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У річницю Євромайдана Україна
відзначила День гідності та свободи

ВІДБУЛОСЯ
УРОЧИСТЕ
ЗАСІДАННЯ
ВЕРХОВНОЇ
РАДИ УКРАЇНИ

Президент України Петро Порошенко підписав Указ
про присвоєння Героям Небесної Сотні звання Героя
України. А також підписав Укази про відзначення щорічно 21 листопада Дня Гідності і Свободи, а 22 січня
- Дня соборності України.
Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста та запалив свічку в пам’ять про загиблих. Разом з Президентом України участь у церемонії взяли Голова Верховної
Ради VII скликання Олександр Турчинов, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, представники громадськості.
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 Порошенко оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання, після якої учасники церемонії встановили запалені
лампади до меморіального знаку «Свіча пам’яті».

27 листопада 2014 року відбулося урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами України.
Олександр Турчинов відкрив засідання та привітав новообраних народних депутатів.
У сесійній залі у виконанні хору прозвучав Державний
Гімн України.
418 народних депутатів склали присягу, вступили на посаду і зареєструвалися для участі в першому пленарному
засіданні.
Верховна Рада України обрала Гройсмана Володимира
Борисовича Головою Верховної Ради України та призначила Яценюка Арсенія Петровича Прем’єр-міністром України.
Наступне засідання Верховної Ради України відбудеться
2 грудня 2014 року.

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, Голова Державної міграційної служби України.
Сергію Івановичу, чи готова міграційна служба до початку видачі
нових паспортів?
Сьогодні у всіх областях встановлюється обладнання для оформлення таких документів, на грудень заплановано тестові випробування та
навчання наших працівників, отже, з перших робочих днів січня наступного року українці зможуть оформити такі документи.
Скільки підрозділів міграційної служби зможуть видавати біометричний 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 підрозділах, де сьогодні оформлюються закордонні паспорти. Ми плануємо навіть збільшити їх кількість.
початок, продовження див. стор.3

Відбулося розширене засідання Колегії ДМС України
14 листопада проведено розширене засідання Колегії ДМС України за участю керівників територіальних органів.
Під час засідання розглянуто питання діяльності ДМС України та територіальних
органів протягом січня-вересня 2014 року,
зокрема у сфері паспортної роботи, громадянства, реєстрації фізичних осіб, роботи з іноземцями та біженцями, а також
юридичного супроводження, фінансової
дисципліни та протидії проявам корупції у
підрозділах міграційної служби.
початок, продовження див. стор.3

16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв’язку
Вітаємо з професійним святом!
Читайте
У МВС вручили
нагороди
учасникам АТО
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У Міністерстві внутрішніх справ України

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 випробування, і ці зміни почалися рік тому, – зазначив Арсен Аваков.
Учасники зустрічі вшанували хвилиною 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 Майдану стояли за незалежність країни, а потім
поїхали на передову боротися проти окупації Російською Федерацією. 10 тисяч
людей, які допомагали Майдану, тепер

допомагають на передовій бійцям.
– Вони формують історію країни. Перемогли Януковича, переможемо і Путіна, – сказав Андрій Парубій.
Членам сімей кількох бійців передали
державні нагороди, якими їх нагородили
посмертно. Арсен Аваков вручив учасникам антитерористичної операції нагороди та Почесні грамоти від імені Голови 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 службового 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 досудового слідства в Україні.
Разом із заступником
Міністра
внутрішніх
справ України з питань
європейської
інтеграції
Тіграном Авакяном до обговорення даного питання
долучилися й представники Головного слідчого
управління МВС України.
Директор з питань юстиції та міжнародної
співпраці Стів Піттс під
час зустрічі зазначила, що
Agencia Consulting є організацією, яка надає консультативну і матеріально-технічну допомогу у
сфері державного управління, приватній та інших
сферах, що позитивно
зарекомендувала себе на
національному та міжнародному рівнях.
Окрім цього представники компанії розповіли
про особистий досвід у
поліції та про особливості
роботи відповідних підрозділів поліції Великобританії у сфері боротьби
з корупцією та організованою злочинністю.
У свою чергу представники Головного слідчого
управління України розповіли про основні функції, які здійснює управління, особливості норм
Кримінального процесуального кодексу України,
що вступив в дію 2012
року, та перешкоди, що

виникають під час їх реалізації.
Поряд з цим присутні
обговорили питання реформування досудового
слідства, зокрема, його
місце в структурі органів
виконавчої влади, спрощення процедури доступу слідчого до баз даних
інших відомств, особливості роботи слідчих та

їх навантаження, а також
соціальні гарантії та матеріальне забезпечення
слідчих.
Усі заходи в рамках
проведення зустрічі пройшли в атмосфері взаєморозуміння, поваги, довіри
та конструктивного співробітництва.
Прес-служба МВС
України

Представники МВС
зустрілися з експертами ЄС На розгляд експертів ЄС
Зустріч відбулася з метою оцінки критеріїв виконання другої
представили роботу ГУ БОЗ
фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму.
В Міністерстві внутрішніх справ відбулася зустріч
за участю представників
Генеральної прокуратури
України, Служби безпеки,
Адміністрації
Державної прикордонної служби, Державної фіскальної
служби, Міністерства закордонних справ та ін.
Від міліцейського відомства участь у заході взяли
представники Управління Міжнародних зв’язків,
Управління боротьби з організованою злочинністю,
Головного штабу, Департаменту карного розшуку
та ін.
Учасники зустрічі обговорили питання реформування правоохоронних
відомств, зокрема, що стосується МВС – структуру
й кількісний склад, а також сучасні реформи.
Поряд з цим, обговорили заходи, що вживаються
у боротьбі з організованою злочинністю, зупини-

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

лися й на оцінці діяльності
відповідних органів та ін.
Загалом представники
правоохоронних відомств
поінформували членів делегації ЄС про всі заходи,
що були прийняті відповідно до виконання другої
фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму.
Як зазначив заступник
начальника
Управління
міжнародних зв’язків МВС

Віталій Касап, з метою надання повної інформації
щодо розгляду даного питання, МВС максимально
залучило експертів всіх
підрозділів відомства.
У свою чергу члени делегації зазначили, що розуміють, які часи нині переживає Україна, відтак,
готові надати свою підтримку.
Прес-служба МВСУ

В рамках виконання
Плану дій щодо ліберізації візового режиму,
відбулась друга зустріч
представників структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ,
Генеральної
прокуратури, Міністерства юстиції,
Служби безпеки України
та експертів ЄС.
Експерти місії прибули до України для оцінки
критеріїв виконання плану спрощення візового
режиму. Тож, окрім аспектів практичної діяльності
ОВС, їх цікавив процес
впровадження Плану, процесуальний статус правоохоронних органів та
результативність їх роботи. Цього разу на розгляд
була представлена робота
Головного управління по
боротьбі із організованою

злочинністю МВС України.
Присутнім було роз’яснено основні напрямки
боротьби зі злочинністю,
що здійснює ГУ БОЗ,
його структура, кількісний склад. Окремо учас-

ники зустрічі зупинилися
на показниках діяльності
служби та ознайомилися з
нормативними актами, що
регламентують її функціонування.
Прес-служба МВС
України

У Державній міграційній службі України
продовження, початок див. стор 1

Відбулося розширене
засідання Колегії ДМС України

Як зазначив Голова ДМС
України Сергій Радутний
відкриваючи
засідання,
головним пріоритетом у
роботі підрозділів міграційної служби залишається якісне надання послуг громадянам, чуйне
та ввічливе ставлення до
них.
Окрему увагу під час
засідання
зосереджено
на підготовці до впровадження 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 міграційній службі швидко
збільшити кількість пунктів прийому документів
на оформлення біометричних документів. Голова ДМС України ще раз

підкреслив, що до 1 січня
2015року такі підрозділи
мають запрацювати у кожній області України.
Під час засідання Колегії розглянуто і недоліки у
роботі територіальних органів. Проведені Державною міграційною службою
перевірки показують, що
такі недоліки ще мають
місце в окремих областях.
За результатами розгляду
прийнято ряд рішень про
притягнення до відповідальності тих керівників
територіальних
органів,
які допустили порушення
чинного законодавства підлеглими.
Окремо розглянуто питання налагодження співпраці із центрами надання
адміністративних послуг,
утвореними
місцевими
державними адміністраціями. Керівники територіальних органів поін-

формували членів Колегії
ДМС України про значну
кількість скарг на роботу
центрів з боку громадян.
Така ситуація, на думку
керівників
територіальних органів, спричинена
недостатньою кількістю
адміністраторів центрів,
недостатнім рівнем знань
законодавства у міграційній сфері, а також непристосованістю приміщень
до прийому значної кількості громадян. Голова ДМС
України ще раз наголосив
на необхідності всебічного
сприяння у роботі центрів
з боку територіальних органів ДМС України, відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. №523.
На колегії також розглянуто питання про співпрацю газети «Міграція» з
ДМС України
dmsu.gov.ua

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 клопотання 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 Грамотою 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.
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Біометричних паспортів
вистачіть на всіх

Інтерв’ю Голови ДМС України С.І.Радутного

Чи буде можливість
оформити звичайний закордонний 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 важливо, він буде дешевшим за
біометричний.
А вже відома вартість
цих документів?
- Виробником документа
буде Державне підприємство «Поліграфкомбінат
Україна». За попередньою
інформацією, орієнтовна
вартість бланка біометричного паспорта для
виїзду за кордон сягатиме 15 євро у гривневому
еквіваленті. Окрім того
при оформленні закордонного паспорта до державного бюджету сплачуватимуться держмито та
вартість адміністративної
послуги, передбачені актами Кабінету Міністрів
України.
Отримання
біометричного паспорта громадяни пов’язують з
отриманням безвізового
режиму з країнами ЄС.
Коли в українців з’явиться можливість подорожувати Європою без віз?
- МЗС України вже інформувало, що запровадження безвізового режиму громадян України

може відбутись у 2015
році. Зараз в Україні працюють експертні місії ЄС
щодо моніторингу виконання Україною другої
фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму
ЄС для України. У вересні-жовтні поточного року
європейські експерти вивчали перший блок Плану:
ефективність управління
міграцією, стан управління державним кордоном
України, державну політику у сфері притулку. Висновки позитивні.
У листопаді – грудні буде
вивчатись другий блок
Плану. За результатами доповіді 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
закордонний паспорт нещодавно,
у попередні роки? Треба
буде міняти паспорти на
нові?
- Ті паспорти, які вже видані громадянам України,
будуть чинними до завершення строку їх дії. Заміна
такого паспорта на біометричний – це право, але не
обов’язок громадян, вони і
надалі зможуть подорожу-

вати світом з тими паспортами, які вони отримали
цього року, і у попередні
роки.
З якого віку оформлюватиметься закордонний
паспорт і на який строк?
- Постановою Уряду передбачено видачу паспорта для виїзду за кордон
строком на 10 років громадянам, яким виповнилося
16 років, і на 4 роки дітям
до 16 років.
Отже, проїзних документів дитини не буде?
- Ні, дітям починаючи з
січня ми будемо видавати повноцінний паспорт,
однак строк його дії буде
меншим. Важливо те, що з
16 років паспорт видаватиметься на 10 років, це відчують 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 закордонного паспорта?
- Для громадянина практично нічого не зміниться
– необхідно буде прийти
до пункту оформлення,
подати заяву і паспорт
громадянина
України.
Фотографування і сканування відбитків пальців
рук здійснюватимуть наші
працівники.
dmsu.gov.ua
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Голова ДМС України провів зустріч
із доповідачем Комітету
Парламентської асамблеї Ради
Європи з питань міграції,
біженців та переміщених осіб
17 листопада відбулась
робоча зустріч Голови Державної міграційної служби
України Сергія Радутного із
доповідачем Комітету Парламентської асамблеї Ради
Європи з питань міграції,
біженців та переміщених
осіб Джимом Шеріданом.
Сторони обговорили питання захисту внутрішньо
переміщених осіб, забезпечення прав біженців та осіб,
які потребують додаткового
захисту.
dmsu.gov.ua

Розпочався черговий раунд
українсько-польських переговорів

18
листопада
у
приміщенні
ДМС
України
розпочався
черговий раунд українсько-польських переговорів керівництва
Державної міграційної служби України із
делегацією Республіки Польща.
Під час засідання
обговорювались питання
опрацювання
проекту Імплементаційного 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.
dmsu.gov.ua

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 Першого заступника Голови ДМС України Юрія Сергієнка з делегацією Федерального Бюро Німеччини з питань
міграції та біженців на чолі з паном
Фрідером Скібіцкі та представниками
УВКБ ООН.
Під час зустрічі обговорювались питання співпраці у спільному проекті
ДМС України та УВКБ ООН «Ініціатива підвищення якості систем надання
притулку в країнах Східної Європи та
Південного Кавказу».
dmsu.gov.ua

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

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

Спецінтерв’ю заступника Міністра
закордонних справ України
О.В.Зеркаль з Головним редактором
газети «Міграція» І.П.Супруновським
Пані Олено, громадяни
України давно очікують
на безвізовий режим з
країнами Шенгенської
зони. Чи приблизились
ми до нашої мрії? Якщо
можна, будь ласка, розкажіть, на якому етапі
підготовки до безвізового режиму з ЄС знаходиться Україна?
- Дякую за гарне питання. Постараюсь вичерпно
відповісти.
Перш за все, поворотним моментом для нас
стало ухвалення 23 червня ц.р. Радою ЄС із закордонних справ рішення про перехід України
до другої фази Плану дій
щодо лібералізації ЄС
візового режиму для громадян України. Тобто,
сторона ЄС визнала, що
ми ухвалили всі необхідні
законодавчі акти (в рамках першої фази) і готові
до їх втілення в життя.
План дій з лібералізації
візового режиму складається з чотирьох блоків: безпека документів,
включаючи виготовлення
біометричних
паспортів; протидія нелегальній
міграції;
забезпечення
громадського порядку та
безпеки, включаючи боротьбу з корупцією; забезпечення
основних
прав і свобод людини.
У цьому контексті хотіла б підкреслити, що
саме виконання всіх завдань Плану та позитивна
оцінка експертів ЄС дозволить говорити про можливість
запровадження
Євросоюзом безвізового
режиму для України.
Хотіла б також наголосити, що ми чітко усвідомлюємо обсяг роботи,
який ще попереду. Дуже
важливо, на мій погляд,
для запровадження безвізового режиму у найближчій перспективі зберегти динаміку виконання
поставлених завдань.
Думаю, що в цілому
найбільш складні напрямки роботи - це створення
незалежного антикорупційного органу та запровадження Україною біометричних паспортів для
виїзду за кордон.
У цьому контексті зазначу, що вирішення
проблеми корупції є одним із пріоритетів для
українського суспільства
на сьогоднішньому етапі
розвитку держави.
Як відомо, у жовтні ц.р.
Президентом
України
П.Порошенком підписано так званний «антикорупційний пакет», який
враховує ключові рекомендації Групи держав
проти корупції (GRECO)
та передбачає ряд дій,
спрямованих на боротьбу
з корупцією та створення

антикорупційного бюро.
Водночас, антикорупційні закони необхідно належно імплементувати та
довести їх життєздатність і
ефективність. Тому нашим
першочерговим завданням
є створення Національного антикорупційного бюро
України. Вже у лютому наступного року прибудуть
місії ЄС для оцінки нашої
роботи на цьому напрямі.
Принагідно зазначу, що у
вересні ц.р. в Україні перебували експертні місії ЄС
з оцінки прогресу в імплементації критеріїв Плану
дій щодо безпеки документів та протидії нелегальній
міграції. За їхніми оцінками, нашими першочерговими завданнями залишаються початок оформлення
біометричних паспортів,
необхідність удосконалення міжвідомчої взаємодії,
зміцнення спроможностей
причетних міністерств та
відомств, у т.ч. наприклад
підвищення рівня володіння іноземною мовою.
А в даний час в Україні
працюють місії ЄС з оцінки виконання завдань у
сферах правоохоронного
співробітництва, міжнародної співпраці у кримінальних справах, а також
боротьби з незаконним
обігом наркотиків та організованою злочинністю.
Отже, як Ви бачите, триває дуже інтенсивна робота. За підсумками цих
місій будуть вироблені
рекомендації ЄС щодо питань, яким слід приділити
додаткову увагу.
Коли, на Ваш погляд,
можна очікувати введення безвізового режиму з
боку ЄС для українців?
- На дуже конкретне питання можу лише відповісти, що наразі все залежить від нас самих і від
того, наскільки швидко ми
виконаємо усі завдання,
передбачені згаданим Планом дій.
Поясню. Скасування візового режиму можливе лише після того, як в
Україні буде налагоджено видачу біометричних
паспортів, а ЄС оцінить
ефективність і захищеність цієї системи, а це потребує часу.
Безумовно, важливим аспектом у цьому процесі є
також наявність політичної волі як в Україні, так і
в ЄС.
На мій погляд, оптимістичним терміном отримання висновку Єврокомісії про готовність
запровадити
безвізовий
режим можна розглядати
травень 2015 року, коли в
Ризі відбудеться Саміт країн «Східного партнерства».
Але це станеться лише у
разі виконання нами всіх
пунктів Плану дій та за

умови налагодження видачі біометричних паспортів. Також важливу роль у
цьому відіграє забезпечення високого рівня захисту
персональних даних та
охорони кордону.
Окрім цього, не можна
забувати і про процедурні
питання. Після прийняття Єврокомісією висновку
про виконання нами усіх
критеріїв вона представить на розгляд Ради ЄС
та Європарламенту законодавчу пропозицію про
включення нашої держави
до переліку країн, громадяни яких не потребують
віз для короткострокових
(до 90 днів) поїздок до
держав-учасниць
Шенгенської угоди. Зазвичай
строк розгляду подібних
документів складає близько 6 місяців.
Як Ви гадаєте, Олено
Володимирівна, чи є підстави очікувати відтік
українців після запровадження ЄС безвізового
режиму для громадян
України?
- Це цікаве запитання, яке
часто викликає побоювання як у українських, так і
у європейських експертів.
Проте, на моє переконання, побоювання безпідставні.
Хотіла б одразу ж підкреслити, що у нас спільне
з європейцями розуміння,
що запровадження безвізового режиму не матиме
наслідком виникнення міграційних ризиків для ЄС,
адже скасування віз для
короткострокових поїздок
не означатиме спрощення
доступу до європейського
ринку праці. Про це, зокрема, свідчить зменшення протягом останніх років
чисельності нелегальної
міграції з України.
Я думаю, що в умовах
вільного безвізового пересування українські заробітчани частіше використовуватимуть модель
тимчасовох поїздок, тобто
всеодно повертатимуться
на батьківщину до своїх
сімей. Фактично це сприятиме впорядкуванню взаємних поїздок, їх легальності, зменшенню корупції
та зловживань у візовій
сфері.
Загалом я помітила, що
протягом останніх років
українці все частіше звертаються за візою в ЄС і все
частіше отримують можливість 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 затверджений Єврокомісією
уніфікований перелік документів, необхідних для
оформлення віз до країн
ЄС, що фактично зменшує

відсоток відмов та убезпечує українців від неправомірного вимагання надмірної кількості документів.
Окрім цього, ряд держав-членів ЄС вже сьогодні так чи інакше спрощують процедури отримання
українцями віз. Зокрема,
мова йде про Хорватію,
Румунію, Болгарію, Чехію,
Польщу та Кіпр.
Зазначу, що ми вже маємо
позитивний досвід функціонування
безвізового
режиму поїздок українців
до держав (насамперед Ізраїль та Хорватія), рівень
доходів в яких є вищим за
відповідний рівень, наприклад, у Болгарії та Румунії.
Водночас, малий прикордонний рух з окремими
державами-членами
ЄС
(Польщею, Словаччиною
та Угорщиною) засвідчив,
що наші громадяни не використовують можливість
безперешкодного
в’їзду
в держави ЄС для нелегального 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 мізерною.
Наших громадян дуже
цікавить, коли ж врешті розпочнеться видача
біометричних паспортів
українцям? І яке відомство буде їх видавати?
- Насамперед зазначу,
що чинним законодавством України визначено,
що такі паспорти оформляються із застосуванням
засобів Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна
служба України.
Водночас, відповідною
постановою Кабміну затверджено 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 представників Державної міграційної служби.
Як Ви думаєте, наявність збройного конфлікту на Сході України
впливає на процес переходу країни до безвізового
режиму з ЄС?
- Перш за все, хотіла б
зазначити, що правила поїздок українців в Росію чи
до країн-членів ЄС визначені у відповідних міжнародних договорах України.
Виходячи з реалій сьогодення України, саме
питання захисту східного
кордону держави набуло
першочергового значення.

Заступник Міністра
закордонних справ України
Олена Володимирівна Зеркаль
Нам потрібно вирішувати
комплекс питань з удосконалення інфраструктури
кордону, його захисту та
охорони.
Незважаючи на збройний
конфлікт на Сході України,
безвізовий режим є можливим. Проте, ми повинні
довести Євросоюзу, що
українські документи отримують лише ті, хто має
на це право.
Як може змінитися
режим перетину російсько-українського державного кордону за умови
скасування візового
режиму з ЄС? Чи варто
Україні запроваджувати
візовий режим із Росією?
Як я вже зазначала, запровадження
безвізового режиму з боку ЄС для
України не означатиме
приєднання України до
«Шенгенського простору».
Відповідно, на кордоні
зберігатиметься контроль,
який після виконання рекомендацій європейських
експертів, буде більш
ефективнішим, ніж зараз.
Що стосується можливого візового режиму з РФ,
то безумовно, що такий
крок України призвів би
до введення Росією візового режиму для українських громадян. Мільйони
українців будуть змушені
оформляти візові та інші
дозвільні документи.
Тому, звісно ж, таке рішення має прийматися із
урахуванням багатьох чинників, 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, важливою зміною для наших
громадян стане отримання права на короткострокові поїздки до країн ЄС
без необхідності проходити процедуру оформлення
віз, ми станемо більш мобільними. Це збільшить
інтенсивність
міжлюдських контактів, сприятиме співробітництву в
економічній, політичній,
культурно-гуманітарних
та інших сферах. Загалом,
сприятиме демократизації нашого суспільства.
Водночас, ми зможемо
доносити правду про
нашу державу, пропагувати її. Це, безумовно, крок
уперед.
Тобто, можливість для
українців безперешкодно
відвідувати країни Європи вкрай важлива не тільки для наших громадян, а
й для подальшої успішної
інтеграції України в європейське співтовариство.
Оскільки це дасть українцям відчуття того, що
вони є вільними людьми,
а також побачити на власні очі, що насправді являє
собою Європа, якими є
європейські принципи і
засади та усвідомити, за
якою моделлю має розвиватися Україна.
Фактично,
безвізовий
режим є для нашого суспільства «лакмусовим
папірцем» європейської
інтеграції, який надасть
змогу зрозуміти, наскільки реальною та щирою є
підтримка України Європою.
------------------------------Інтерв’ю провів
І.П. Супруновській

