
Протокол №1 

Засідання комісії з питань попереднього розгляду матеріалів для 

підготовки подання Міністром у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб України на ім’я 

Президента України щодо прийняття позитивного рішення про 

прийняття до громадянства України 

 «21» жовтня 2019 року                                                                                             м. Київ  

 

На зборах присутні: А. Колумбет, Д. Шатровський, Н. Римар, Т. Шпук, А. 

Медведько.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження порядку подання заяв та затвердження переліку 

документів, необхідних для формування справи та подання на розгляд 

комісії на комісію з питань попереднього розгляду матеріалів для 

підготовки подання на ім’я Президента України щодо прийняття 

позитивного рішення про прийняття до громадянства України. 

2. Розгляд звернень іноземних громадян та осіб без громадянства, які 

надійшли до Комісії .  

3. Інше. 

 

Голова А. Колумбет відкрив засідання. В залі присутні 5 членів комісії з 

питань попереднього розгляду матеріалів для підготовки подання на ім’я 

Президента України щодо прийняття позитивного рішення про прийняття до 

громадянства України, згідно Положення засідання визнано правомочним. 

Привітав усіх з початком роботи комісії, наголосив на надзвичайній її 

важливості та катастрофічній несправедливості відсутності українського 

громадянства у тих, хто Україну захищає. Зачитав порядок денний. 

 

Голосували: одноголосно. 

 

Розгляд питань: 

1. Затвердження порядку подання заяв на комісію з питань 

попереднього розгляду матеріалів для підготовки подання на ім’я 

Президента України щодо прийняття позитивного рішення про 

прийняття до громадянства України. 



Слухали: А. Колумбета про запропонований порядок подання заяви на комісію 

з питань попереднього розгляду матеріалів для підготовки подання на ім’я 

Президента України щодо прийняття позитивного рішення про прийняття до 

громадянства України:  

- Заява на Першого Заступника Міністра у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з 

проханням розглянути можливість прийняття позитивного рішення про 

прийняття до громадянства України; 

- Наявність посвідчення учасника бойових дій (УБД) або Інваліда війни; 

- Наявності особистих заслуг особи перед Україною або державного 

інтересу для України; 

Виступали: Д. Шатровський запропонував, у разі відсутності у особи статуса 

УБД наступне: 

- Заява на Першого Заступника Міністра у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з 

проханням розглянути можливість прийняття позитивного рішення про 

прийняття до громадянства України; 

- Нотаріально затверджені свідчення громадян України, які мають  УБД, 

не менше 3х осіб; 

- Рекомендаційний лист від командира добровольчого підрозділу чи 

військової частини; 

Виступали: А. Римар запропонувала додати, у разі відсутності у особи УБД, 

наступне: 

- Копії посвідчень УБД осіб, які свідчать за особу без українського 

громадянства; 

- Копії паспортів громадянин України осіб, які свідчать за особу без 

українського громадянства; 

- Вимога свідчень про особу за період не менше 30 діб перебування в 

АТО/ООС; 

Виступали: Т. Шпук доповнив пропозицію А. Римар: 

- Довідка та/або посвідчення командира добровольчого батальйону, що 

свідчить про перебування особи в АТО/ООС. 

Виступали: А. Медведько зазначив, що у разі виникнення суперечливого 

рішення комісії з питань попереднього розгляду матеріалів для підготовки 

подання на ім’я Президента України щодо прийняття позитивного рішення 

про прийняття до громадянства України, особа  має бути запрошена на 

засідання для знайомства та особистої бесіди.  

 



Голосували: одноголосно. 

Ухвалили:  

1. Затвердити наступний перелік документів для іноземних громадян 

чи осіб без громадянства для подання на розгляд Комісії: 

1.1. В разі наявності у Заявника статусу учасника бойових дій: 

 

 заява на ім’я Першого заступника Міністра з проханням 

розглянути можливість прийняття позитивного рішення про 

формування клопотання на прийняття до громадянства України 

 копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни 

 

1.2. В разі відсутності у Заявника статусу учасника бойових дій: 

 

 заява на ім’я Першого заступника Міністра з проханням 

розглянути можливість прийняття позитивного рішення про 

формування клопотання на прийняття до громадянства України 

 нотаріально затверджені свідчення 3-х громадян України, які 

мають статус учасника бойових дій, щодо участі Заявника в захисті 

суверенітету і територіальної цілісності України в зоні АТО/ООС за 

період не менше 30 діб; 

 копії посвідчень УБД осіб, які свідчать за особу без українського 

громадянства; 

 копії паспортів громадянин України осіб, які свідчать за особу без 

українського громадянства; 

 рекомендаційний лист від командира добровольчого підрозділу чи 

військової частини (рекомендовано); 

 

2.  Розгляд звернень іноземних громадян та осіб без громадянства, які 

надійшли до Комісії.  
 

Слухали: А. Колумбет ознайомив членів комісії зі зверненнями осіб, які 

попередньо надсилали документи до Міністерства у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. 

Запропонував розглянути. В цілях безпеки та з метою збереження 

конфіденційної інформації, Комісія прийняла рішення при публікації 

протоколів шифрувати заявників.  Комісія розглянула кожну справу окремо 

та прийняла наступні рішення:  

 

 



2.1 Справа Заявника 1.:  

Голосували:  

«За» – 4 

«Проти» - 0 

«Утримались» – 1 

 

Ухвалили:  

Рекомендувати Міністру у справах ветеранів спрямувати подання на ім’я 

Президента України щодо прийняття позитивного рішення про прийняття 

до громадянства України у зв’язку з безпосередньою участю в захисті 

суверенітету та територіальної цілісності України.  

 

2.2 Справа Заявника 2: 

Голосували: Одноголосно 

Ухвалили:  

Рекомендувати Міністру у справах ветеранів спрямувати подання на ім’я 

Президента України щодо прийняття позитивного рішення про прийняття 

до громадянства України у зв’язку з безпосередньою участю в захисті 

суверенітету та територіальної цілісності України.  

 

2.3. Справа Заявника 3: 

Голосували: Одноголосно 

Ухвалили:  

Рекомендувати Міністру у справах ветеранів спрямувати подання на ім’я 

Президента України щодо прийняття позитивного рішення про прийняття 

до громадянства України у зв’язку з безпосередньою участю в захисті 

суверенітету та територіальної цілісності України.  

 

2.4. Справа Заявника 4: 

Голосували: Одноголосно 

Ухвалили:  

Рекомендувати Міністру у справах ветеранів спрямувати подання на ім’я 

Президента України щодо прийняття позитивного рішення про прийняття 

до громадянства України у зв’язку з безпосередньою участю в захисті 

суверенітету та територіальної цілісності України.  

 



2.5. Справа Заявника 5: 

Голосували: Одноголосно 

Ухвалили:  

Рекомендувати Міністру у справах ветеранів спрямувати подання на ім’я 

Президента України щодо прийняття позитивного рішення про прийняття 

до громадянства України у зв’язку з безпосередньою участю в захисті 

суверенітету та територіальної цілісності України.  

 

2.6. Справа Заявника 6: 

Голосували: Одноголосно 

Ухвалили:  

Рекомендувати Міністру у справах ветеранів спрямувати подання на ім’я 

Президента України щодо прийняття позитивного рішення про прийняття 

до громадянства України у зв’язку з безпосередньою участю в захисті 

суверенітету та територіальної цілісності України.  

 

Виступали: А. Колумбет запропонував секретарю Комісії А.Римар надіслати 

звернення до громадянина про надання додаткових документів для розгляду 

справи Заявника 5.  

Голосували: одноголосно 

3. Інше.  

 Слухали: А. Римар наголосила, що Комісія діє на основі Міністерства у 

справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України і має вести облік звернень осіб, які потребують 

громадянства України.  

Виступали: А. Колумбет підтримав А. Римар і зазначив, що всі звернення на 

Комісію мають бути надіслані наступним чином:  

02000, м. Київ, провулок Музейний, 12, Першому Заступнику Міністра у 

справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України, Колумбету Антону Сергійовичу.  

Виступали: Д. Шатровський запропонував зазначити номер телефону для 

отримання консультації з питань подання звернень та інше:  067 322 69 79 .  

Голосували: одноголосно. 

 



Ухвалили: 

3.1. Затвердити  координати та контакти для відправлення справи 

Заявника: 

 02000, м. Київ, провулок Музейний, 12, Першому Заступнику 

Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб України, Колумбету Антону 

Сергійовичу. 

 Телефон для довідок 067 322 69 79. 

 

Засідання завершено у зв’язку з вичерпанням порядку денного. 

 

Головуючий   _____________  А. Колумбет 

 

Секретар    _____________  А. Римар 

 


