
              АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
               Інформаційне  управління

                          01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.:255-91-88, 255-91-84; факс:255-92-70

ОБОЛЕНСЬКОМУ О.М.
 foi+request-98468-exxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx

Шановний Олександре Миколайовичу!

У Єдиній автоматизованій системі роботи з документами у Верховній Раді 
України 14.01.2022 року за вх. № 9302 (801491) зареєстровано Ваш запит, що 
надійшов від Офісу Президента України, щодо надання копій «рішення 
Верховної Ради України, Верховної Ради УРСР, Верховної Ради СРСР 

громадянин СРСР: -про вихід Оболенського Олександра Миколайовича з 
громадянства УРСР/СРСР; -про втрату Оболенського Олександра 
Миколайовича громадянства УРСР/СРСР; - про позбавлення Оболенського 
Олександра Миколайовича громадянства УРСР/СРСР; за період часу з 1991 

року по 2021 рік».

З урахуванням інформації, наданої секретаріатом Комітету Верховної Ради 

України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, 
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, 
повідомляємо таке.

Постановою Верховної Ради Української РСР від 24 серпня 1991 року            
№ 1427-XII «Про проголошення незалежності України» Україну проголошено 
незалежною демократичною державою та встановлено, що з моменту 
проголошення незалежності чинними на території України є тільки її 
Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти законодавства республіки.

Також в Акті проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року 
Верховною Радою України проголошено, що віднині на території України мають 
чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з 
моменту його схвалення.

Постановою Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на 
території України окремих актів законодавства Союзу РСР" від 12 вересня 1991 

року № 1545-XII встановлено, що "до прийняття відповідних актів 
законодавства України на території республіки застосовуються акти 

законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, 
за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України".
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Статтею 9 Закону України «Про правонаступництво України» від 

12  вересня 1991 року визначено, що всі громадяни Союзу РСР, які на момент 
проголошення незалежності України постійно проживали на території України, 
є громадянами України. Порядок збереження, набуття і втрати громадянства  
України регламентується Законом про громадянство України.  

8 жовтня 1991 року було прийнято Закон України «Про громадянство 
України» № 1636-ХІІ.   

Статтею 2 Закону України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 

року було визначено належність до громадянства України. Так громадянами 

України є:
 1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення 

незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно  проживали  на території 
України; 
     2) особи, які на момент набрання чинності Законом України "Про 
громадянство України" (13 листопада 1991 року) постійно проживали в Україні, 
незалежно від раси, кольору  шкіри, політичних,  релігійних  та  інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, мовних чи інших ознак, і які не є громадянами інших держав; 
     3) особи,  які народилися або постійно проживали на території України,  а  
також  їх  нащадки  (діти,  онуки),  якщо  вони на 13 листопада  1991 року 
проживали за межами України, не перебувають у громадянстві  інших  держав  і  
до  31  грудня  2004 року подали у встановленому цим  Законом  порядку  заяву  
про  визначення  своєї належності до громадянства України; ( пункт 3 статті 2 

із змінами, внесеними згідно із Законом № 1614-III від 23.03.2000);

 4) особи, які набули громадянства України відповідно до цього Закону. 
Згідно з частиною другою статті 33 зазначеного Закону при визначенні    

належності до громадянства України застосовуються законодавчі акти  України 

і правила міжнародних договорів  України, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, що діяли на момент настання  обставин,  з  якими 

пов'язується належність особи до громадянства України. 
З огляду на зазначене повідомляємо, що Апарат Верховної Ради України 

не володіє інформацією про згадані у запиті рішення, в тому числі стосовно Вас 
особисто, що унеможливлює надання Вам запитуваної інформації.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені в порядку, визначеному статтею 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

З повагою 

Заступник керівника управління – 

керівник відділу роботи
з публічною інформацією                                                          О. КАРПУСЬЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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