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біометрією... Договірні держави, які включають біометричні дані у  свої 
машинозчитувальні паспорти, зберігають дані на кристалі безконтактної 
інтегральної схеми, яка відповідає стандарту ІСО/МЕК 14443 
і програмується відповідно до логічної структури даних, визначеної ІКАО.»

Отже, головна ідея впровадження більш захищених документів, 
що забезпечують ідентифікацію особи - це суттєве підвищення 
захищеності суспільства від проявів злочинності та міжнародного 
тероризму.

Таким чином, біометричними називають документи, що посвідчують 
особу та містять електронний носій інформації, до якого внесено інформацію 
про біометричні дані власника документу з метою його ідентифікації. 
Вважається, що такі документи найбільш захищені від підробок та 
виключають можливість користування ними будь-якою особою, окрім 
власника.

Біометричні паспорти набувають все більшого поширення у світі. 
Відповідно до інформації ІКАО, більше 90 країн з 193 держав-членів ООК 
в даний час видають такі документи, при цьому ще більше двадцяти держав 
готові до впровадження таких документів в найближчі роки.

За даними ІКАО, більше 15 країн в даний час використовують 
автоматизовані контрольно-пропускні системи для власників електронних 
паспортів. Для того, щоб пройти процедуру паспортного контролю, 
мандрівник може скористатися "електронними воротами", які в 
автоматичному режимі звіряють його біометричні дані з інформацією, що 
зберігається на чипі документа. Серед країн, які читають (сканують) 
е-паспорта в аеропортах і на кордонах: США, Великобританія, Сінгапур, 
Португалія, Нова Зеландія, Японія, Індонезія і Німеччина.

Наразі, нашою країною прийнято необхідні зміни у своєму 
законодавстві, а також оснащено компетентні органи держави відповідним 
технічним обладнанням для виготовлення громадянам України біометричних 
паспортів (як внутрішніх паспортів -  у формі ID-карток, так і паспортів для 
виїзду за кордон).

Внутрішній паспорт - це ID-картка зі своїм чіпом (безконтактним 
електронним носієм), який буде містити інформацію про особу з 
максимальної кількості баз даних державних органів України за бажанням 
самої особи. Наприклад, в країнах Балтії, в Естонії, внутрішні паспорти, які є 
так само пластиковими ID-картками, можуть використовуватися навіть як 
платіжні картки відповідного банку. Можна розраховуватись, скажімо, 
у супермаркеті, використовуючи свій паспорт, який перебуває «у контакті» 
із вашим рахунком у банку. Закон, який був прийнятий, відкриває велику 
кількість можливостей для так званого електронного урядування 
і комфортного використання ID-картки громадянина. Його задача - зробити 
непотрібними папірці й довідки про вас, які досі ще існують в Україн' 
протягом 25-ти років.

Закордонний паспорт - це біометричний паспорт, який так само 
містить інформацію про ваші відбитки пальців. Він видається у вигляді


