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Інтерв’ю заступника 
Міністра закордонних 
справ України 
О.В.Зеркаль

Відбулося розширене засідання Колегії дМс уКраїни

біометричних паспортів вистачить на всіх 
інтерв’ю голови дМс україни с.і.радутного 
З 1 січня міграційна служба розпочне видавати біометричні паспорти 

для виїзду за кордон. Чи складно буде отримати новий документ і які 
переваги він надасть своєму власникові, розповів Сергій Радутний, Го-
лова Державної міграційної служби України.

Сергію Івановичу, чи готова міграційна служба до початку видачі 
нових паспортів?

Сьогодні у всіх областях встановлюється обладнання для оформлен-
ня таких документів, на грудень заплановано тестові випробування та 
навчання наших працівників, отже, з перших робочих днів січня на-
ступного року українці зможуть оформити такі документи.

Скільки підрозділів міграційної служби зможуть видавати біоме-
тричний паспорт?

На першому етапі їх буде не так багато, але вони будуть у кожній області України. Днями за особистої 
підтримки Прем’єр-міністра України, Уряд виділив додатково 150 млн. грн. на обладнання для оформлення 
біометричних документів, отже ми матимемо можливість встановити обладнання практично у всіх підроз-
ділах, де сьогодні оформлюються закордонні паспорти. Ми плануємо навіть збільшити їх кількість.

початок, продовження див. стор.3

14 листопада проведено розширене засі-
дання Колегії ДМС України за участю ке-
рівників територіальних органів.

Під час засідання розглянуто питання ді-
яльності ДМС України та територіальних 
органів протягом січня-вересня 2014 року, 
зокрема у сфері паспортної роботи, гро-
мадянства, реєстрації фізичних осіб, ро-
боти з іноземцями та біженцями, а також 
юридичного супроводження, фінансової 
дисципліни та протидії проявам корупції у 
підрозділах міграційної служби.
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Відбулося 
уроЧисТе 
засідання 
ВерХоВної 

ради уКраїни

27 листопада 2014 року відбулося урочисте засідання Вер-
ховної Ради України з нагоди складення присяги новообра-
ними народними депутатами України. 

Олександр Турчинов відкрив засідання та привітав новоо-
браних народних депутатів. 

У сесійній залі у виконанні хору прозвучав Державний 
Гімн України.

418 народних депутатів склали присягу, вступили на по-
саду і зареєструвалися для участі в першому пленарному 
засіданні.

Верховна Рада України обрала Гройсмана Володимира 
Борисовича Головою Верховної Ради України та призначи-
ла Яценюка Арсенія Петровича Прем’єр-міністром Укра-
їни. 

Наступне засідання Верховної Ради України відбудеться 
2 грудня 2014 року.

у річницю Євромайдана україна 
відзначила день гідності та свободи 

Президент України Петро Порошенко підписав Указ 
про присвоєння Героям Небесної Сотні звання Героя 
України. А також підписав Укази про відзначення що-
річно 21 листопада Дня Гідності і Свободи, а 22 січня 
- Дня соборності України. 

Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста та за-
палив свічку в пам’ять про загиблих. Разом з Президен-
том України участь у церемонії взяли Голова Верховної 
Ради VII скликання Олександр Турчинов, Прем’єр-мі-
ністр України Арсеній Яценюк, представники громад-
ськості. www.president.gov.ua

Президент взяв участь у церемонії вшанування 
пам’яті жертв голодомору в україні

Глави церков України прочитали спільну молитву на вшанування пам’яті жертв голодоморів. Петро Поро-
шенко оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання, після якої учасники церемонії встановили запалені 
лампади до меморіального знаку «Свіча пам’яті». 

16 листопада - день працівників радіо, телебачення та зв’язку 
Вітаємо з професійним святом!

Міграційна 
ситуація 
на Волині

Голова ДПСУ В.Назаренко 
розповів про основні результати 
діяльності відомства та 
окреслив перспективи 
розвитку
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У МВС вручили нагороди 
учасникам АТО

Державні і відомчі нагороди більш ніж 60 бійцям і членам сімей 
їхніх загиблих побратимів вручив Міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков. Трьом бійцям вручені ключі від службового 

житла. У нагородженні взяли участь обрані народними 
депутатами України Сергій Пашинський та Андрій Парубій.

– Сьогодні важливий для країни день. 
В Україні почалися зміни і випробуван-
ня, і ці зміни почалися рік тому, – зазна-
чив Арсен Аваков.

Учасники зустрічі вшанували хвили-
ною мовчання пам’ять про товаришів, 
які не повернулися з війни, поклавши 
своє життя за територіальну цілісність 
України.

Андрій Парубій привітав бійців з Днем 
гідності і з річницею початку подій на 
Майдані. Він підкреслив, що Майдан не 
закінчився, він триває. Учасники Майда-
ну стояли за незалежність країни, а потім 
поїхали на передову боротися проти оку-
пації Російською Федерацією. 10 тисяч 
людей, які допомагали Майдану, тепер 

допомагають на передовій бійцям.
– Вони формують історію країни. Пе-

ремогли Януковича, переможемо і Путі-
на, – сказав Андрій Парубій.

Членам сімей кількох бійців передали 
державні нагороди, якими їх нагородили 
посмертно. Арсен Аваков вручив учас-
никам антитерористичної операції наго-
роди та Почесні грамоти від імені Голо-
ви Верховної Ради України Олександра 
Турчинова, Подяки від імені Голови 
Уряду Арсенія Яценюка, а також відомчі 
відзнаки. Крім того, 24 бійцям наказом 
глави МВС були присвоєні спеціальні 
звання, а трьом – вручені ключі від служ-
бового житла.

Прес-служба МВС України

Заступник Міністра МВС України з питань 
європейської інтеграції Тігран Авакян 

зустрівся з представниками британської 
консалтингової компанії Agencia Consulting
Захід був організований з метою обговорення поточних пріоритетів 
та проблемних питань щодо можливої допомоги Agencia Consulting у 
здійсненні подальшої реформи системи кримінальної юстиції та до-
судового слідства в Україні.

Разом із заступником 
Міністра внутрішніх 
справ України з питань 
європейської інтеграції 
Тіграном Авакяном до об-
говорення даного питання 
долучилися й  представ-
ники Головного слідчого 
управління МВС України.

Директор з питань юс-
тиції та міжнародної 
співпраці Стів Піттс під 
час зустрічі зазначила, що 
Agencia Consulting є орга-
нізацією, яка надає кон-
сультативну і матеріаль-
но-технічну допомогу у 
сфері державного управ-
ління, приватній та інших 
сферах, що позитивно 
зарекомендувала себе на 
національному та міжна-
родному рівнях.

Окрім цього представ-
ники компанії розповіли 
про особистий досвід у 
поліції та про особливості 
роботи відповідних під-
розділів поліції Велико-
британії у сфері боротьби 
з корупцією та організова-
ною злочинністю.

У свою чергу представ-
ники Головного слідчого 
управління України роз-
повіли про основні функ-
ції, які здійснює управ-
ління, особливості норм 
Кримінального процесу-
ального кодексу України, 
що вступив в дію 2012 
року, та перешкоди, що 

виникають під час їх реа-
лізації.

Поряд з цим присутні 
обговорили питання ре-
формування досудового 
слідства, зокрема, його 
місце в структурі органів 
виконавчої влади, спро-
щення процедури досту-
пу слідчого до баз даних 
інших відомств, особли-
вості роботи слідчих та 

На розгляд експертів ЄС 
представили роботу ГУ БОЗ

В рамках виконання 
Плану дій щодо лібері-
зації візового режиму, 
відбулась друга зустріч 
представників структур-
них підрозділів Міністер-
ства внутрішніх справ, 
Генеральної прокурату-
ри, Міністерства юстиції, 
Служби безпеки України 
та експертів ЄС.

Експерти місії прибу-
ли до України для оцінки 
критеріїв виконання пла-
ну спрощення візового 
режиму. Тож, окрім аспек-
тів практичної діяльності 
ОВС, їх цікавив процес 
впровадження Плану, про-
цесуальний статус пра-
воохоронних органів та 
результативність їх робо-
ти. Цього разу на розгляд 
була представлена робота 
Головного управління по 
боротьбі із організованою 

злочинністю МВС Украї-
ни.

Присутнім було роз’яс-
нено основні напрямки 
боротьби зі злочинністю, 
що здійснює ГУ БОЗ, 
його структура, кількіс-
ний склад. Окремо учас-

Члени місії ЄС були ознайомлені із структурою, завданнями та 
процесуальним статусом Головного управління по боротьбі із 
організованою злочинністю (ГУ БОЗ).

Представники МВС 
зустрілися з експертами ЄС
Зустріч відбулася з метою оцінки критеріїв виконання другої 
фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму.

В Міністерстві внутріш-
ніх справ відбулася зустріч 
за участю представників 
Генеральної прокуратури 
України, Служби безпеки, 
Адміністрації Держав-
ної прикордонної служ-
би, Державної фіскальної 
служби, Міністерства за-
кордонних справ та ін.

Від міліцейського відом-
ства участь у заході взяли 
представники Управлін-
ня Міжнародних зв’язків, 
Управління боротьби з ор-
ганізованою злочинністю, 
Головного штабу, Депар-
таменту карного розшуку 
та ін.

Учасники зустрічі об-
говорили питання рефор-
мування правоохоронних 
відомств, зокрема, що сто-
сується МВС – структуру 
й кількісний склад, а та-
кож сучасні реформи.

Поряд з цим, обговори-
ли заходи, що вживаються 
у боротьбі з організова-
ною злочинністю, зупини-

їх навантаження, а також 
соціальні гарантії та ма-
теріальне забезпечення 
слідчих.

Усі заходи в рамках 
проведення зустрічі про-
йшли в атмосфері взаємо-
розуміння, поваги, довіри 
та конструктивного спів-
робітництва.

Прес-служба МВС
України

лися й на оцінці діяльності 
відповідних органів та ін.

Загалом представники 
правоохоронних відомств 
поінформували членів де-
легації ЄС про всі заходи, 
що були прийняті відпо-
відно до виконання другої 
фази Плану дій щодо лібе-
ралізації візового режиму.

Як зазначив заступник 
начальника Управління 
міжнародних зв’язків МВС 

Віталій Касап, з метою на-
дання повної інформації 
щодо розгляду даного пи-
тання, МВС максимально 
залучило експертів всіх 
підрозділів відомства.

У свою чергу члени де-
легації зазначили, що ро-
зуміють, які часи нині пе-
реживає Україна, відтак, 
готові надати свою під-
тримку.

Прес-служба МВСУ

ники зустрічі зупинилися 
на показниках діяльності 
служби та ознайомилися з 
нормативними актами, що 
регламентують її функціо-
нування.

Прес-служба МВС 
України
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Відбулося розширене 
засідання Колегії дМс україни
Як зазначив Голова ДМС 

України Сергій Радутний 
відкриваючи засідання, 
головним пріоритетом у 
роботі підрозділів мігра-
ційної служби залиша-
ється якісне надання по-
слуг громадянам, чуйне 
та ввічливе ставлення до 
них.

Окрему увагу під час 
засідання зосереджено 
на підготовці до впрова-
дження з 1 січня 2015 року 
біометричних паспортів 
для виїзду за кордон. На 
сьогоднішній день у всіх 
областях встановлюється 
відповідне обладнання. 
Як відомо,  нещодавно 
Уряд виділив додаткові 
кошти, що дозволить мі-
граційній службі швидко 
збільшити кількість пунк-
тів прийому документів 
на оформлення біоме-
тричних документів. Го-
лова ДМС України ще раз 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, злагоди, творчого 
натхнення та нових успіхів у Вашій професійній діяльності!

ДержАВнА МігрАційнА СлУжбА УкрАїни ТА реДАкція 
гАЗеТи «МігрАція» ВіТАюТь З ДнеМ нАроДження ТА юВілеЄМ:

Начальника Головного управління
 ДМСУ у Закарпатській області

Михайлишина Ігоря Володимировича
з 50-річним ювілеєм

Начальника Управління ДМСУ 
у Хмельницькій області

Панькова Олега Михайловича

підкреслив, що до 1 січня 
2015року такі підрозділи 
мають запрацювати у кож-
ній області України.

Під час засідання Коле-
гії розглянуто і недоліки у 
роботі територіальних ор-
ганів. Проведені Держав-
ною міграційною службою 
перевірки показують, що 
такі недоліки ще мають 
місце в окремих областях. 
За результатами розгляду 
прийнято ряд рішень про 
притягнення до відпові-
дальності тих керівників 
територіальних органів, 
які допустили порушення 
чинного законодавства під-
леглими.

Окремо розглянуто пи-
тання налагодження співп-
раці із центрами надання 
адміністративних послуг, 
утвореними місцевими 
державними адміністра-
ціями. Керівники тери-
торіальних органів поін-

формували членів Колегії 
ДМС України про значну 
кількість скарг на роботу 
центрів з боку громадян. 
Така ситуація, на думку 
керівників територіаль-
них органів, спричинена 
недостатньою кількістю 
адміністраторів центрів, 
недостатнім рівнем знань 
законодавства у міграцій-
ній сфері, а також непри-
стосованістю приміщень 
до прийому значної кілько-
сті громадян. Голова ДМС 
України ще раз наголосив 
на необхідності всебічного 
сприяння у роботі центрів 
з боку територіальних ор-
ганів ДМС України, від-
повідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів Украї-
ни від 16.05.2014р. №523.

На колегії також розгля-
нуто питання про співп-
рацю газети «Міграція» з 
ДМС України

dmsu.gov.ua

голова ДМС України провів зустріч 
із доповідачем комітету 

Парламентської асамблеї ради 
Європи з питань міграції, 

біженців та переміщених осіб

розпочався черговий раунд 
українсько-польських переговорів
18 листопада у 

приміщенні ДМС 
України розпочався 
черговий раунд укра-
їнсько-польських пе-
реговорів керівництва 
Державної міграцій-
ної служби України із 
делегацією Республі-
ки Польща.

Під час засідання 
обговорювались пи-
тання опрацювання 
проекту Імплемента-
ційного протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща 
до Угоди про реадмісію осіб між КМУ України та Європейським співтовариством.

Від ДМС України у заході взяли участь Голова ДМС України Сергій Радутний, 
перший заступник Голови ДМС України Юрій Сергієнко, директор Департаменту 
у справах іноземців та осіб без громадянства Наталія Науменко, начальник Відділу 
міжнародного співробітництва Денис Шпак та інші посадові особи відомства.
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НАчАльНикіВ територіАльНих ДМСУ НАГороДжеНо зА ВНеСок У 
розВиток ДержАВНої МіГрАційНої СлУжБи УкрАїНи

Відповідно до п.п. 3.11. п. 3 Рішення Колегії ДМС за перше півріччя 2014 року ДМС порушено клопо-
тання перед Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України про нагородження за особистий 
внесок у становлення та розвиток Державної міграційної служби, багаторічну та сумлінну працю та з 
нагоди Дня юриста. 

Нагороджено: іванова В.В. – начальника УДМС у Миколаївській області, Скіртача Ю.і. – начальника 
УДМС у Луганській області Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, харіну о.л. – начальника 
УДМС у Запорізькій області, Шапрана і.В. – начальника УДМС у Черкаській області Почесною Гра-
мотою Верховної Ради України, Вербицького В.М. – начальника УДМС у Чернівецькій області цінним 
подарунком Верховної Ради України. 

За зразкове виконання службових обов’язків, значний особистий внесок у розвиток міграційної служби 
України нагороджено Подякою Державної міграційної служби України, начальника Головного управління 
ДМС у Донецькій області Микитенка Є.В. 

Нагороди вручив Голова ДМСУ С.і. радутний на засіданні колегії 14 листопада 2014 року.

17 листопада відбулась 
робоча зустріч Голови Дер-
жавної міграційної служби 
України Сергія Радутного із 
доповідачем Комітету Пар-
ламентської асамблеї Ради 
Європи з питань міграції, 
біженців та переміщених 
осіб Джимом Шеріданом.

Сторони обговорили пи-
тання захисту внутрішньо 
переміщених осіб, забезпе-
чення прав біженців та осіб, 
які потребують додаткового 
захисту.
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Проведено зустріч з делегацією 
Федерального бюро німеччини з 
питань міграції та біженців та 

представниками УВкб оон
25 листопада у приміщенні ДМС 

України відбулась робоча зустріч Пер-
шого заступника Голови ДМС Укра-
їни Юрія Сергієнка з делегацією Фе-
дерального Бюро Німеччини з питань 
міграції та біженців на чолі з паном 
Фрідером Скібіцкі та представниками 
УВКБ ООН.

Під час зустрічі обговорювались пи-
тання співпраці у спільному проекті 
ДМС України та УВКБ ООН «Ініціати-
ва підвищення якості систем надання 
притулку в країнах Східної Європи та 
Південного Кавказу».

dmsu.gov.ua

біометричних паспортів 
вистачіть на всіх 

інтерв’ю голови дМс україни с.і.радутного 
Чи буде можливість 

оформити звичайний за-
кордонний паспорт без 
чіпа?

- Так, у нас буде паспорт 
для виїзду за кордон без 
електронного чіпа. Він 
буде дещо відрізнятися 
від того, який ми видаємо 
сьогодні, але процедура 
його оформлення взагалі 
не зміниться. І, що важли-
во, він буде дешевшим за 
біометричний.

А вже відома вартість 
цих документів?

- Виробником документа 
буде Державне підприєм-
ство «Поліграфкомбінат 
Україна». За попередньою 
інформацією, орієнтовна 
вартість бланка біоме-
тричного паспорта для 
виїзду за кордон сягати-
ме 15 євро у гривневому 
еквіваленті. Окрім того 
при оформленні закор-
донного паспорта до дер-
жавного бюджету сплачу-
ватимуться держмито та 
вартість адміністративної 
послуги, передбачені ак-
тами Кабінету Міністрів 
України.

Отримання біоме-
тричного паспорта гро-
мадяни пов’язують з 
отриманням безвізового 
режиму з країнами ЄС. 
Коли в українців з’явить-
ся можливість подоро-
жувати Європою без віз?

- МЗС України вже ін-
формувало, що запрова-
дження безвізового ре-
жиму громадян України 

може відбутись у 2015 
році. Зараз в Україні пра-
цюють експертні місії ЄС 
щодо моніторингу вико-
нання Україною другої 
фази Плану дій щодо лібе-
ралізації візового режиму 
ЄС для України. У верес-
ні-жовтні поточного року 
європейські експерти ви-
вчали перший блок Плану: 
ефективність управління 
міграцією, стан управлін-
ня державним кордоном 
України, державну полі-
тику у сфері притулку. Ви-
сновки позитивні.  

У листопаді – грудні буде 
вивчатись другий блок 
Плану. За результатами до-
повіді Єврокомісії Радою 
ЄС та Європарламентом і 
буде прийматись рішення 
щодо надання безвізового 
режиму для України. Є всі 
підстави вважати, що це 
відбудеться у наступному 
році. 

Впровадження в Україні 
біометричних документів 
– це лише одна з вимог для 
безвізового режиму.

Що робити тим, хто 
оформлював закордон-
ний паспорт нещодавно, 
у попередні роки? Треба 
буде міняти паспорти на 
нові?

- Ті паспорти, які вже ви-
дані громадянам України, 
будуть чинними до завер-
шення строку їх дії. Заміна 
такого паспорта на біоме-
тричний – це право, але не 
обов’язок громадян, вони і 
надалі зможуть подорожу-

вати світом з тими паспор-
тами, які вони отримали 
цього року, і у попередні 
роки.

З якого віку оформлюва-
тиметься закордонний 
паспорт і на який строк?

- Постановою Уряду пе-
редбачено видачу паспор-
та для виїзду за кордон 
строком на 10 років грома-
дянам, яким виповнилося 
16 років, і на 4 роки дітям 
до 16 років. 

Отже, проїзних доку-
ментів дитини не буде?

- Ні, дітям починаючи з 
січня ми будемо видава-
ти повноцінний паспорт, 
однак строк його дії буде 
меншим. Важливо те, що з 
16 років паспорт видавати-
меться на 10 років, це від-
чують діти, які планують 
навчатися за кордоном, 
адже сьогодні паспорт ми 
видаємо лише з 18 років – 
так передбачено чинним 
законодавством. До того 
ж, деякі країни взагалі не 
визнають наш проїзний 
документ дитини.

Чи зміниться процедура 
оформлення закордонно-
го паспорта?

- Для громадянина прак-
тично нічого не зміниться 
– необхідно буде прийти 
до пункту оформлення, 
подати заяву і паспорт 
громадянина України. 
Фотографування і скану-
вання відбитків пальців 
рук здійснюватимуть наші 
працівники.

dmsu.gov.ua
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Пані Олено, громадяни 
України давно очікують 
на безвізовий режим з 
країнами Шенгенської 
зони. Чи приблизились 
ми до нашої мрії? Якщо 
можна, будь ласка, роз-
кажіть, на якому етапі 
підготовки до безвізово-
го режиму з ЄС знахо-
диться Україна? 

- Дякую за гарне питан-
ня. Постараюсь вичерпно 
відповісти. 

Перш за все, поворот-
ним моментом для нас 
стало ухвалення 23 черв-
ня ц.р. Радою ЄС із за-
кордонних справ рішен-
ня про перехід України 
до другої фази Плану дій 
щодо лібералізації ЄС 
візового режиму для гро-
мадян України. Тобто, 
сторона ЄС визнала, що 
ми ухвалили всі необхідні 
законодавчі акти (в рам-
ках першої фази) і готові 
до їх втілення в життя.

План дій з лібералізації 
візового режиму скла-
дається з чотирьох бло-
ків: безпека документів, 
включаючи виготовлення 
біометричних паспор-
тів; протидія нелегальній 
міграції; забезпечення 
громадського порядку та 
безпеки, включаючи бо-
ротьбу з корупцією; за-
безпечення основних 
прав і свобод людини.

У цьому контексті хо-
тіла б підкреслити, що 
саме виконання всіх за-
вдань Плану та позитивна 
оцінка експертів ЄС доз-
волить говорити про мож-
ливість запровадження 
Євросоюзом безвізового 
режиму для України. 

Хотіла б також наголо-
сити, що ми чітко усві-
домлюємо обсяг роботи, 
який ще попереду. Дуже 
важливо, на мій погляд, 
для запровадження безві-
зового режиму у най-
ближчій перспективі збе-
регти динаміку виконання 
поставлених завдань. 

Думаю, що в цілому 
найбільш складні напрям-
ки роботи - це створення 
незалежного антикоруп-
ційного органу та запро-
вадження Україною біо-
метричних паспортів для 
виїзду за кордон. 

У цьому контексті за-
значу, що вирішення 
проблеми корупції є од-
ним із пріоритетів для 
українського суспільства 
на сьогоднішньому етапі 
розвитку держави.

Як відомо, у жовтні ц.р. 
Президентом України 
П.Порошенком підписа-
но так званний «антико-
рупційний пакет», який 
враховує ключові реко-
мендації Групи держав 
проти корупції (GRECO) 
та передбачає ряд дій, 
спрямованих на боротьбу 
з корупцією та створення 

антикорупційного бюро. 
Водночас, антикорупцій-

ні закони необхідно на-
лежно імплементувати та 
довести їх життєздатність і 
ефективність. Тому нашим 
першочерговим завданням 
є створення Національно-
го антикорупційного бюро 
України. Вже у лютому на-
ступного року прибудуть 
місії ЄС для оцінки нашої 
роботи на цьому напрямі.

Принагідно зазначу, що у 
вересні ц.р. в Україні пере-
бували експертні місії ЄС 
з оцінки прогресу в імпле-
ментації критеріїв Плану 
дій щодо безпеки докумен-
тів та протидії нелегальній 
міграції. За їхніми оцінка-
ми, нашими першочерго-
вими завданнями залиша-
ються початок оформлення 
біометричних паспортів, 
необхідність удосконален-
ня міжвідомчої взаємодії, 
зміцнення спроможностей 
причетних міністерств та 
відомств, у т.ч. наприклад 
підвищення рівня володін-
ня іноземною мовою. 

А в даний час в Україні 
працюють місії ЄС з оцін-
ки виконання завдань у 
сферах правоохоронного 
співробітництва, міжна-
родної співпраці у кримі-
нальних справах, а також 
боротьби з незаконним 
обігом наркотиків та орга-
нізованою злочинністю. 

Отже, як Ви бачите, три-
ває дуже інтенсивна ро-
бота. За підсумками цих 
місій будуть вироблені 
рекомендації ЄС щодо пи-
тань, яким слід приділити 
додаткову увагу.

Коли, на Ваш погляд, 
можна очікувати введен-
ня безвізового режиму з 
боку ЄС для українців?

- На дуже конкретне пи-
тання можу лише відпо-
вісти, що наразі все зале-
жить від нас самих і від 
того, наскільки швидко ми 
виконаємо усі завдання, 
передбачені згаданим Пла-
ном дій.

Поясню. Скасування ві-
зового режиму можли-
ве лише після того, як в 
Україні буде налагодже-
но видачу біометричних 
паспортів, а ЄС оцінить 
ефективність і захище-
ність цієї системи, а це по-
требує часу.

Безумовно, важливим ас-
пектом у цьому процесі є 
також наявність політич-
ної волі як в Україні, так і 
в ЄС.

На мій погляд, опти-
містичним терміном от-
римання висновку Єв-
рокомісії про готовність 
запровадити безвізовий 
режим можна розглядати 
травень 2015 року, коли в 
Ризі відбудеться Саміт кра-
їн «Східного партнерства». 
Але це станеться лише у 
разі виконання нами всіх 
пунктів Плану дій та за 

умови налагодження ви-
дачі біометричних паспор-
тів. Також важливу роль у 
цьому відіграє забезпечен-
ня високого рівня захисту 
персональних даних та 
охорони кордону.

Окрім цього, не можна 
забувати і про процедурні 
питання. Після прийнят-
тя Єврокомісією висновку 
про виконання нами усіх 
критеріїв вона предста-
вить на розгляд Ради ЄС 
та Європарламенту зако-
нодавчу пропозицію про 
включення нашої держави 
до переліку країн, грома-
дяни яких не потребують 
віз для короткострокових 
(до 90 днів) поїздок до 
держав-учасниць Шен-
генської угоди. Зазвичай 
строк розгляду подібних 
документів складає близь-
ко 6 місяців. 

Як Ви гадаєте, Олено 
Володимирівна, чи є під-
стави очікувати відтік 
українців після запрова-
дження ЄС безвізового 
режиму для громадян 
України?

- Це цікаве запитання, яке 
часто викликає побоюван-
ня як у українських, так і 
у європейських експертів. 
Проте, на моє переконан-
ня, побоювання безпід-
ставні. 

Хотіла б одразу ж під-
креслити, що у нас спільне 
з європейцями розуміння, 
що запровадження безві-
зового режиму не матиме 
наслідком виникнення мі-
граційних ризиків для ЄС, 
адже скасування віз для 
короткострокових поїздок 
не означатиме спрощення 
доступу до європейського 
ринку праці. Про це, зо-
крема, свідчить зменшен-
ня протягом останніх років 
чисельності нелегальної 
міграції з України.

Я думаю, що в умовах 
вільного безвізового пе-
ресування українські за-
робітчани частіше вико-
ристовуватимуть модель 
тимчасовох поїздок, тобто 
всеодно повертатимуться 
на батьківщину до своїх 
сімей. Фактично це спри-
ятиме впорядкуванню вза-
ємних поїздок, їх легаль-
ності, зменшенню корупції 
та зловживань у візовій 
сфері.

Загалом я помітила, що 
протягом останніх років 
українці все частіше звер-
таються за візою в ЄС і все 
частіше отримують мож-
ливість відвідати країни 
Європи. Так, в 2013 році 
шенгенські візи отримали 
понад 1,5 млн українців, 
а відсоток відмови склав 
лише 1,7%.

Цьому також сприяє за-
тверджений Єврокомісією 
уніфікований перелік до-
кументів, необхідних для 
оформлення віз до країн 
ЄС, що фактично зменшує 

відсоток відмов та убезпе-
чує українців від неправо-
мірного вимагання надмір-
ної кількості документів.

Окрім цього, ряд дер-
жав-членів ЄС вже сьогод-
ні так чи інакше спрощу-
ють процедури отримання 
українцями віз. Зокрема, 
мова йде про Хорватію, 
Румунію, Болгарію, Чехію, 
Польщу та Кіпр.

Зазначу, що ми вже маємо 
позитивний досвід функ-
ціонування безвізового 
режиму поїздок українців 
до держав (насамперед Із-
раїль та Хорватія), рівень 
доходів в яких є вищим за 
відповідний рівень, напри-
клад, у Болгарії та Румунії.

Водночас, малий прикор-
донний рух з окремими 
державами-членами ЄС 
(Польщею, Словаччиною 
та Угорщиною) засвідчив, 
що наші громадяни не ви-
користовують можливість 
безперешкодного в’їзду 
в держави ЄС для неле-
гального перебування в 
Євросоюзі, а також довів 
марність побоювань щодо 
погіршення криміногенної 
ситуації.

Як я вже говорила, можна 
констатувати, що загроза 
масового виїзду українців 
до Євросоюзу є вкрай мі-
зерною. 

Наших громадян дуже 
цікавить, коли ж вреш-
ті розпочнеться видача 
біометричних паспортів 
українцям? І яке відом-
ство буде їх видавати?

- Насамперед зазначу, 
що чинним законодав-
ством України визначено, 
що такі паспорти оформ-
ляються із застосуванням 
засобів Єдиного держав-
ного демографічного реє-
стру, розпорядником яко-
го є Державна міграційна 
служба України. 

Водночас, відповідною 
постановою Кабміну за-
тверджено зразок бланка 
і передбачено, що його 
оформлення розпочнеться 
з 1 січня 2015 року. 

На мою думку, детальну 
інформацію щодо стану 
готовності нашої держави 
до видачі біометричних 
паспортів краще все ж 
таки отримати у представ-
ників Державної міграцій-
ної служби.

Як Ви думаєте, наяв-
ність збройного кон-
флікту на Сході України 
впливає на процес пере-
ходу країни до безвізового 
режиму з ЄС?

- Перш за все, хотіла б 
зазначити, що правила по-
їздок українців в Росію чи 
до країн-членів  ЄС визна-
чені у відповідних міжна-
родних договорах України. 

Виходячи з реалій сьо-
годення України, саме 
питання захисту східного 
кордону держави набуло 
першочергового значення. 

Нам потрібно вирішувати 
комплекс питань з удоско-
налення інфраструктури 
кордону, його захисту та 
охорони. 

Незважаючи на збройний 
конфлікт на Сході України, 
безвізовий режим є мож-
ливим. Проте, ми повинні 
довести Євросоюзу, що 
українські документи от-
римують лише ті, хто має 
на це право. 

Як може змінитися 
режим перетину росій-
сько-українського дер-
жавного кордону за умови 
скасування  візового 
режиму з ЄС? Чи варто 
Україні запроваджувати 
візовий режим із Росією?

Як я вже зазначала, за-
провадження безвізово-
го режиму з боку ЄС для 
України не означатиме 
приєднання України до 
«Шенгенського простору». 
Відповідно, на кордоні 
зберігатиметься контроль, 
який після виконання ре-
комендацій європейських 
експертів, буде більш 
ефективнішим, ніж зараз.

Що стосується можливо-
го візового режиму з РФ, 
то безумовно, що такий 
крок України призвів би 
до введення Росією візо-
вого режиму для україн-
ських громадян. Мільйони 
українців будуть змушені 
оформляти візові та інші 
дозвільні документи. 

Тому, звісно ж, таке рі-
шення має прийматися із 
урахуванням багатьох чин-
ників, не останнє місце в 
якому посідають інтереси 
пересічних українців. 

На сьогодні такий крок 
нами не розглядається. 

Наостанок, пані Олено, 
яких позитивних змін 
українці можуть очіку-

вати після відміни віз з 
країнами-членами ЄС? 

- На мою думку, важли-
вою зміною для наших 
громадян стане отриман-
ня права на короткостро-
кові поїздки до країн ЄС 
без необхідності проходи-
ти процедуру оформлення 
віз, ми станемо більш мо-
більними. Це збільшить 
інтенсивність міжлюд-
ських контактів, сприя-
тиме співробітництву в 
економічній, політичній, 
культурно-гуманітарних 
та інших сферах. Загалом, 
сприятиме демократиза-
ції нашого суспільства. 
Водночас, ми зможемо 
доносити правду про 
нашу державу, пропагува-
ти її. Це, безумовно, крок 
уперед. 

Тобто, можливість для 
українців безперешкодно 
відвідувати країни Євро-
пи вкрай важлива не тіль-
ки для наших громадян, а 
й для подальшої успішної 
інтеграції України в євро-
пейське співтовариство. 
Оскільки це дасть укра-
їнцям відчуття того, що 
вони є вільними людьми, 
а також побачити на влас-
ні очі, що насправді являє 
собою Європа, якими є 
європейські принципи і 
засади та усвідомити, за 
якою моделлю має розви-
ватися Україна.  

Фактично, безвізовий 
режим є для нашого су-
спільства «лакмусовим 
папірцем» європейської 
інтеграції, який надасть 
змогу зрозуміти, наскіль-
ки реальною та щирою є 
підтримка України Євро-
пою. 
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