Про роботу Державної міграційної служби України з місією експертів ЄС з
оцінки виконання Україною критеріїв першого та другого блоків другої
фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму для України – Блок 1 –
Безпека документів, включаючи біометрію

Протягом 2-4 вересня 2015 року в Україні перебувала місія експертів ЄС з оцінки
виконання Україною критеріїв першого та другого блоків другої фази Плану дій
щодо лібералізації візового режиму для України – Блок 1 – Безпека документів,
включаючи біометрію. За роботу з цією місією відповідала Державна міграційна
служба України.
02 вересня 2015 року експерти ЄС відвідали ДП «Поліграфічний комбінат «Україна»
по виготовленню цiнних паперiв», де ознайомилися зі станомвпровадження
біометричних паспортів відповідно до стандартів ICAO, у тому числі у Консульствах
України за кордоном, процесом вдосконалення персоналізації та впровадження
біометричних особливостей, таких як відбитки пальців тощо.
У ході зустрічі в Міністерстві закордонних справ України експерти ЄС ознайомилися
зі станом видачі службового та дипломатичного паспортів, а також видачі паспортів
громадянина України для виїзду закордон закордонними установами України.
Під час відвідування міжнародного аеропорту «Бориспіль» експертам було
презентовано стан забезпечення прикордонних контрольно-пропускних пунктів
обладнанням для проведення
контролю другої
лінії з
використаннямвідбитків
пальців.
Експертам також було продемонстровано існуючий стан видачі документів для
виїзду за кордон громадянам України.
У ході зустрічей 03 вересня 2015 року, що відбулися в Державній міграційній службі
України, європейські експерти отримала відповіді щодо вирішення Україною
проблемних питань, на яких було наголошено в П’ятій доповіді про хід
виконання Україною Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.
Зокрема, було здійснено презентацію підключення колишньої бази даних ДМС до
оперативної частини Єдиного державного демографічного реєстру для видачі
біометричних паспортів, зв’язку з відповідними базами даних, а також уникнення
побічних ефектів впливу зміни імені для отримання та використання закордонних
паспортів громадянами України.
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запровадження паспорта громадянина України у формі картки, як документа, що
посвідчує особу громадянина України.
Європейська сторона із задоволенням відзначила значний прогрес у виконанні
поставлених завдань, звернувши увагу на необхідності запровадження видачі з 01
січня 2016 року видачі внутрішніх паспортів українських громадян у формі картки.

