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Cieľom projektu SIBSU je zjednodušiť výmenu názorov, skúseností, vedomostí a informácií 
medzi hraničnou políciou a colnými službami Slovenska a Ukrajiny. Zámerom je zanalyzovať 
možnosti na prehĺbenie integrovaného manažmentu hraníc a zvýšiť povedomie a porozume-
nie o práci hraničnej polície a colnej služby v prihraničných regiónoch a obciach Slovenska 
a Ukrajiny. Súčasťou projektu je aj analýza vplyvu hranice na sociálno-ekonomický rozvoj po-
hraničných regiónov, ako aj príležitostí na cezhraničnú spoluprácu na oboch stranách hranice.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na 
Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt „Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou – SIBSU“ získal grant 
z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 832 827,00 € prostredníctvom grantov EHP. 
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.
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Мета проекту SIBSU полягає у сприянні обміну новітніми ідеями, сучасним досвідом, 
знаннями та інформацією між прикордонними органами та митними службами Словач-
чини та України. Ми впевнені, що аналіз можливостей для поглиблення інтегрованого 
управління кордоном сприятиме суттєвому підвищенню обізнаності та розуміння систе-
ми роботи прикордонних органів та митних служб в прикордонних регіонах та муніци-
палітетах Словаччини та України. Серед результатів проекту є також проведений аналіз 
впливу близькості кордону на соціально-економічний розвиток прикордонних регіонів, 
визначення перспективних напрямків для українсько-словацького транскордонного 
співробітництва.

Логотипи всіх виконавців проекту: www.sibsu.sk
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Для реалізації проекту «Безпечний та інклюзивний кордон між Словаччиною та Украї-
ною – SIBSU» було виділено грант від Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії у сумі 832 827,00 
євро через програму ЄЕЗ. Проект співфінансується з державного бюджету СР.

Щоб дізнатися більше про програми та проекти, які фінансуються грантами ЄЕЗ у Сло-
ваччині, відвідайте сторінку www.eeagrants.sk
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 ■ Нові інформаційні системи 
в процесі прикордонного 
контролю в Словацькій Республіці

Основною метою використання інформаційних систем у ході робо-
ти правоохоронних органів є підвищення безпеки шляхом оптимі-
зації діяльності завдяки швидкості, адресності та точності процесів 
обробки даних, які забезпечують ці системи. Словацька Республі-
ка не є винятком, як член Європейського Союзу та Шенгенської 
зони, вона використовує національні, міжнародні та інформаційні 
системи ЄС в межах правоохоронної діяльності та інтегрованого 
управління кордонами.

У конкретній сфері управління кордоном, а саме здійсненні 
прикордонного контролю, інформаційні системи, які використо-
вуються в Словацькій Республіці поділяються на реєстраційні, по-
шукові та спеціальні системи. Ці системи доповнюються перифе-
рійними пристроями та мобільними периферійними пристроями, 
які дозволяють використовувати інформаційні системи практично 
будь-де. Щоб забезпечити найбільш оперативну обробку даних, 
доступ до інформаційних систем з обов›язковим пошуком здійс-
нюється через єдину інформаційну систему під назвою «Централь-
на люстраційна консоль» (слов. Centrálna lustračná konzola), яка 
дозволяє уповноваженим органам використовувати доступ до ок-
ремих записів шляхом єдиного введення вхідних даних.

Контроль на зовнішніх кордонах Європейського Союзу за-
лишається одним із основних елементів безпеки у сфері свободи, 
правосуддя і відіграє важливу роль у гарантуванні довгострокової 
безпеки ЄС та його громадян. Протягом останніх років близько 60 
мільйонів громадян третіх країн щорічно прибували до ЄС, а кіль-
кість перетинів зовнішніх кордонів цими особами приблизно 

в чотири рази більша. Очікується, що до 2025 року ця кількість зро-
сте до 76 мільйонів подорожуючих на рік. Збільшення цих мігра-
ційних потоків необхідно враховувати в новому контексті безпеки, 
особливо через актуальні ризики злочинності і тероризму, ради-
калізації та іноземних бойовиків, а також у контексті міграційного 
контролю на території держав-членів ЄС.

У відповідь на ці виклики в ЄС було прийнято рішення ство-
рити нову систему для реєстрації даних про в’їзд, виїзд і відмову 
у в’їзді громадянам третіх країн, які перетинають зовнішні кордо-
ни держав-членів союзу. Ця обширна інформаційна система ЄС 
була створена відповідно до Регламенту 2017/2226 про «Систему 
в’їзду/виїзду» (англ. Entry/Exit System – EES). Управління EES буде 
здійснюватися Європейським агентством з оперативного управ-
ління великомасштабними інформаційними системами ЄС – euLISA. 
Створення EES є результатом задоволення запиту прикордонних 
відомств щодо створення інформаційної системи для реєстрації 
переміщення громадян третіх країн через зовнішні кордони ЄС. 
Водночас це надає можливості та платформу для підвищення рів-
ня автоматизації процесу прикордонного контролю за допомогою 
сучасних елементів, таких як системи самообслуговування (так звані 
кіоски), автоматизовані системи прикордонного контролю (е-gates), 
які дозволяють здійснювати прикордонний контроль без фізичної 
зустрічі пасажира з представником прикордонних органів. Крім 
того, він створює правові підстави для використання національ-
них програм спрощення процедур прикордонного контролю, ме-
тою яких є прискорення проходження таких процедур зареєстро-
ваними та добросовісними мандрівниками.

Ця схема передбачена до застосовування для всіх громадян 
третіх країн, які в’їжджають до Шенгенської зони для короткостро-
кового перебування – до 90 днів протягом будь-якого 180-денного 
періоду. EES слугує заміною ручному штампуванню паспортів, а та-
кож сприяє автоматизації окремих процесів прикордонного контр-
олю. Також слід констатувати зв’язок даної системи з базою даних 
Візової інформаційної системи (VIS), що обумовлює використання 
такого інструменту прикордонними та консульськими службами.
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Крім того, EES створює можливості для правоохоронних ор-
ганів в частині проведення обмежених пошуків з метою ідентифі-
кації злочинців та розвідки для запобігання серйозним злочинам 
і тероризму шляхом надання записів історії подорожей громадян 
третіх країн, включаючи підозрюваних, виконавців або жертв 
злочинів. Отримання таких даних сприяє доповненню інформації 
в Шенгенської інформаційній системі.

EES буде формуватися центральною системою, з якою інф-
раструктура національного кордону буде проводити обмін дани-
ми через єдиний національний інтерфейс (NUI). Зв’язок між цен-
тральною системою та NUI забезпечуватиметься безпечною та 
зашифрованою комунікаційною інфраструктурою. Дані системи 
зберігатимуться в реєстрі даних на центральному рівні, тоді як за-
конодавство дозволить державам-членам зберігати дані, отримані 
їх компетентними органами на національному рівні, але відповід-
но до визначених мети та умов регулювання. Для виконання зо-
бов’язань перевізників під час перевезення людей через зовніш-
ні кордони частиною центральної системи буде також веб-сервіс, 
який забезпечить доступ до інформації про поточну тривалість 
дозволеного перебування для окремих громадян третіх країн (за 
умови обов’язкової реєстрації в системі).

Як ця система працюватиме на практиці? Система фіксува-
тиме ім’я пасажира, громадянство, стать, дату народження, тип 
проїзного документа та країну видачі, біометричні дані, а також 
дату та місце в’їзду та виїзду. Це полегшить виявлення випадків пе-
ревищення терміну перебування, а також спростить ідентифікацію 

громадян третіх країн без документів на території Шенгенської 
зони. EES також фіксуватиме відмови у в’їзді.

Що стосується біометричних ідентифікаторів, EES буде вико-
ристовувати комбінацію чотирьох відбитків пальців і зображен-
ня обличчя. Це дозволить провести достатньо точну перевірку та 
ідентифікацію, зберігаючи прийнятний рівень обсягу даних. За до-
помогою біометричної ідентифікації гарантується, що громадянин 
не буде зареєстрований більше ніж один раз, або що він не буде 
зареєстрований з іншим проїзним документом.

Мета таких заходів полягає в тому, щоб дозволити прикордонним 
органам і консульському персоналу проводити оцінку ризиків на 
основі історії подорожей і сприяти ідентифікації та поверненню 
осіб, які перевищили термін перебування. Правоохоронні органи 
держав-членів та Європол також матимуть доступ до даних EES за 
чітко визначених умов.

EES зміцнить спроможність держав-членів автоматизувати 
більшість етапів запису даних та інформації, які зараз виконують-
ся вручну. За допомогою систем самообслуговування та електро-
нних інструментів громадяни третіх країн перевіряють свої дані, 
сканують своє обличчя та відбитки пальців і відповідають на ряд 
запитань. Також у системі буде автоматизований калькулятор для 
визначення максимально допустимого терміну перебування. Під 
час роботи громадянина третьої країни з системою самообслуго-
вування проводяться всі обов’язкові перевірки в базах даних без-
пеки, Шенгенської інформаційної системи, бази даних Інтерполу 
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вкрадених і втрачених документів та ін. До того моменту, коли ман-
дрівник третьої країни підійде до робочого місця прикордонного 
контролю, прикордонник вже матиме всю необхідну інформацію 
та зможе поставити додаткові запитання, перш ніж дозволити 
мандрівникові в’їхати до Шенгенської зони. Відмова громадянина 
третьої країни надати для сканування біометричні дані призведе 
до відмови у в’їзді.

EES відповідає європейським стандартам захисту персональ-
них даних, а дані про пасажирів у цій системі зберігаються протя-
гом трьох років з моменту останнього входу в систему, що також є 
інструментом для прискорення процесу прикордонного контролю, 
особливо для тих громадяни третіх країн, хто часто та регулярно 
подорожує. У випадку осіб, які не дотрималися умов і дозволеної 
тривалості перебування, дані зберігаються протягом п’яти років, 
такі ж умови застосовуються до даних цієї системи, що зберігають-
ся в національних інформаційних системах.

Словацька Республіка готується до запуску згаданої нової ши-
рокомасштабної інформаційної системи ЄС разом з усіма держава-
ми-учасницями союзу. У національних умовах необхідно підготувати 
прикордонну інфраструктуру таким чином, щоб можна було якісно та 
максимально швидко здійснювати прикордонний контроль в нових 
умовах, що означає масштабну зміну чинних процедур. Словацька 
Республіка впроваджує зміни як у сфері програмного забезпечен-
ня усієї прикордонної інфраструктури, так і у сфері обладнання та 
інфраструктури пунктів пропуску. Складність і вимогливість процесу 
впровадження таких змін не лише на національному рівні, але й на 
центральному рівні пов’язана з   кількома перенесеннями дати по-
чатку впровадження EES через неготовність систем та інфраструк-
тури на центральному (загальноєвропейському) та національному 
(окремі країни-члени ЄС) рівнях. Водночас Словацька Республіка не 
планує використовувати запропоновану автоматизацію на першо-
му етапі після початку її експлуатації. Таке рішення зумовлене тим, 
що на її сухопутному кордоні переважно відсутні локації для вста-
новлення систем самообслуговування та автоматизованих систем 
прикордонного контролю.

Зміни в уявленні про необхідність запровадження широко-
масштабних інформаційних систем та збору, обробки та зберіган-
ня текстових та цифрових, а особливо біометричних даних грома-
дян третіх країн базуються на новій ситуації з безпекою в Європі 
після вторгнення російських військ на територію України. Хоча 
громадяни України, які прибувають до кордонів Словацької Респу-
бліки під час надзвичайної ситуації, спричиненої війною в Україні, 
у більшості випадків мають із собою документи, що посвідчують 
особу (принаймні паспорт громадянина України), все ж є певна ча-
стина людей, які в ході термінової евакуації із зони бойових дій, з 
об’єктивних причин втратили свої документи і їх необхідно зареє-
струвати на зовнішніх кордонах після в’їзду на територію Шенген-
ської зони. В умовах актуальних гуманітарних викликів повязаних 
із масштабним потоком біженців доречно констатувати потенційні 
переваги від впровадження EES, оскільки належна офіційна іден-
тифікація була б можлива для осіб, які вже перетинали зовнішні 
кордони в минулому, а для тих, хто має документи, що посвідчу-
ють особу, була б можлива їх перевірка. Водночас така процедура 
значною мірою спростить і прискорить процес реєстрації грома-
дян третіх країн, які втікають із зони бойових дій.

У цьому контексті доречно в ЄС заплановано створення та 
впровадження Європейської системи інформації та авторизації 
подорожей (ETIAS), метою якої є підвищення безпеки Шенгенської 
зони, а  також полегшення та прискорення контролю на кордо-
ні. Правовою основою для створення такої системи є Регламент 
2018/1240 Європейського Парламенту та Ради про створення Євро-
пейської системи туристичної інформації та дозволів та внесення 
змін до Регламенту (ЄС) №. 1077/2011, (ЄС) №. 515/2014, (ЄС) 2016/399, 
(ЄС) 2016/1624 та (ЄС) 2017/2226. Система буде застосовуватися до 
громадян третіх країн, звільнених від обов’язку отримання візи. Ці 
особи повинні будуть отримати дозвіл на подорож через електро-
нну заявку перед поїздкою. У зв’язку з адміністративною склад-
ністю обробки заявок на отримання дозволу на поїздку та необ-
хідністю створення та функціонування спеціальних органів як на 
центральному, так і на національному рівнях, заявник повинен 
буде сплатити збір за обробку заявки на отримання дозволу на 



10 Використання ІТ-технологій у процесі прикордонного контролю 11

подорож з кожною додаток. Від сплати збору будуть звільнені осо-
би молодше 18 і старше 70 років. Перевагою для заявника є чітко 
визначений термін дії дозволу на в’їзд і короткострокове перебу-
вання на території держав-членів або протягом трьох років або до 
закінчення терміну дії проїзного документа, зазначеного в  заяві 
(залежно від того що станеться швидше).

Ще однією важливою перевагою ETIAS для мандрівника є 
можливість подати та заповнити заявку на дозвіл на подорож 
дистанційно в електронному вигляді або скористатися послугами 
компаній, які забезпечують подачу заявки від імені заявника. За-
повнення заявки не займає більше 15 хвилин. Водночас оскільки 
ETIAS не оброблятиме біометричні дані, заявнику не обов’язково 
йти до посольства для отримання біометричних даних.

Інформація, надана в кожній заявці, автоматично перевіря-
тиметься за відповідними базами даних ЄС та Інтерполу, щоб ви-
значити, чи є підстави для відмови у видачі дозволу на подорож. У 
випадку, якщо не буде зафіксовано позитивної люстрації або еле-
ментів, які потребують додаткового аналізу, дозвіл на проїзд буде 
видано автоматично та швидко. Передбачається, що це стосується 
більшості програм.

Методика обробки даних та оцінки заявок на отримання до-
зволу на поїздку базується на самій структурі системи ETIAS, яка ор-
ганізаційно складається з (1) власне інформаційної системи ETIAS, 
(2) центрального підрозділу ETIAS, роботу якого в рамках його ор-
ганізаційної структури забезпечує Європейське агентство прикор-
донної та берегової охорони, а також (3) національних підрозділів 
ETIAS у кожній державі-учасниці. В Словацькій Республіці націо-
нальний підрозділ ETIAS входить до складу Міністерства внутрішніх 
справ. У разі фіксації позитивної люстрації або елемента, який по-
требує додаткового аналізу, запит буде опрацьовано відповідними 
органами вручну. У такому випадку центральний відділ ETIAS спо-
чатку перевірить, чи відповідають дані, записані у файлі заявки, 
даним, які призводять до позитивної люстрації. Якщо це підтвер-
диться або якщо сумніви залишаться, заявку буде оброблено вруч-
ну національним підрозділом ETIAS відповідальної держави-члена. 

Задоволення або відхилення запиту, що призвело до позитивної 
люстрації, здійснюється не пізніше ніж через 96 годин після подан-
ня запиту або, якщо потрібна додаткова інформація, протягом 96 
годин після надання додаткової інформації. Однак дозвіл на по-
дорож не гарантує автоматичного права на в’їзд або проживання; 
остаточне рішення приймає прикордонник в ході здійснення при-
кордонного контролю.

Авіаперевізники та морські перевізники відповідно до вимог 
ETIAS повинні будуть перевірити наявність у громадян третіх країн 
дійсного дозволу на подорож перед посадкою пасажирів. Через 
три роки після введення в дію системи ETIAS це зобов’язання та-
кож поширюватиметься на міжнародних перевізників, які здійсню-
ють пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

Початок експлуатації зазначених систем відбувається послі-
довно, а одним із результатів після початку функціонування буде 
їх взаємна сумісність з метою досягнення оптимальної ефективності 
їх використання. Взаємозв’язок цих систем стане важливим інстру-
ментом для оптимізації прикордонного контролю на зовнішніх 
кордонах, контролю на внутрішніх кордонах, а також боротьби з 
тероризмом і особливо небезпечною злочинною діяльністю в усіх 
її формах. Звичайно, згадані вище заходи здійснюватимуться за 
умови дотримання суворих умов щодо захисту персональних да-
них зацікавлених осіб та дотримання їх основних прав і свобод. 
Підвищення безпеки Європейського Союзу та ефективності при-
кордонного контролю є додатковою цінністю не лише для його 
мешканців, а й для всіх осіб, які перебувають на його території та 
добросовісно перетинають його зовнішні кордони.
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 ■ Використання ІТ – технологій 
в Україні

Система Гарт

Для забезпечення виконання завдань в оперативно-службовій ді-
яльності Державна прикордонна служба України створила глобаль-
ну інформаційно-телекомунікаційну систему (Hart code), яка станом 
на сьогодні включає 21 систему та 17 підсистем. Найпоширенішими 
системами є: «Гарт-1/П» – найбільша та найважливіша система ав-
томатизації контролю проїзних документів; «Гарт-2» – оператив-
на служба; «Гарт-3» – прикордонна служба; «Гарт-5» – інформа-
ційно-аналітичне забезпечення; Гарт-10 – оперативно-розшукова 
система; Гарт-12 – морська охорона та ін. У межах підсистем най-
частіше використовується підсистема Гарт-Аркан; підсистема Risk; 
підсистема Гарт-1/КДЛ; підсистема Offender тощо.

Комплексна система «Гарт» — це з’єднання джерел інфор-
мації інформаційних підсистем Державної прикордонної служби 
України, які надають інформацію згідно з Переліком джерел ін-
формації. Його метою є:

• підвищення повноти та точності інформації; упорядкування 
доступу до інформації та обробки вхідних даних;

• розширення можливостей аналізу та узагальнення інформа-
ції; скорочення часу на прийняття рішення;

• забезпечення оперативності та своєчасності контролю.

Рисунок 1. Гарт-1/П – система прикордонного контролю

Ця система дозволяє прикордоннику здійснювати перевірки в різ-
них базах даних, а саме:

1. Перевірка в базах даних поліції (включаючи Інтерпол)

2. Зчитування, порівняння та зберігання біометричних даних

3. Перевірка наявності та терміну дії електронних віз

4. Перевірка так званого страхового свідоцтва, «Зелена карта».

5. Перевірка в базах даних викрадених проїзних документів

6. Перевірка перевищення терміну перебування в Україні

7. Виявлення боржників

8. Виявлення подвійного перетину кордону

9. Перевірка чіпу документа, підробку чи зміни інформації в чіпі

10. Перевірка елементів захисту проїзного документа в ультрафі-
олетовому, білому та інфрачервоному світлі

11. Автоматизований обмін даними з Фінансовою адміністрацією 
України



14 Використання ІТ-технологій у процесі прикордонного контролю 15

12. Перевірка наявності та дії електронних перепусток на пере-
тин лінії розмежування

13. Виявлення окремих категорій осіб групи ризику

Основним функціями системи Гарт, які здійснюються автоматизо-
ваному режимі є:

1. Автоматична ідентифікація документів, зчитування із зони 
MRZ та зони візуального огляду (OSR)

2. Перевірка документів

3. Зчитування електронного чіпа (RFID-чіп)

4. Взаємоперевірка даних

5. Біометричне зчитування та порівняння даних

6. Перевірка даних стоп-листу бази даних за допомогою онлайн- 
-сервісів

Рисунок 2. Основні функції системи Гарт

Для роботи системи «Гарт» розроблено спеціальне програмне 
забезпечення «Е-Інспектор», яке використовується на пунктах 
контролю (на лініях І та ІІ): «Інспектор-С»; «Інспектор-К».

«Е-Інспектор» працює на платформі Гарт-1 / П і містить такі 
функції:

• зчитування за допомогою зчитувального пристрою проїзних 
документів (або вручну) та виведення інформації зі сторінок 
проїзних документів на екран монітора;

• автоматичне розпізнавання типу проїзного документа з ви-
значенням країни походження за машинозчитуваною зоною 
або вбудованим чіпом;

• автоматична перевірка автентичності документів за допомо-
гою ультрафіолетового світла;

• оцифрування відбитків пальців;

• створення оцифрованого зразка відбитків пальців іноземців 
та осіб без громадянства;

• запис статичних біометричних даних шляхом сканування від-
битків пальців;

• забезпечення доступу до баз даних за допомогою вбудова-
них засобів зв’язку у віддаленому режимі;

• здійснення автоматизованої перевірки інформації про осіб 
та транспортні засоби, які перетинають державний кордон 
України.
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Система Kondor з функцією біометричного контролю

Кондор є основним інструментом офіцера прикордонної служби 
у відділі контролю проїзних документів. Спеціально розроблене 
програмне забезпечення та технічні можливості сканера дозволя-
ють швидко та якісно перевіряти проїзні документи.

Рисунок 3. Система Kondor з функцією біометричного контролю

Рисунок 4. Система Kondor з функцією біометричного контролю

На першому етапі контролю використовується програмне забез-
печення «Інспектор-С». Спеціальна комплектація АРМ Інспектор 
для біометричного контролю складається з апаратного забезпе-
чення (датчик відбитків пальців) та спеціального програмного за-
безпечення.

Також часто використовується мобільний комп’ютерний 
термінал VRT800 з функцією біометричного контролю. Це мобільне 
рішення для реєстрації та контролю осіб, які перетинають дер-
жавний кордон. Забезпечує якісну та швидку фіксацію біометрич-
них даних.

Рисунок 5. Мобільний комп’ютерний термінал VRT800 з функцією біометричного контролю
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Спеціальне програмне забезпечення для обробки та автоматич-
ного порівняння біометричних даних (відбитків пальців) – це ав-
томатизована система біометричної ідентифікації підсистеми біо-
метричного контролю, яка підтримує обробку, пошук та зберігання 
дактилоскопічних даних. Сучасний графічний інтерфейс забезпе-
чує інтуїтивність і зручність, що підвищує продуктивність користу-
вача і не вимагає тривалого навчання.

Рисунок 6. Спеціальне програмне забезпечення для обробки та автоматичного порів-
няння біометричних даних

Мобільний програмно-технічний комплекс 
автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П»

«Гарт-1/П» використовується працівниками прикордонної служби, 
які здійснюють прикордонний контроль осіб, транспортних засо-
бів, товарів та іншого майна. «Гарт-1/П» забезпечує:

• автоматизовану перевірку відомостей про осіб, які перети-
нають державний кордон України, на основі баз даних осіб, 
яким відповідно до законодавства не надано право в’їзду 
в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;

• автоматизовану перевірку інформації про осіб і транспортні 
засоби, які перетинають державний кордон України, на основі 
баз даних викрадених (втрачених, недійсних) проїзних доку-
ментів, викрадених транспортних засобів, осіб, які прямують 
транзитом, а також інших створених баз даних (у тому числі 
Інтерполу);

• внесення відомостей до баз даних про осіб, які перетнули 
державний кордон України, у тому числі запис їх біометричних 
даних;

• обробку інформації, що зберігається в базах даних централь-
ної підсистеми, в режимі віддаленого доступу;

• безперервний відеомоніторинг території та об’єктів на блокпо-
стах, відеофіксацію, виявлення руху по кожному з відеокана-
лів, ведення циклічного відеоархіву та реалізація по ньому 
пошукових функцій;

• автоматизований обмін інформаційними даними з централь-
ною підсистемою;

• надання користувачам доступу до інформації, що зберігаєть-
ся в базах даних «Гарт-1/П»;

• захист інформації під час її обробки
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Технічне оснащення мобільного програмно-технічного комплексу 
автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П» складається з 
наступних елементів:

• Серверне обладнання (захищене виконання);

• Комутаційний пристрій (захищене живлення);

• Системи зв’язку та передачі даних (супутниковий зв’язок);

• Система основного та резервного електропостачання;

• Внутрішня та зовнішня система відеоспостереження;

• Обладнані автоматизовані робочі місця «Ревізор»;

• Повний комплект оргтехніки для прикордонного контролю та 
пропуску осіб і транспортних засобів через державний кордон;

• Створення комфортних умов для обслуговуючого персоналу 
(системи кондиціювання та обладнані робочі місця).

Можливе дообладнання для використання на лінії розмежування:

• Радарна система огляду на далеких підходах (до 10 км);

• Тепловізійні системи виявлення (до 3 км);

Рисунок 7. Мобільний програмно-технічний комплекс автоматизації прикордонного 
контролю

Підсистема Гарт-1/КДЛ

Підсистема створена з метою підвищення ефективності боротьби 
з нелегальною міграцією, представляє нові форми аналізу мігра-
ційних процесів та результатів прикордонного контролю.

Рисунок 8. Підсистема другого порядку
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Автоматизована система перевірки проїзних 
документів в аеропортах

Переваги використання автоматизованої системи:

• із запатентованою технологією ASDAS і технологією розпіз-
навання верхнього та нижнього напрямків Gemalto можлива 
розширена ідентифікація на основі Piggyback та Tailgating, 
Side-by-Side детекція обличчя, розпізнавання предметів і осіб 
або несанкціонованого перетину турнікету;

• Детекція обличчя здійснюється трьома камерами в залежно-
сті від росту пасажира. Це забезпечує більш швидке проход-
ження та високу надійність завдяки низьким експлуатацій-
ним вимогам.

Рисунок 9. Автоматизована система паспортного контролю авіаційних пунктів пропуску

Доречно також зазначити, що між контролюючими органами про-
водиться онлайн обмін інформацією про дорожній рух, для при-
скорення реєстрації громадян та транспортних засобів при пере-
тині державного кордону України.

Рисунок 10. Система обміну інформацією
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