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1/ Pitch: The plot of the likely effects of the bill on dual citizenship. The border regions (where
many lives of people with dual citizenship) protesting against the bill. Also against the Ukrainian
Diaspora.
2/ Shot list: The hero - a girl who holds the citizenship of Ukraine and France (photo from
France), Parliament, Presidential Administration, Esen village in the Tran Carpathian region,
where 98% - ethnic Hungarians (Hungarian street names, flags of Ukraine and Hungary).
3/ English Script:
This is Fred. He is Frenchman. Here wears a T-shirt with the Ukrainian trident.
And there also French girls in Ukrainian embroidered shirts. They are friends of Violetta. The girl
is a citizen of two countries. In France she lived for 15 years. She acquired there higher
education, and later taught at the university. Then got a French passport. After the revolution of
dignity she returned to Ukraine.
Direct speech of Violetta Moskalu, a citizen of Ukraine and France
- I learned a lot in France. I believe it is my second homeland. And I will not betray it. Just as well
as I will not betray Ukraine
Dual citizenship is not backed up by Ukrainian legislation. But there is no direct ban. So even
many of our officials have in store several passports.
Direct speech of Igor Kolomoisky, head of Dnipropetrovsk regional state administration
(2014-2015 years)
- I have three. It is banned to have two, but not three.
Bankova finally decided to rectify the situation. President submitted to Parliament a bill.
According to which, those who have passports of two or more countries will be denied of
Ukrainian citizenship.
Direct speech of Christina Gavrysh, correspondent

- According to unofficial estimates about 4 million of Ukrainians have dual citizenship. If a strict
law will be adopted, these people will be given six months to decide - what passport is more
precious for them.
Most of all it will affect residents of border regions, including Bukovyna and Transcarpathia. In
the Transcarpathian village 98 percent of people are ethnic Hungarians. Ukrainian language is
learned by only several people here. Even at official buildings you can see two flags. Not
surprisingly, that dual citizenship has almost everyone. Josef, whose name is the same as the
prime minister of Hungary - Orban – explains, that Hungarian citizenship he has got to be able to
work in the EU. To the question - which passport he will leave in case of an ultimatum – he
answers without hesitation:
Direct speech of Jozsef Orban, citizen of Ukraine and Hungary:
- I would leave for myself Hungarian. I do not need the Ukrainian at all. Because there is no
where to get money for living here.
And it is possible that these people will be a lot - experts warn.
Direct speech of Olga Poedynok, lawyer, doctoral student of International Law Institute of
International Relations:
- Ukrainian citizens are at risk of becoming aliens in their own home. They need to somehow
make the right of residence in Ukraine, like foreigners.
Deputies seem to think over these risks as well. Parliament Speaker Andrew Parubiy already said
that there should be made changes to the document. Likely, the penalty would be for dual
citizenship for only officials.
******************************************************
4 / Ukrainian Script:
Це Фред. Француз. Ось ходить у футболці з укр тризубом
ЗА КАДРОМ
А ще - француженки - в українських вишиванках. Це - друзі Віолетти. Дівчина - громадянка
двох країн. У Франції прожилА 15 рОків. Там здобувала вищу освіту, а згодом і викладала в
університеті. Тоді й отримала французький паспорт . Після революції гідності дівчина
повернулась в Україну.
СИНХРОН Віолетта Москалу, громадянка України та Франції
Я дуже багато чого навчилася у Франції. Я вважаю, що це - моя друга батьківщина. І ніколи
її не зраджу. Так само не зраджу Україну.
ЗА КАДРОМ
Подвійне громадянство законодавством України не передбачене. Але і прямої заборони
немає. Тож навіть багато наших високопосадовців мають про запас по кілька паспортів.
СИНХРОН Ігор Коломойський, голова Дніпропетровської облдержадміністрації (2014-2015
р.р.)

- у мене три. два заборонено, а три - ні.
ЗА КАДРОМ
На Банковій нарешті вирішили ситуацію виправити. Президент вніс до парламенту
законопроект. Згідно з яким, тих хто має паспорти двох чи більше країн позбавлятимуть
українського громадянства.
СТЕНДАП Христина Гавриш, кореспондент
За неофіційними даними приблизно 4 млн украінців мають подвійне громадянство. Якщо
ухвалять жорсткий закон . Цим людям дадуть півроку на те щоб вирішити - який паспорт їм
дорожчий.
ЗА КАДРОМ
Найбільше це зачепить жителів прикордонних регіонів, зокрема Буковини та Закарпаття.
У цьому закарпатському селі 98 відсотків людей - етнічні угорці. Українською мовою тут
володіють одиниці. І навіть на офіційних будівлях - два прапори. Не дивно, що подвійне
громадянство тут ледь не в кожного. Йожеф, прізвище якого таке ж , як у прем’єра
Угорщини, - Орбан - пояснює - угорське громадянство здобув, щоб мати можливість
працювати в Євросоюзі. На запитання - який паспорт залишить у разі ультиматуму відповідає не вагаючись
СИНХРОН Йожеф Орбан, громадянянин України та Угорщини
Я себе венгерський оставил бы, украинский мне не надо вообще. Потому что тут не чем
прожить вообще.
ЗА КАДРОМ
І не виключено, що таких людей буде чимало - попереджають фахівці.
СИНХРОН Ольга Поєдинок, адвокат, докторант кафедри міжнародного права Інституту
міжнародних відносин
Українські громадяни ризикують стати іноземцями і бути іноземцями у власноруч
побудованих домівка. Їм треба буде якось оформити право на проживання в Україні, як
іноземцям.
ЗА КАДРОМ
Над такими ризиками задумались, схоже, і в депутати. Спікер Парламенту Андрій Парубій
вже заявив - у документ можуть внести правки. Найімовірніше, Карати за подвійне
громадянство будуть лише чиновників.

