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Петро Порошенко / REUTERS

Такий законопроект президента
Ук раїни зареєстрований у Верхов -
ній Раді 19 квітня.

Президент України Петро Поро шен ко
вніс на розгляд Верховної Ра ди як не -
відкладний законопро ект № 8297 «Про
внесення змін до Закону України «Про
громадян с т во України» щодо удоско -
на лення ок  ремих положень», яким про -
пону є ть ся позбавляти укра їн ського
гро мадянства за участь у "вибо рах" в
окупованому Росією Криму.

n Про це йдеться в тексті законо -
про екту, оприлюдненому на офі -
цій  ному сайті парламенту.

Зокрема, згідно з порівняльною та -
блицею, голова держави пропонує вне -
сти зміни у статтю 19 закону "Під   стави
для втрати громадянства України", до -
повнивши її новим пунктом "г" (набут -
тя громадянства Російської Федерації в
результаті здійснення протиправних та
недо бро совісних дій на тимчасово оку -
пованій території Автономної Рес пу -
бліки Крим та міста Севастополя оку -
паційною адміністрацією Росій ської
Фе дерації, яку складають її дер жавні ор -
гани і структури, функ ці о нально від по -
відальні за упра в ління тимчасово оку -
пованими те ри торі ями України, та під -
контро ль ні Росій ській Федерації само -
прого ло ше ні ор гани, які узурпували ви -
ко нан ня влад них функцій на тим ча со во
оку по ваних територіях Укра ї ни".

Також підставою втрати грома дян с -
тва є "використання повноліт ньою осо -
бою, яка набула гро ма дян ство Укра їни,
виборчого або іншого права, яке їй на -
дає іно земне грома дян ство, або ви ко -
нан ня обов'язків, які на неї покладає
іно земне гро ма дянство, що може під -

тверджу ва ти ся даними публічних ре -
єстрів дер жав них органів, органів міс -
цевого само вря дування інозем них дер -
жав, інфор ма цією, розміще ною на офі -
цій них веб-сайтах, в офі ційних дру ко -
ваних ви даннях дер жавними ор га нами,
ор га нами міс це вого само вря дування
іно земних держав, та/або докумен та ми,
нада ни ми такими органами; ви корис -
тан ня повноліт ньою особою, яка набула
громадян ство України, па с портного до -
ку мен та іноземної дер жави на тери торії
України, під час ви їзду з Укра їни, в'їзду в
Україну, що за фіксовано посадовою чи
служ  бовою особою Державної прикор -
донної слу жби України або іншого дер -
жавного ор гану України".

Окрім того, пропонується заби -
ра ти український паспорт у тих, хто
набув громадянство України, і
впро  довж 2-х років після набуття,
не припинив громадянство іншої
кра  їни: "невиконання повноліт -
ньою особою, яка набула громадян -
ство України на підставі статті 9
цьо  го Закону, встановленої для неї
цим Законом вимоги щодо подання
протягом двох років до упов но ва -
женого органу України виданого
упов новаженим органом іноземної
держави документа про припи нен -
ня іноземного громадянства".

Щодо народжених на території
УРСР, то чинна редакція закону у ст
3. "Належність до громадянства Ук -
раїни" визначає, що "Громадянами
України є: 1) усі громадяни коли ш -
нього СРСР, які на момент про го -
лошення незалежності України (24
серпня 1991 року) постійно прожи -
вали на території України".

Президент пропонує доповнити
цей пункт словами: "...і належність
яких до громадянства України вста -
новлена до 1 травня 2018 року".

Також президент пропонує низ ку
інших нововведень щодо набут тя та
позбавлення українського гро ма дян -
ства. Зокрема, що стосується набуття
громадянства неповноліт ні ми особа -
ми, а також набуття ук ра їнського гро -
мадянства іноземця ми, які взяли
шлюб з громадя ни ном України.

Як повідомляв УНІАН, досі не
бу  ло конкретних пропозицій щодо
переговорів про деокупацію Криму.

Російський монополіст «Газпром»
направив до Стокгольмського ар -
бі тражу документи длярозірвання
контрактів з «Нафтогазом» на по с -
тачання і транзит газу через тери -
то рію України.

n Про це йдеться в повідомленні
компанії, передає РБК. У документі
наголошується, що переговори з
«Нафтогазом» до результату не при -
вели.

11 квітня голова Міненерго Росії
Олександр Новак і віце-президент
Європейської комісії Марош Шеф -
чо вич обговорили поставки росій -
сь кого газу до ЄС, в тому числі через
Україну. За словами Новака, Москва
готова розглянути можливість тран -
зиту газу територією України з 1 січ -

ня 2020 року «з урахуванням еконо -
мічно обгрунтованих і конкурент -
них умов його використання».

Голова «Газпрому» Олексій Міл -
лер заявляв, що компанія не має на -
міру відмовлятися від транзиту газу
через Україну. За його словами, через
українську територію, можуть що -
річ но поставляти до ЄС10-15 млрд
куб. м газу.

«Ведомости» з посиланням на два
джерела повідомляли, що «Газпром»
і «Нафтогаз» обговорюють умови
но  вого контракту про транзит газу
через Україну до Європи. За словами
співрозмовників газети, мова йде
про укладення нового контракту з
2020 року.

продовження на стор.3

Ілюстрація / Jonathan Brady / 
Pool via Reuters

Наступним главою Співдружності
націй після королеви Великобри -
та нії Єлизавети II стане її син,
принц Чарльз.

n Кандидатуру принца Чарльза в яко  сті
свого офіційного наступника за про по -
нувала сама королева Єли за ве та II.

Про це повідомляє Sky News з по -
силанням на джерела. Таке рішення
було прийнято лідерами країн спів -
дружності на саміті, що проходить у
резиденції британських монархів у

Віндзорському замку.
Відзначається, що кандидатуру

принца Чарльза в якості свого офі -
ційного наступника запропонувала
сама королева Єлизавета II.

Як відомо. Співдружність націй
являє собою добровільне об'єднан -
ня суверенних держав, в яке входять
Великобританія і майже всі її коли -
шні колонії й протекторати. В даний
час Співдружність налічує 53 члени.

УНІАН:https://www.unian.ua/world/100
89179-princ-charlz-zminit-yelizavetu-ii-
na-choli-spivdruzhnosti-naciy-zmi.html

Порошенко пропонує позбавляти
українського громадянства за участь
у "виборах" в окупованому Криму

Принц Чарльз змінить Єлизавету II
на чолі Співдружності націй – ЗМІ

«Газпром» направив до
Стокгольмського арбітражу
документи для розірвання
контрактів з «Нафтогазом»
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