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В нашій країні останнім часом відбуваються реформи, направлені 
на інтеграцію (входження) України в простір Європейського Союзу. При 
цьому інтеграційні процеси стосуються в значній мірі міграційної політики 
України.

Всім нам відомо, що з червня поточного року для України діє 
безвізовий режим для тимчасових поїздок в країни ЄС (до ЗО країн) строком 
до 90 днів на кожні 180 днів року.

Таке значне досягнення стало можливим в результаті вжиття 
Україною цілої низки прогресивних заходів, зокрема, запровадження 
сучасної системи ідентифікації осіб, яка відповідає міжнародним стандартам. 
З метою ідентифікації фізичних осіб в Україні відтепер ведеться Єдиний 
державний демографічний реєстр. Саме із застосуванням засобів цього 
Реєстру виготовляються паспорти громадянина України та паспорти 
громадянина України для виїзду за кордон нового зразка.

Наочним результатом запровадження такої системи є оформлення 
і видача громадянам України машинозчитувальних біометричних 
паспортних документів. На думку європейських експертів, і як свідчить 
міжнародна практика, саме біометричні паспортні документи відповідають 
вимогам безпеки. Про яку безпеку йдеться ?

Для цього слід згадати Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, 
підписану 7 грудня 1944 р. у м. Чикаго (СІЛА). Саме із підписанням цієї 
Конвенції у 1944 році було утворено Міжнародну організацію цивільної 
авіації ( ІКАО від англ. ICAO — International Civil Aviation Organization) -  
спеціалізовану установу ООН, яка встановлює норми цивільної авіації 
і координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності.

Згаданою Конвенцією та послідуючими додатками до неї (зокрема, 
додаток №9 «Спрощення формальностей»- перше видання -  1949 року) було 
наголошено на необхідності захисту проїзних документів осіб, які 
перетинають кордони (повітряний простір) держав-учасниць Конвенції задля 
забезпечення безпеки аеронавігації.

Так у пункті 3.7 Блоку С «Захист проїзних документів» додатку №9 
до Конвенції визначено, що «Договірні держави регулярно модернізують 
засоби захисту в нових варіантах своїх проїзних документів з метою 
запобігання від неналежного їх використання та задля сприяння 
виявленню у  випадку незаконної зміни, копіювання або випуску таких 
документів».

Практика, яку рекомендує ІКАО з цього питання така: «Договірним 
державам слід включати біометричні дані у  свої машинозчитувальні 
паспорти, візи та інші офіційні проїзні документи, використовуючи оді'у чи 
декілька факультативних технологій зберігання даних в додаток до 
машинозчитувальної зони... Необхідні дані, які зберігатимуться на 
кристалі інтегральної схеми, аналогічні надрукованим на сторінці даним; 
тобто це ті ж дані, які містяться в машинозчитувальній зоні, плюс 
цифрове фотографічне зображення обличчя. Зображення відбитків пальців 
та/або зображення райдужної сітчатки ока являються факультативною


