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підпису (для громадян України, які досягли вісімнадцятирічного 
віку).

Які переваги вбачаються у зв’язку із початком видачі паспортів 
нового зразка:

Біометричні паспорти це практично - паспорт громадянина 
України, виготовлений у формі пластикової картки буде більш зручним 
та зносостійким, ніж паперовий аналог.

Біометричні паспорти це безпечно - для захисту інформації на 
електронному носії використовуються новітні технології, що робить 
підробку електронних документів практично неможливою.

У разі крадіжки чи втрати такого паспорту, зловмисники не зможуть 
скористатися ним.

Біометричні паспорти це зручно - для зчитування інформації, 
наприклад на кордоні, будуть використовуватись автоматизовані контрольно- 
пропускні системи для власників біометричних паспортів. Це по-перше, 
виключить суб’єктивність та можливість зловживань під час проходження 
контролю, а по-друге, зменшить час необхідний на таке проходження.

Подорожі до країн, які використовують автоматичні пропускні 
системи, стануть більш зручними, без виснажливих черг. Аналогічно, будуть 
створені умови, необхідні для спрощення та прискорення 
внутрішньодержавних процедур надання адміністративних послуг, які 
передбачають ідентифікацію особи.

Які переваги вбачаються у тому, що відтепер видача 
внутрішнього паспорта здійснюється з 14 років. Після закінчення 9 класів 
значна кількість дітей виїжджають із батьківської оселі для навчання чи 
на короткотермінові навчальні курси до інших населених пунктів України. 
Наявність ID-паспорту дасть змогу повноцінно пересуватися країною, 
реєструвати місце проживання у гуртожитках, орендованому житлі 
за обраним місцем навчання (адже згідно чинного законодавства України, 
особа з 14 років сама подає заяву про реєстрацію місця проживання).

Крім того, відповідно до укладених Урядом України міжнародних 
угод, по ID-паспорту можливо буде здійснювати поїздки за кордон (наразі, це 
Туреччина), звичайно ж для дитини - з дозволу батьків (опікунів). 
В майбутньому перелік цих країн, завдяки укладенню Україною 
міжнародних угод, може значно збільшитись.

ID-паспорт, буде містити всю інформацію, яка вам потрібна щодо 
соціальних виплат, у майбутньому її можна буде підключати до реєстрів 
бізнесу і нерухомості. Тобто не потрібно буде збирати довідки для того, щоб 
прийти до будь-якого дозвільного органу. Вся інформація про вас і про ваші 
персональні дані буде зашита в чіп (БЕН) ID-картки.

У перспективі вбачається, що наявність ID-картки у повнолітніх 
громадян надасть змогу, сформувавши на сайті Служби свій електронний 
кабінет, користуватися практично всіма онлайн-сервісами, адже на чіпі 
зберігається електронний унікальний цифровий підпис особи.


