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Foreword
The Right to Protection (R2P) is a UN Refugee Agency (UNHCR) implementing partner in
Ukraine. We enable protection and human rights of the internally displaced and the conflict
affected population, refugees, asylum seekers, stateless and undocumented population here
in Ukraine.
Our activities include monitoring, legal assistance, advocacy, legislative and policy analysis
and drafting, strategic litigation and capacity building. We have approximately 150 persons
working at 13 offices across the country.
This leaflet was created to demonstrate the achievements of the project «Legal Assistance to
Stateless Persons», which was launched in June 2017.

Передмова
БФ «Право на захист» є виконавчим партнером Агентства ООН у справах біженців
(UNHCR). Ми забезпечуємо захист та дотримання прав людини щодо внутрішньо
переміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення, біженців, шукачів
притулку, осіб без громадянства та осіб без документів в Україні.
Наша діяльність включає моніторинг, юридичну допомогу, адвокацію, законодавчий та
політичний аналіз, розробку проектів, стратегічне судочинство та розвиток компетенцій.
У нас працюють понад 150 співробітників у 13 офісах по всій країні.
Ця брошура була розроблена для демонстрації досягнень проекту «Правова допомога
особам без громадянства», що розпочався в червні 2017 року.

This publication has been produced with the assistance of
the UN Refugee Agency (UNHCR).

Ця публікація була розроблена за підтримки Агентства
ООН у справах біженців (UNHCR).

The contents of this publication are the sole responsibility
of «Right to Protection» and can in no way be taken to
reflect the views of UNHCR.

Зміст матеріалу є виключно відповідальністю
БФ «Право на захист» та не може використовуватися,
щоб відобразити точку зору Агентства.
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22 years without a passport:
the Right to Protection helped a woman
finally to recover her passport
because she had no place of residence registration.
Therefore she couldn’t get a job, obtain housing or receive
social assistance.
For a long time Olena did not have a permanent place of
residence. She lived in hostels and municipal housings.
To earn money and buy food, Olena distributed leaflets
on the streets of Kyiv.
Frequently in sub-zero
temperatures the woman had to sleep in the
streets and railway stations. Because of this, she got
frostbite and suffered from pneumonia.
In 2011, Olena accidentally forgot her bag with all the
documents in the trolley, including her Soviet passport.
The woman repeatedly appealed to the law enforcement
agencies and the passport office (hereinafter - the
migration service), however, because the woman had no
registration, the applications were not considered.

If a person doesn’t have identification documents it
will be problematic to exercise his/her rights and
protect their interests until identity documents are
issued.
The poor suffer the most. Olena Avrushchenko was born
in 1954 in the city of Port Arthur, the People’s Republic of
China.

In 2014 Olena’s leg was amputated and she lost
her eyesight. Because of the missing passport she
could not apply for disability social assistance.

Olena's parents were of Ukrainian nationality. Her
father was a military man and the family often
changed their place of residence.

Seven years ago, Olena Mykolaivna met a caring person.
They started to live as a family and today the woman is
completely supported by her husband.

When Olena was a child, the family came back to Ukraine
and settled in Konotop, Sumy region. In Konotop the
woman went to school, got her first job, got married
and lived there until divorcing. After the divorce,
Olena canceled her registration and moved to her
brother in Simferopol. 2 years later she returned to
Konotop. Olena’s sister refused to register her at the
previous address.
Despite the fact that Olena lived on the territory of Ukraine
and considered herself a citizen of Ukraine, she did not
have the opportunity to obtain a Ukrainian passport

Since Olena can’t walk and is blind, she needs additional
help and care. All that is provided by her husband.

UN Refugee Agency (UNHCR) estimates that around 10
million people are stateless across the globe. In Ukraine
approximately 35000 to 45000 people are stateless or
at risk of statelessness.
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On 26 July 2017 Olena approached R2P for legal
assistance. For the months her lawyers gathered her
documents starting from school times until present.
Finally, on 21 November 2017, in almost 22 years of
life without any document Avrushchenko Olena
received a Ukrainian passport.
We sincerely congratulate Olena and wish her all the best!

За оцінками Агентства ООН у справах біженців
(UNHCR) у світі проживає близько 10 мільйонів
осіб без громадянства. В Україні не мають
громадянства від 35 000 до 45 000 осіб.

Правова допомога особам без громадянства

Паспорт через 22 роки: співробітники
БФ «Право на захист» допомогли жінці
нарешті отримати документ
Якщо у людини немає документів, то аж до моменту
їхнього відновлення для неї проблематично
реалізувати свої права та захистити інтереси, оскільки
людина фактично позбавлена можливості підтвердити
свою особистість, надати відповідні документи на
підтвердження певних обставин.
Найскладніше в таких випадках тим особам, які
опинилися в тяжкій життєвій та фінансовій ситуації.
Саме в такому становищі тривалий час перебувала
Аврущенко Олена Миколаївна, яка народилася
24.08.1954 року в місті Порт-Артур, Китайської
Народної Республіки.
Батьки Олени Миколаївни були українцями по
національності. Через те, що тато був військовим,
родина часто змінювала місце проживання.
Коли Олена Миколаївна була ще дитиною, родина
повернулася в Україну та оселилася у м. Конотоп.
Саме там жінка навчалася, отримала першу роботу,
одружилася та мешкала аж до розлучення. Після
розлучення Олена Миколаївна знялася з реєстрації та
переїхала до брата в Сімферополь. Коли через 2 роки
жінка повернулася до Конотопу, сестра відмовила
їй у дозволі на реєстрацію місця проживання за
попередньою адресою.
Не зважаючи на те, що Олена Миколаївна весь
час мешкала на території України і вважала себе
громадянкою України, вона не мала можливості
отримати паспорт громадянина України, адже не мала
реєстрації місця проживання. А без паспорту жінка
не мала можливості влаштуватися на роботу, стати на
квартирний облік, отримати соціальну допомогу.
Тривалий час Олена Миколаївна не мала постійного
місця проживання, тож перебувала в притулках та
соціальних пунктах. Щоби заробити хоча б якісь
гроші та придбати продукти харчування, жінка
роздавала листівки на вулицях Києва. Неодноразово
їй доводилося в морози ночувати на вулицях та
вокзалах, через що отримала обмороження ніг та
запалення. Аж ось у 2010 році жінка потрапила до ГО

«Боярський християнський центр милосердя «Надія»,
що у м. Боярка, де мешкає і тепер.
У 2011 році Олена Миколаївна випадково залишила
у тролейбусі сумку з усіма документами, в тому
числі і паспортом зразка колишнього СРСР. Жінка
неодноразово зверталася до правоохоронних органів
та паспортного столу (в подальшому – міграційної
служби), однак через відсутність зареєстрованого
місця проживання у неї не приймали заяви до
розгляду.
Так сталося, що у 2014 році Олені Миколаївні було
ампутовано ногу, а невдовзі вона втратила зір, але
через відсутність паспорта жінка не могла оформити
інвалідність.
Сім років тому Олена Миколаївна зустріла
небайдужого чоловіка, який не залишив її у біді: вони
стали проживати однією сім’єю і наразі жінка повністю
перебуває на фінансовому утриманні чоловіка.
Олена Миколаївна потребує сторонньої допомоги
та догляду, оскільки сама не пересувається та є
незрячою, тож за нею доглядає чоловік.
26.07.2017 року Аврущенко О.М. звернулася по
правову допомогу до БФ «Право на захист». За чотири
місяці юристи провели велику роботу зібравши та
повністю відновивши документацію щодо жінки,
починаючи з навчання і до теперішнього часу.
Нарешті, 21.11.2017 року майже через 22 роки
життя без документу Аврущенко Олена Миколаївна
отримала паспорт громадянина України.
Ми щиро вітаємо Олену Миколаївну та бажаємо їй
усього найкращого!
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The long way to a passport
In 1996, Svitlana became pregnant for a second time,
but the relationship with her husband and mother-inlaw was already so bad that she was forced to leave her
home together with the little daughter. Svitlana went
back to the Russian Federation. At that time, Soviet
passports were being exchanged for Ukrainian and
Russian passports. Living in another country, pregnant,
and with a small child, Svitlana could not exchange her
passport. Therefore, when her son was born in 1997, it
was impossible to register her son’s birth because she
did not have a valid passport.

A stateless person. A person deprived of all rights. A
person who cannot apply for medical care or to public
authorities for protection. A person who cannot register
the birth of a child.
For a long time Svitlana Vasylenko was such a person. She
was born on 1 April 1969 in the town Yenakievo,Donetsk
region. As a child she moved with her parents to the town
of Noyabrsk, in Russia’s Far North. There she attended
college and received her first passport - the passport of
a citizen of the USSR.
In 1989, Svitlana married and moved to the Poltava
region where she gave birth to her first child, a daughter.
She divorced, but continued to live with her ex-husband
for several more years.

A stateless person is someone who is not considered a
national by any State under the operation of its law.
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After a while, Svitlana returned with her two children to
the Poltava region. At that time she tried to
exchange the Soviet passport for Ukrainian
one, however the passport exchange period had
ended. Having made several unsuccessful attempts to
obtain a passport and register the birth of her second
child, Svitlana had to live without valid
documents. In addition, while moving to Mariupol,
Donetsk region, the woman lost her Soviet
passport - the last document certifying her identity.
In July 2017, Svitlana applied to R2P for legal assistance.
For a few months, the lawyer Sofia Kordonets sent
requests, obtained the necessary information and
prepared documents and applications to the State
Migration Service. Thanks to the support of Serhii
Halemsky, lawyer at R2P’s Mariupol office, a meeting
was held with the State Migration Service, who had
finally agreed to accept Svitlana’s application as
a result of that meeting.
On 5 December 2017 Svitlana received a Ukrainian
passport. Now Svitlana has the opportunity to enjoy her
rights, and obtain a long-expected birth certificate for
her son.

Особа без громадянства (апатрид) - це особа,
яка не розглядається як громадянин будь-якою
державою згідно з її законом.

Правова допомога особам без громадянства

Довгий шлях до отримання паспорта
Особа без громадянства. Людина, яка позбавлена
будь-яких прав. Людина, яка не може звернутися
за медичною допомогою чи до державних органів
за захистом, не може зареєструвати народження
дитини.
Однією з таких осіб довгий час була Світлана
Анатоліївна Василенко, яка народилася 01 квітня 1969
року у м. Єнакієво Донецької області. У шкільні роки
разом з батьками вона переїхала у м. Ноябрськ, що
знаходиться на Крайній Півночі Російської Федерації,
де навчалася у коледжі та отримала свій перший
паспорт – паспорт громадянина колишнього СРСР.
У 1989 році Світлана Анатоліївна одружилася та
переїхала до Полтавської області, де і народила
свою першу дитину – доньку. З чоловіком життя не
склалося, але вони продовжували жити разом ще
декілька років.
У 1996 жінка завагітніла вдруге, але стосунки з
чоловіком та свекрухою були вже настільки поганими,
що разом з маленькою донькою вона була змушена
покинути свій дім. Саме тоді Світлана Анатоліївна
знову опинилася у Російській Федерації. Це був якраз
той час, коли проводився обмін паспортів зразка
СРСР на паспорти громадянин України. Мешкаючи
в іншій країні, вагітна та з маленькою дитиною на
руках Світлана Анатоліївна не змогла обміняти свій
паспорт. Тож коли у 1997 році у неї народився син,
через відсутність дійсного паспорта зареєструвати
народження хлопчика не вдалося.

місця проживання, жінка не могла звернутися
за отриманням паспорта на загальних підставах.
Зробивши декілька невдалих спроб отримати паспорт
та зареєструвати народження другої дитини, Світлана
Анатоліївна так і залишилася жити без документів. До
того ж, під час переїзду до м. Маріуполь Донецької
області жінка втратила свій радянський паспорт, що
був останнім документом, який посвідчував її особу.
У липні 2017 року Світлана Анатоліївна звернулася
до БФ «Право на захист» за правовою допомогою.
За декілька місяців юристом Софією Кордонець
були направлені запити, відновлено необхідну
інформацію та підготовлені документи і заяви для
звернення в органи Державної міграційної служби.
За підтримки Сергія Галемського, адвоката
Маріупольського офісу БФ «Право на захист»,
відбулося спілкування з працівниками ДМС, що
неодноразово відмовлялися приймати документи,
та, нарешті , подача всіх документів на отримання
паспорта.
05 грудня 2017 року Світлана Анатоліївна отримала
паспорт громадянина України. Тож тепер жінка
має можливість користуватися своїми правами,
звертатися за їхнім захистом та отримати таке
довгоочікуване свідоцтво про народження сина.

Через деякий час Світлана Анатоліївна разом з двома
дітьми повернулася до Полтавської області. Саме
тоді вона спробувала обміняти радянський паспорт
на український, але кампанію із заміни паспортів
вже було припинено. А через відсутність реєстрація
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The history of the ex
«homeless man of international
importance»
of Azerbaijan and a part of the Soviet Union at the time.
He did not know his parents. In the late 1980s the man
decided to move to the Kyiv region because he had
some relatives there. The man never found his relatives,
worked only from time to time, and it was impossible to
register his residence.
By the end of the 1990s, while Soviet passports were still
in effect, Herman could freely travel around Ukraine and
worked when he could. Herman lost all of his rights in
the early 2000s when Soviet passport became invalid.
Herman repeatedly appealed for a new passport to
passport offices, police departments and the
migration service. Each time the answer was the same you must register your residence and marry.
Nevertheless, Herman could not marry, even if he
wanted to - the marriage of a person with an invalid
passport could not be registered.

«A homeless man of international importance» - was
the title of an article in one of the Bila Tserkva
newspapers (Kyiv region) telling the story of Herman
Azizov. A few days ago, Herman received a Ukrainian
passport.
Herman was born in 1962 in Baku, currently the Republic

Herman applied to the Republic of Azerbaijan, but he
was also refused there since he had left Azerbaijan
before the country became independent, and,
consequently, there was no way to obtain Azerbaijani
citizenship.
In 2016, Herman approached the R2P. The project
began providing legal assistance to stateless persons
only in June 2017. The necessary requests were
sent, the court established the fact of the person’s
residence on the territory of Ukraine at the time of its
independence and, as a New Year gift, in early January
2018 Herman Azizov received a Ukrainian passport.

In 2013 Ukraine became a State party to the 1954
Convention relating to the Status of Stateless Persons and
the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.

З 2013 року Україна є державою-учасницею Конвенції
1954 року про статус апатридів та Конвенції 1961
року про скорочення безгромадянства.
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Історія колишнього
«безхатька міжнародного значення»
«Безхатько міжнародного значення» – під таким
заголовком рік чи два тому у одній із Білоцерківських
газет (Київська область) вийшла стаття, що
розповідала історію Азізова Германа Асімовича.
А вже декілька днів назад чоловік отримав паспорт
громадянина України.
Герман Асімович народився у 1962 році у місті Баку,
Азербайджанської Республіки, що на той час була
частиною Радянського Союзу. Батьків своїх не знав,
виховувався в інтернаті. Наприкінці 1980х вирішив
переїхати до Київської області, оскільки мав тут деяких
родичів та сподівався, що буде легше влаштувати
своє життя. З родичами спілкування не склалося,
робота з’являлася лише час від часу, а зареєструвати
своє місце проживання не вдавалося.
До кінця 90х, поки ще діяв паспорт громадянина
Радянського Союзу, Герман Асімович міг вільно
пересуватися Україною, віддавав свій час служінню
Богу та працював, коли з’являлася робота. А вже
з початку 2000-х років паспорт СРСР був визнаний
недійсним та життя чоловіка перетворилося на життя
людини без прав.

Герман Асімович звертався і до Азербайджанської
Республіки, але і там йому відмовили, оскільки він
виїхав з Азербайджана ще до прийняття незалежності
цієї країни, а, отже, не має підстав отримати
громадянство Республіки Азербайджан.
У 2016 році Герман Асімович звернувся до
БФ «Право на захист», але тільки у червні 2017 року,
з появою проекта по правовій допомозі особам
без громадянства, адвокат Вікторія Волинська та
юрист Софія Кордонець провели перше інтерв’ю
та розпочали роботу. Були направлені необхідні
запити, у суді встановлено факт проживання чоловіка
на території України на момент проголошення
незалежності і, як подарунок на Новий рік, на початку
січня Азізов Герман Асімович отримав паспорт
громадянина України.

Герман Асімович неодноразово звертався у паспортні
столи, відділи міліції та міграційну службу в Україні,
але весь час чув одне й те ж саме: вам необхідно
зареєструвати своє місце проживання та одружитися.
А одружитися Герман Асімович не міг, навіть якби
захотів, адже шлюб людини з недійсним паспортом
не зареєструють.
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Three children received birth certificates:
successful beginning of a big family story
They finished school, worked, married, and gave birth
to three children. In 1999, due to terrorist attacks and
unrest in the country, the family moved to Ukraine.
Unfortunately, all documents were lost.
The family tried to restore their documents upon coming
to Ukraine, but always received the same response:
Ukraine has no relation to these documents, therefore
it is necessary to apply to the consulate of Uzbekistan. In
turn, the consulate of Uzbekistan shrugged its shoulders
and issued certificates that records of birth, marriage
and issuance of passports are absent. Meanwhile, the
family gave birth to three more children. Already having
permanent residence in Ukraine, the parents focused on
obtaining birth certificates for their children who were
born in Ukraine. However they had no luck because the
parents were undocumented
In summer of 2017, the family appealed to the office
of the Commissioner of the Verkhovna Rada of
Ukraine and learned about R2P legal assistance
program for stateless persons.

The Shek family has six children. However, neither
the parents nor the children have passports, and until
recently, none had a birth certificate.
Olena and Igor Shek were born in 1972 in Uzbekistan in a
remote mountain village on the border with Kyrgyzstan.

The project «Legal Assistance to Stateless Persons» has
been implemented by the Right to Protection with the
support of UN Refugee Agency (UNHCR) in Kyiv city and
region since June 2017 and was expanded to Kharkiv
city and Kharkiv region in February 2018.
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After careful study of legislation in the field of birth
registration, repeated consultations with civil registration
authorities both at the local and national level, as well
as with the Children’s Service of the Gaisinsky
District of Vinnytsia Region, R2P lawyers were able to
register the birth of Kair (2007 year of birth), Kristina
(2005 year of birth) and Anastasiia (2001 year of birth)
in January 2018.

Проект «Правова допомога особам без
громадянства» впроваджується БФ «Право на
захист» за підтримки Агентства ООН у справах
біженців (UNHCR) на території міста Києва
та Київської області з червня 2017 року, та був
розширений до міста Харкова та Харківської
області з лютого 2018 року.

Правова допомога особам без громадянства

Троє дітей отримали свідоцтво
про народження
У родині Шеків шестеро дітей. Але ні батьки, ні діти
не мають паспортів, а до недавніх пір ніхто з них не
мав навіть свідоцтва про народження.
Шек Олена Олександрівна та Шек Ігор Олександрович
народилися у 1972 році в Узбекистані у далекому аулі
на кордоні з Киргизстаном. Там закінчили школу,
працювали, одружилися, народили трьох дітей. У
1999 році через теракти та заворушення у країні
родина була змушена залишити домівку та переїхала
в Україну. На жаль, всі документи були втрачені.
З перших днів перебування в Україні родина
намагалася відновити втрачені документи, але у
відповідь отримувала одне й те саме: Україна не
має стосунку до цих документів, тож необхідно
звертатися до консульства Узбекистану. У свою
чергу в консульстві Узбекистану розводили руками та
видавали довідки про те, що записи про народження,
шлюб та видачу паспортів відсутні. Тим часом у
подружжя народилося ще троє дітей. Вже маючи
постійне місце проживання та лояльну місцеву владу,
батьки сфокусувалися на отриманні свідоцтв про
народження дітям, які народилися вже на території
України. Але й тут вони чули лише відмову у реєстрації
дітей, оскільки у батьків відсутні документи. Діти
тим часом пішли до школи, успішно навчаються, а
документів все немає.

громадянства БФ «Право на захист», куди відразу ж
і звернулася.
Після ретельного вивчення законодавства у сфері
реєстрації народження дітей, неодноразової
консультації з органами реєстрації актів цивільного
стану як на місцевому, так і на національному рівні,
а також із службою у справах дітей Гайсинського
району Вінницької області, юристи БФ «Право на
захист» змогли зареєструвати народження Каїра
(2007 р.н.), Крістіни (2005 р.н.) та Анастасії (2001 р.н.)
в січні 2018 року.
Історія цієї родини щодо відновлення втрачених
документів ще не закінчена, але успішний початок
вже покладено.

Влітку 2017 року родина звернулася до офісу
Уповноваженого Верховної Ради України та дізналася
про програму юридичної допомоги особам без
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Birth Registration: whim of the state or
the parents’ duty? or Why is it extremely
important to obtain a birth certificate on time

In today’s world one of the most important moments in
every person’s life is the registration of his or her birth.
After all, birth registration can provide grounds to acquire
citizenship of the country in which he or she was born,
and, consequently, acquire rights.
However, if people do not have identification
documents, they face difficulties even with such a
seemingly simple procedure as registration of the
birth of their child: a mother who does not have a
passport cannot apply to the civil registration authorities
to register the birth of her child.
According to R2P lawyers people who came to
Ukraine as teenagers might face difficulties with
obtaining a passport in their country of origin due to
bureaucratic obstacles.
For example, Lola and Aziza Usmanova are sisters who
were born in Uzbekistan. In 2013, Lola and Aziza gave
birth to two daughters, but the sisters had no opportunity
to register their children because they did not have their
own identification documents.

A slightly different situation was experienced by Lyubov
Stratulat and Lyudmyla Kononova from the Russian
Federation. They have been living in Ukraine since the
mid-1990s. But they lost their passports, and were not
able to renew them. Due to the lack of identification
documents, Lyubov and Lyudmyla did not register the
birth of their children.
Sometimes, people who were born and have been living
in Ukraine can also face problems with registration of the
birth of a child. For example, Karina Hryhorieva and
Ivanna Prykhodko, although born in Ukraine, did not
receive passports because of certain life difficulties and
thus they could not register the birth of their own
children.
To receive legal assistance in obtaining documents for
themselves
and
their
children
the
abovementioned people approached R2P, which
implements project on legal assistance to stateless
persons since summer 2017.

A similar situation was experienced by Nadiia Zhukova,
who moved to Ukraine as a teenager, but,
notwithstanding the grounds for acquiring Ukrainian
citizenship, still lives without a passport and her children
are unregistered.

The lawyers and attorney gathered the
necessary documents and consulted with the civil
registration authorities. In December 2017 a
roundtable on registration of children whose
parents are undocumented was held with the
participation of the R2P, UNHCR and the
Ombudsman's Office represantatives.

The project team has 2 attornies, 3 lawyers, a legal
analyst and a project manager. The main components of
the project are technical expertise, outreach to stateless
persons, and legal assistance.

В команді проекту працюють 2 адвокати, 3 юристи,
правовий аналітик та менеджер. Основними
складовими проекту є технічна експертиза, пошук
осіб без громадянства та правова допомога.
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As a result of joint work between R2P lawyers,
the Ombudsman's Office, the Department of
Registration of Civil Status Acts at the Ministry of
Justice of Ukraine and local authorities of the
Registry Office, these womens’ children were
registered by January 2018.

R2P continues to work with these families to obtain
identification documents for the mothers. Fortunately, the
children already have their birth registration documents.

Реєстрація народження: примха держави чи
обов’язок батьків? або Чому вкрай важливо
вчасно отримати свідоцтво про народження
У сучасному світі одним із найважливіших моментів у
житті кожної людини є реєстрація її народження. Адже
саме через реєстрацію народження встановлюються
підстави набуття людиною громадянства країни,
у якій вона народилася, а, отже, набуття людиною
прав та обов’язків повноправного члена суспільства.
Проте, у людей, що самі не мають документів,
виникають складнощі в навіть у такій, здавалося б,
простій ситуації, як реєстрація факту народження
дитини: мати, яка не має паспорту, не може
звернутися до органів реєстрації актів цивільного
стану для реєстрації народження своєї дитини.
Співробітники БФ «Право на захист» розповідають,
що з такою проблемою можуть зіткнутися люди, які
приїхали в Україну ще в підлітковому віці й не мали
можливості отримати паспорт своєї країни через
певні бюрократичні перепони.
Наприклад, Лола та Азіза – сестри Усманови, що
народилися в Узбекистані. У 2013 році Лола та Азіза
народили двох доньок, але зареєструвати дітей
сестри не мали можливості через відсутність у них
власних документів.
У такій же ситуації опинилася Надія Жукова, яка
переїхала до України ще в підлітковому віці, але, за
наявності підстав для набуття громадянства України,
досі проживає без паспорта, тож не мала можливості
зареєструвати народження своїх дітей.
Трохи інша ситуація склалась у громадянок Російської
Федерації Любові Стратулат та Людмили Кононової.
Вони мешкають в України із середини 90-х років,
проте жінки втратили свої паспорта, а поновити їх не
змогли. Через відсутність власних документів Любов

та Людмила також не зареєстрували народження
своїх дітей.
Іноді з неможливістю зареєструвати народження
своєї дитини стикаються особи, які народилися та все
життя проживають в Україні. Так, наприклад, Карина
Григор’єва та Іванна Приходько хоча й народилися в
Україні, але, через певні життєві складнощі вчасно
не отримали паспорт, тож не змогли зареєструвати
народження вже своїх власних дітей.
За отриманням правової допомоги в оформленні
документів для себе та своїх дітей усі згадані люди
звернулися за допомогою до БФ «Право на захист»,
де з літа 2017 року реалізується проект по правовій
допомозі особам без громадянства.
Юристи та адвокат зібрали необхідний пакет документів
та провели відповідні консультації з органами РАЦС,
а в грудні 2017 року відбувся круглий стіл за участі
БФ «Право на захист», Агентства ООН у справах
біженців (UNHCR) та Уповноваженого з прав людини,
на якому обговорювалася проблема реєстрації дітей,
батьки яких не мають власних документів.
Як результат проведеної спільно роботи юристів
БФ «Право на захист», офісу Уповноваженого з прав
людини, Департаменту реєстрації актів цивільного
стану при Міністерстві юстиції України та місцевих
органів РАЦС, станом на січень 2018 року, було
проведено реєстрацію народження дітей сім’ї
Усманових, Стратулат, Приходько, Григор’євої,
Жукової, Кононової.
БФ «Право на захист» й надалі працює з зазначеним
родинами щодо отримання документів, але, на
щастя, діти вже мають власні документи.
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All problems should be left
behind. R2P helped a lonely
woman to obtain a passport
Taisia decided to come to Kyiv to defend her rights
and obtain the documentation which would allow
her to move to Russia. Unfortunately, she failed to
do this. In Kyiv Taisia had no housing, relatives or
acquaintances. Later her Soviet passport and all of her
money were stolen.

Taisia Vasylieva was born in 1955 in the town of
Vorkuta, in Russia’s Far North, the Soviet Union at
that moment. There she finished school, a culinary
college, got her first passport and started working.
She met her husband and gave birth to a child.
But, in 1994 she received bad news from Ukraine - her
mother was seriously ill. Taisia’s mother comes from the
Kirovohrad region, where she returned after Taisia
grew up. Taisia took her belongings, documents, her
six-month-old son and went to Ukraine. Six months
later, her mother died, leaving her daughter the house.
Since her marriage was unsuccessful, Taisia stayed in
Ukraine. In 1999, Taisia decided to return to Russia,
because she could neither exchange the Soviet
passport nor officially work in Ukraine. Therefore, the
woman sold the house and began preparation for
leaving. Because of the unstable political and
economic situation in the late 90s, Taisia did not
formalize the deal properly. She was swindled and
never received money for the house.

During the first 12 months of project implementation,
lawyers and attorneys provided legal consultations
on issues related to obtaining and restoring identity
documents to 313 people.
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One day Tasia went to the market with her six-year-old
son. The boy ran off with his friend and did not return.
Taisia found the child in the police station, but they didn’t
release him to her because she had no identification
documents. She repeatedly came to the police station
to see her son until one day she was told that the child
had been sent to Moscow. Unfortunately, all attempts to
learn more about the fate of her son have been fruitless.
The woman applied to the police and other authorities,
but no one listened to her without her documents.
Appeals to various television programs were in vain. But
even today Taisia still hopes to find her child.
Despite all the hardships, Taisia did not cease to
believe in the best, to believe in people. For 17 years,
the woman has lived on the street, found food in
churches and from charitable organizations. She
helps other destitute people, she advises people
on places where they can spend the night, eat, have a
bath or find warm clothes. From time to time she helps
elderly people who are without relatives. She
repeatedly referred people with document problems
to R2P.
Taisia approached R2P for assistance in summer of
2017, at the beginning of the project on legal assistance
to stateless persons. Taisia came without any
documents, only with her story. Having sent a
large number of inquiries both to the Russian
Federation and to the state bodies of Ukraine, R2P
was able to collect all the necessary information and

За перші 12 місяців проекту юристи та адвокати
надали 313 особам правові консультації з питань
отримання та відновлення документів, що
посвідчують особу.

Правова допомога особам без громадянства
documents, which confirmed Taisia’s words, and to
support an application to the Russian consulate for a
Russian passport. After 17 years, Taisia received her
first passport in February 2018.

She felt overjoyed and could hardly put her
signature on the passport. We hope that upon the
receipt of the passport all of Taisia’s problems will
end.

Всі негаразди мусять залишилися позаду.
БФ «Право на захист» допоміг самотній
жінці отримати паспорт
Таїсія Тимофіївна Васильєва народилася у 1955 році
у м. Воркута, що знаходиться на крайній півночі
Російської Федерації, а тоді ще Радянського Союзу.
Там закінчила школу, кулінарний коледж, отримала
перший паспорт та почала працювати. Там же зустріла
свою любов та народила дитину.
А у 1994 році отримала погані новини з України
– її мама тяжко захворіла. Мама Таїсії родом з
Кіровоградської області, куди й повернулася після
того, як дочка стала дорослою. Тож Таїсія зібрала речі,
документи, взяла шестимісячного сина та поїхала до
України. Через півроку мати померла, залишивши
дочці будинок. Оскільки життя з чоловіком не
склалося, Таїсія вирішила залишитися жити в
Україні. У 1999 році Таїсія вирішила повернутися
до Російської Федерації, оскільки в Україні вона не
змогла ні обміняти радянський паспорт, ні офіційно
влаштуватися на роботу. Тож жінка продала будинок
та почала готуватися до переїзду. З огляду на не
досить стабільну політичну та економічну ситуацію
наприкінці 90-х років, Таїсія Тимофіївна не оформила
продаж належним чином, а довірилася незнайомцям
та їхньому слову. Тож, досить передбачувано, що ні
грошей, ні житла вона більше не бачила.
Зрозумівши, що на місці вона нічого досягти не зможе,
жінка вирішила приїхати до Києва, щоб відстояти свої
права та мати змогу виїхати до Російської Федерації.
На жаль цей їй так і не вдалося. У Києві у Таїсії не було
ні житла, ні родичів чи знайомих. Згодом у неї викрали
паспорт та залишки грошей, що ще лишалися.
Одного разу жінка пішла разом із шестирічним
сином на ринок. Хлопчик разом із другом відбіг
трохи від матері та більше не повернувся. Таїсія
Тимофіївна знайшла дитину у відділення міліції, але
їй його не віддали, бо у жінки не було документів.

Вона неодноразово приходила до відділення, щоб
побачити сина, поки одного разу їй не сказали, що
дитину відправили до Москви. На жаль, всі спроби
дізнатися більше про долю сина так нічого і не дали.
Жінка зверталася до міліції та до інших органів влади,
але без документів її ніхто не слухав. Звернення до
різних програм на телебаченні також виявилися
марними. Але і сьогодні Таїсія Тимофіївна все ще
сподівається знайти свою дитину.
Попри всі негаразди Таїсія Тимофіївна не перестала
вірити у краще, вірити у людей. Вже 17 років жінка
живе на вулиці, знаходить їжу при церквах та у
благодійних організаціях, сама як може допомагає
таким же знедоленим людям, підказує, де можна
заночувати, поїсти, помитися чи знайти теплий
одяг. Час від часу допомагає стареньким бабусям
та дідусям, що залишилися без родичів. Вона і до
БФ «Право на захист» неодноразово приводила
людей, що мають проблеми із документами.
Сама ж Таїсія Тимофіївна звернулася до БФ «Право
на захист» ще влітку, на початку існування проекту з
надання правової допомоги особам без громадянства.
Жінка прийшла без будь-яких документів, лише зі
своєю історією. Направивши велику кількість запитів
як до Російської Федерації, так і до державних
органів України, юрист БФ «Право на захист» змогла
зібрати всю необхідну інформацію та документи,
що дозволило підтвердити слова Таїсії Тимофіївни, а
також звернутися до консульства для оформлення їй
паспорта громадянина Російської Федерації.
Таїсія Тимофіївна Васильєва вперше за 17 років
отримала паспорт у лютому 2018 року та від
радості ледь могла поставити підпис у документі.
Сподіваємося, що з отриманням паспорта всі
негаразди у житті Таїсії Тимофіївни залишилися
позаду.
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I have citizenship! R2P lawyers helped a
woman to obtain an Estonian passport
absence of a birth certificate, the orphanage couldn’t
issue a Ukrainian passport.
In 2009, Nadiia’s father died in Lugansk. Since 2014,
when the antiterrorist operation started, it became
impossible to obtain information about her father from
the archives of Lugansk region. It also became
impossible for Nadiia to obtain a Ukrainian passport.
In early 2017, Nadiia asked for help from the Ukrainian
Parliament Commissioner for Human Rights.
The representative of the Commissioner for Human
Rights helped to obtain a birth certificate from Estonia.
In addition, a request to the consulatewas made, that
further allowed to confirm the woman’s Estonian
citizenship.

Nadiia Stepanova was born in 1985 in Tallinn,
the Estonian Soviet Socialist Republic, to a family of a
military serviceman from Ukraine. In 1988, after the
divorce of her parents, she moved with her father
to the city of Murmansk, where she lived for several
years. In 1992, the family moved to the village Lozove,
Lugansk region, where her father was from. Due to
constant relocations from one country to another,
Nadiia’s birth certificate was lost and its restoration
was complicated because of the collapse of the USSR.

In the summer of 2017, the Commissioner’s
office recommended Nadiia to seek legal assistance
from R2P project on legal assistance to stateless
persons. Soon R2P lawyers gathered the necessary
documents and submitted to the Estonian Consulate
for the issuance of a passport. Another obstacle on the
way to obtaining an Estonian passport was the lack of
a procedure for establishing an identity of foreigners
in Ukraine. Thanks to the cooperation of our
colleagues from UNHCR in Ukraine and in Northern
Europe, as well as the authorities of the Republic of
Estonia, Nadiia obtained the passport of an Estonian
citizen in March 2018.
We sincerely hope that the passport will provide new
opportunities for Nadiia and her children.

Nadiia’s father did not have enough money to raise his
daughter and he sent her to an orphanage. Due to the

For the first year of project implementation, 29 persons
received passports from Ukraine and other countries. By
the efforts of lawyers and attorneys, 17 children aged 1
to 17 obtained birth certificates for the first time.
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За перший рік існування проекту паспортом
України та інших держав було документовано 29
осіб. Зусиллями юристів та адвокатів проекту
17 дітей у віці від 1 до 17 років вперше отримали
свідоцтво про народження.

Правова допомога особам без громадянства

Маю громадянство! Як юристи
БФ «Право на захист» допомогли жінці
отримати паспорт громадянки Естонії
Надія Степанова народилася в 1985 році в Таллінні,
Естонська РСР, у сім’ї військовослужбовця з України.
В 1988 році після розлучення батьків вона разом із
батьком переїхала до м. Мурманськ, де і проживала
декілька років. В 1992 році родина переїхала до
селища Лозове Луганської області – на батьківщину
батька. Через постійні переїзди з однієї країни до
іншої було втрачено свідоцтво про народження Надії,
а його відновлення ускладнювалося розпадом СРСР.
У батька Надії бракувало коштів для виховання
доньки, тож він віддав доньку в дитячий будинок.
Через відсутність свідоцтва про народження у
дитячому будинку вчасно не змогли оформити Надії
паспорт громадянки України, а по досягненні 18
років, через неосвіченість та незнання власних прав,
вона самостійно не змогла оформити паспорт.

з прав людини. Представник уповноваженого з
прав людини допоміг витребувати свідоцтво про
народження з Естонії. Також був зроблений запит,
що в подальшому дозволив підтвердити належність
жінки до громадянства Естонії.
Влітку
2017
року
офіс
уповноваженого
порекомендував Надії звернутися до офісу БФ «Право
на захист», адже саме тоді розпочався проект
по правовій допомозі особам без громадянства.
Незабаром юристи БФ «Право на захист» зібрали
необхідний пакет документів для звернення до
консульства Естонської Республіки щодо оформлення
Надії паспорту громадянина Естонії.

В 2009 році в Луганську помер батько Надії. З 2014
року, через початок антитерористичної операції, стало
неможливим отримати відомості про батька з архівів
Луганської області, що фактично унеможливило
отримання Надією паспорта громадянина України.

Ще одною перепоною на шляху до отримання
естонського паспорту стала відсутність в Україні
процедури встановлення особи для іноземців.
Завдяки співпраці наших партнерів з Агентств ООН
у справах біженців (UNHCR) в Україні та в Північній
Європі, а також органів влади Естонської Республіки
Надія все ж таки отримала паспорт громадянки
Естонії в березні 2018 року.

На початку 2017 року Надія звернулася за допомогою
до офісу уповноваженого Верховної Ради України

Ми щиро сподіваємося, що отриманий паспорт
відкриє нові можливості для Надії та її дітей.
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I am a citizen of Ukraine.
I have the right to a decent life
hope to find a new job, some survived by working
on the farmland and receiving scant financial
support from relatives, and others traveled across
the country in search of earnings and options for
survival.
Yurii’s family was one of those which left their native
village in the early 90s and moved around Ukraine
in search for a better life. Due to constant moving, the
boy did not have the opportunity to study at school
and obtain a secondary education. His father, Yurii,
died , and his mother, who had three young children,
was unable to register her place of residence, and
thus could not change her Soviet passport to the
passport of a Ukrainian citizen. So Yurii also could not
receive a passport of a Ukrainian citizen.
In July 2017, Yurii applied to R2P for legal assistance in
obtaining a Ukrainian passport. The project’s lawyers
and advocates collected the necessary documents to
appeal to the court in order to establish the fact of
Yurii’s residence in Ukraine as of 1991, in accordance
with the requirements of the Law on Citizenship of
Ukraine.
Yurii was born in 1983 in the village of Vylok, Zakarpattya,
in a Roma community. In the early 1990s, due to
the collapse of the USSR and the difficult economic
conditions, many people in Ukraine, including the Roma,
lost their jobs. People reacted differently: some lost

Next, in May 2018, after carrying out the relevant
procedures by the State Migration Service, Yurii finally
received a passport of a citizen of Ukraine. Now he
will have the opportunity to register a marriage, to
gain employment and move freely within Ukraine.

R2P has so provided legal assistance to stateless people
and people at risk of statelessness originating from
Ukraine, the Russian Federation, Belarus, Armenia,
Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan,
Tajikistan, Kyrgyzstan, Moldova, Estonia, Georgia,
Macedonia, Cameroon, China, Saudi Arabia, Yemen, and
Vietnam.

БФ «Право на захист» надає правову допомогу
особам без громадянства та під ризиком
безгромадянства, які походять із України, Російської
Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія,
Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан,
Азербайджанської
Республіки,
Республіки
Туркменістан, Республіки Таджикистан, Киргизької
Республіки, Республіки Молдова, Естонської
Республіки, Грузії, Республіки Македонія, Республіки
Камерун,
Китайської
Народної
Республіки,
Королівства Саудівська Аравія, Республіки Ємен,
Соціалістичної Республіки В’єтнам.
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Правова допомога особам без громадянства
We sincerely congratulate Yurii on obtaining a
Ukrainian passport, and we want to emphasize
once again: now, thousands of people have
significant problems with the uncertain legal status
of stateless persons or uncertain citizenship. Some of
these people in Ukraine have invalid passports of the

former Soviet Union, others - no more than Soviet birth
certificates or no documents at all. But despite this,
all of these people, their future and the future of their
children, are associated only with Ukraine. So the state
must find an effective non-discriminatory way of
resolving the issue of statelessness in the near future.

Я – громадянин України.
Я маю право на гідне життя
Юрій народився в 1983 році в селищі Вилок,
Закарпатської області в ромській громаді. На
початку 90х через розпад СРСР та важкі економічні
умови багато людей в Україні, в тому числі й роми,
позбавилися роботи та гідного існування. Люди порізному сприймали ситуацію, що склалася: хтось не
залишав надію знайти нову роботу, хтось виживав за
рахунок присадибних ділянок та мізерної допомоги
рідних, а хтось їхав до інших міст України у пошуках
заробітку та варіантів для виживання.
Однією з таких родин, що покинули своє рідне
селище на початку 90х років та пересувалися по
Україні в пошуках кращого життя, була родина Юрія.
Через постійні переїзди хлопець не мав можливості
навчатися в школі та здобути середню освіту. Невдовзі
помер батько Юрія, а мати, яка залишилася одна
з трьома малолітніми дітьми, не мала можливості
зареєструвати своє місце проживання, щоб змінити
радянський паспорт на паспорт громадянки України.
Тож оформити паспорт громадянина України не зміг
і Юрій.
У липні 2017 року Юрій звернувся до БФ «Право на
захист» за правовою допомогою, щодо оформлення
паспорту громадянина Україна. Юристи та
адвокати проекту по правовій допомозі особам без
громадянства зібрали необхідний пакет документів
для звернення до суду з метою встановлення факту
проживання Юрія в Україні станом на 1991 рік,
відповідно до вимог ЗУ «Про громадянство України».

можливості підтвердити свою особу лише на
підставі свідоцтва про народження, - розповідає
Костянтин Фунжий, юрист БФ «Право на захист». - А
вже із відповідним рішенням суду Юрій звернувся
до міграційної служби для оформлення паспорту
громадянина України».
Після проведення відповідних процедур Державною
міграційною службою, Юрій нарешті отримав паспорт
громадянина України. Тепер він матиме можливість
зареєструвати шлюб, офіційно влаштуватися на
роботу та вільно пересуватися Україною.
Ми щиро вітаємо Юрія з отриманням паспорта
громадянина України та хочемо ще раз наголосити:
наразі тисячі людей мають суттєві проблеми
з невизначеним правовим статусом осіб без
громадянства чи з невизначеним громадянством.
Частина з цих людей мають недійсні в Україні
паспорти колишнього Радянського Союзу, інші –лише
свідоцтва про народження радянського зразка або
взагалі не мають документів. Але попри все ці люди
пов’язують своє майбутнє та майбутнє своїх дітей
лише з Україною, тому держава в найближчий час
повинна відшукати ефективний недискримінаційний
шлях розв’язання проблеми безгромадянства.

«Судом було встановлено особу Юрія, оскільки
людина по досягненню 18 річного віку не має
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