської Рады извіщає державы–члены Рады Европы и
вшиткі иншакі державы, што ся прикапчали до сёї Харты, про:
а) вшиткі пудписованя;
b) здачі на храненя вшиткых ратифікаційных ґрамот, документув про принятя,
утвержденя вадь прикапчованя;
c) вшиткі даты втупленя в силу сёї Харты так, як тото ся пише у 19 и 20 статях;
d) вшиткі извіщеня про хоснованя розказув 3 статї, 2 пункта;
e) вшиткі иншакі діяня, извіщеня вадь переказованя, котрі удносять ся ґу сюй Хартї.
У пудтвердженя сёго нижепудписанї надлежачым кіпом на вто уполномоченї
пудписали сесю Харту.
Звершило ся у Стразбурґу 5 новембра 1992 года на анґліцькум и французькум языках,
обадва тексты єднако аутентічнї у єдинственум еґземпярї, котрый здає ся на сохраненя
у архівы Союза Европы. Ґенералный тайник Союза Европы удправляє завіренї копії
каждуй державї-членови Союза Европы и дануй державї, котру пригласили
прикапчати ся ґу сюй Хартї.
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