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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. Pro-
jekt 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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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

Працюємо разом задля екологічної, конкурентоспроможної та інклюзивної Європи
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 ■ Часткова підробка документів  
та її ознаки

Загалом «підробку документів» розглядають як несанкціоноване 
внесення змін до документів встановленого зразка або виготов-
лення документів по діючих документах встановленого зразка. 
В практиці документообігу наявний поділ на документи встановле-
ного зразка та нового зразка.

З точки зору дійсності, всі документи можна розподілити на:

• встановленого зразка;

• невстановленого зразка.

СЕРЕД ДОКУМЕНТІВ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗРАЗКА ДОЦІЛЬНО ВИДІЛИТИ 
ДІЙСНІ ТА НЕДIЙСНI.

Дійсним вважається документ на право в’їзду або виїзду з країни, 
якщо він відповідає встановленому зразку, виданий уповноваже-
ним органом і належним чином оформлений при умові, що термін 
його дії не минув, а дійсність і право власності власника не викли-
кають сумнівів.

Недійсним паспортним документом вважається (1) повністю 
або частково підроблений паспортний документ, (2) термін дії яко-
го закінчився, (3) або він визнаний недійсними компетентними ор-
ганами, (4) або документ використовується особою, яка не є його 
власником.

Водночас пiдробленi документи можна класифікувати як:

• пiдробленi повністю;

• пiдробленi частково.

Повною підробкою проїзного документа вважається несанкціоно-
ване виготовлення такого документа в повному обсязі. Часткова 

підробка – вид підробки, коли здійснюється несанкціонована замі-
на окремих частин документа або зміна даних (реквізитів), зазна-
чених у документі.

Вибір способу часткової підробки залежить не тільки від мети 
і можливостей особи, яка здійснює підробку, але і від особливос-
тей підробленого документа: якості паперу бланка, виду захисту, 
властивостей чорнила, якості та кольору штемпельної фарби тощо.

Часткова підробка документів є найпоширенішим видом під-
робки. Пояснюється це тим, що для її здійснення не вимагається 
складного поліграфічного устаткування, оскільки зміна вноситься 
у вже існуючий справжній бланк документа. Залежно від того, які 
реквізити документа фальсифікатор намагається змінити, він за-
стосовує той чи інший вид підробки.

 
ОСНОВНІ СПОСОБИ ТА ОЗНАКИ ЧАСТКОВОЇ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ.

• Механічна підчистка тексту. Вилучення рукописного, ма-
шинописного, типографського тексту або інших реквізитів 
документа з метою його підробки може бути здійснено шля-
хом механічної підчистки (вилучення) тексту, спектра світло-
вих хвиль.

• Витравлення (знебарвлення) тексту. Вилучення тексту може 
бути здійснено шляхом його хімічного травлення.

• Дописки та виправлення в рукописному тексті. Фальсифі-
кація документів шляхом доповнень і виправлень, що пере-
важно застосовується в тих випадках, коли для використан-
ня документів у злочинних цілях достатньо невеликої зміни 
в тексті.

• Додрукування та виправлення в машинописному тексті.

• Заміна аркушів документа. Підробка документів виражаєть-
ся в заміні тих його аркушів, що за своїм змістом виявляють-
ся непотрібними фальсифікатору. Для заміни беруться чисті 
аркуші, на які можуть бути нанесені нові текстові заповнення.

• Заміна фотокартки в документі. Заміна фотокартки – най-
поширеніший спосіб підробки проїзних документів. Покрита 
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плівкою для ламінування фотокартка кріпиться на документі 
клеєм, металевими скобами (пістонами) або одночасно і клеєм 
і скобами. Після заміни фотокартки відповідні зміни здійсню-
ються і на інформаційній сторінці документа.

• Підробка відтисків, печаток, штампів, підписів. Для вста-
новлення дійсності документа велике значення має дослі-
дження існуючих на ньому відтисків печаток і штампів, які 
є необхідними реквізитами. Печатки використовуються для 
скріплення дійсності підписів посадових осіб, скріплення 
фотокарток та різноманітних службових записів в документі. 
Штампи застосовуються для занесення в документ будь-яких 
службових відміток.

• Підробка відбитків пальців, печаток, штампів, підписів. 
Важливо вивчити наявний друк і штампи, щоб переконатися 
в автентичності документа. Печатки використовуються для 
підтвердження справжності офіційних підписів, фотографій 
та інших офіційних записів у документі. Штампи використо-
вуються для внесення будь-яких офіційних записів у проїз-
ний документ.

• Підробка штемпельної печатки. Штампи з тиснення / ре-
льєфні печатки зазвичай використовуються для скріплення 
фотографій у документах. При зміні фотокартки фальсифі-
кується також фрагмент печатки, розміщеної на фотокартці.

• Підробка підпису. Підроблені підписи в документах можуть 
бути двох видів – підпис будь-якої форми та змісту або кон-
кретної посадової особи.

ОЗНАКИ ЧАСТКОВОЇ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ:

 ■ МЕХАНІЧНА ПІДЧИСТКА ТЕКСТУ

В ході використання цього способу фарбуюча речовина в штрихах 
механічним способом вилучається із документа разом із верхнім 
шаром паперу різної товщини.

Механічно вилучити що-небудь з документа, не розірвавши 
папір, неможливо. Від того наскільки глибоко зафарбований папір,
залежить товщина шару, яка підлягає вилученню в ході механічної 
підчистки тексту. Наприклад, чорнило менше вбирає / проникає 
в папір, ніж фарба, тому його легше видалити з документа, а сліди 
видалення менш помітні.

Механічна підчистка рукописного тексту здійснюється шля-
хом зішкрябування, зрізання або стирання його штрихів. Якщо ви-
лучення тексту проводиться тільки по місцю розміщення штрихів, 
не порушуючи ближніх ділянок паперу, застосовуються гострі, ріжу-
чі предмети: лезо бритви або ножа, лiтографічнi або звичайні голки.

Такий спосіб вилучення тексту застосовується для підчистки 
тексту в документах, надрукованих на поверхні зафарбованого па-
перу (фонові сітки, малюнки). В інших випадках здійснюється ви-
лучення тексту, захоплюючи і ділянки, що прилягають до штрихів. 
Для цього використовуються шкільні гумки різного типу.

При механічному вилученні тексту завжди залишаються ви-
димі сліди.

ДО ОСНОВНИХ ОЗНАК, ЗА ЯКИМИ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ МЕХАНІЧНА 
ПІДЧИСТКА ТЕКСТУ, ВІДНОСЯТЬСЯ:

а) зміна поверхневого оздоблення паперу.

Механічна підчитка тексту в документі порушує поверхневе оздо-
блення паперу. В місцях підчистки порушується спеціальна про-
клейка паперу, з’являється своєрідна «волохатість», тим самим 
в місці підробки зменшується або повністю зникає глянець паперу.

Ці зміни поверхневого оздоблення паперу найбільш чітко 
видні при обстеженні ділянки підчистки в косопадаючому світлі: 
в місцях підчистки папір матовий. Для маскування такого дефекту, 
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фальсифікатор згладжує місце підробки поліруванням, в результаті 
чого з’являється неприродний блиск у порівнянні з оригінальним 
оздобленням паперу покриттям.

б) Зміна просвіту паперу.

При нанесенні тексту чорнилом, воно не тільки залишається на 
поверхні паперу, але і проникає всередину. Особа, що підробляє 
документи, підчищаючи рукописний текст, зі штрихами чорнила 
вилучає інколи чималий шар паперу. Така дія зменшує товщину 
паперу в  місці підробки, збільшуючи його прозорість. Найбільш 
чітко підвищення прозорості паперу можна виявити в косопадаю-
чому і особливо в проникаючому світлі.

в) Зміна щільності паперу.

Для того, щоб чорнило не розпливалося, чистий папір в процесі 
виробництва проклеюють. Внаслідок механічної підчистки пору-
шується поверхневе оздоблення паперу, зокрема і проклейка. При 
цьому відкриваються внутрішні пори волокна паперу і утворюють-
ся пори між волокнами. В  такому розрихленому стані папір стає 
гігроскопічним (добре вбирає вологу). При повторному нанесенні 
тексту, чорнило в місці підчистки розпливається. Розплив чорнила 
в місцях підчистки є одним із найбільш характерних ознак підроб-
ки, яка легко виявляється при візуальному огляді (особливо при 
збільшенні).

г) Порушення малюнку фонової сітки.

Для захисту документа від підробки проводять нанесення типо-
графським способом на поверхню паперу спеціальних захисних 
фонових сіток, а також фарбування (тонування) поверхні паперу 
в слабонасичені кольори. При підчистці разом з текстом немину-
че вилучається із документа частина фонової сітки, порушується 
її малюнок, отже в місці підчистки вилучається поверхневий шар 
паперу і на документі утворюється світла ділянка. Ці порушення 
фонової сітки і забарвлення паперу є ознаками підчистки і можуть 
бути виявлені у відбиваючому світлі неозброєним оком чи за до-
помогою лупи.

д) Залишки штрихів первинного тексту.

Навіть ретельною механічною підчисткою не можна усунути повні-
стю первинний текст, не залишивши від нього слідів фарби (чор-
нила, пасти). Особливо це відноситься до вилучення підрядкових 
і надрядкових штрихів, які зливаються зі штрихами тексту сусідніх 
рядків. При виконанні тексту чорнилом, волокна забарвлюються не 
тільки на поверхні, але і на досить значній глибині аркуша. Тому 
при механічній підчистці тексту деяка частина пофарбованих воло-
кон виявляється не усуненою.

Такі залишки штрихів усуненого тексту у вигляді слідів фарбу-
ючої речовини є ознакою підчистки і можуть виявлятися способом 
дослідження документа у відбиваючому світлі з застосуванням лупи 
або мікроскопу. Мала кількість фарбуючої речовини, що залиши-
лася в вилучених штрихах і невидима навіть при мікроскопічному 
дослідженні, в низці випадків має властивість флуоресціювати під 
впливом збуджуючих променів.

Для виявлення підчистки на малих кількостях матеріалу штри-
хів, що залишилися, застосовується люмінесцентний метод аналізу 
в видимій та інфрачервоній областях спектра світлових хвиль.
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 ■ ВИТРАВЛЕННЯ (ЗНЕБАРВЛЕННЯ) ТЕКСТУ

Вилучення тексту може бути здійснено шляхом його хімічного 
травлення, що базується на хімічній властивості складу чорнила, 
барвників і т.п., які знебарвлюються під дією деяких препаратів.

Для витравлювання чорнила, в документі частіше всього 
використовуються розчини гiпохлориду кальцію (хлорне вапно), 
перманганат кальцію (марганцівка) та інші. Речовина наноситься 
не на всю ділянку паперу, за допомогою гостро заточених паличок 
тільки на штрихи тексту. В деяких випадках для того, щоб уникну-
ти слідів локальної обробки, документ цілком занурюють в розчин 
травлячої речовини. При цьому типографічна фарба не витравлю-
ється, бо вона витривала до дії таких хімічних реактивів.

ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ, ЗА ЯКИМИ МОЖНА ВСТАНОВИТИ ФАКТ 
ВИТРАВЛЕННЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТУ Є НАСТУПНІ:

а) зміна кольору і відтінку паперу.

Одночасно з хімічними змінами барвника чорнила відбувається і 
часткова зміна деяких речовин, що входять до складу паперу, внас-
лідок чого на білому папері залишаються плями (оріони) жовтого 
кольору (спостерігається зміна кольору барвника паперу), а також 
плями більш світлі, ніж папір.

Зазначені сліди хімічного травлення в документі виявляють-
ся візуально у відбиваючому світлі.

б) зміна кольору інтенсивності люмінесценції паперу.

Під впливом хімічних реактивів відбувається зміна складу речо-
вин, що вводяться в папір в процесі його виготовлення. В більшо-
сті випадків вплив речовин, що застосовуються для травлення не 
призводять до виникнення люмінесценції, а навпаки викликають 
явище її гасіння, ультрафіолетове проміння «поглинається».

Тому в місцях хімічного травлення тексту під ультрафіоле-
товим освітленням спостерігаються темні плями, що мають тим 
більший контраст з фоном, чим яскравіше люмінесценція паперу. 
Якщо травлення здійснюється тільки по штрихам, то під ультрафі-
олетовими промінням витравлений текст може спостерігатися у 

вигляді темних штрихів на фоні люмінесценції паперу. В  деяких 
випадках продукти взаємодії фарбуючої речовини та речовини 
травлення можуть мати власну люмінесценцію, відмінну по кольо-
ру чи інтенсивності від люмінесценції паперу. Зазначені ознаки 
травлення тексту виявляються шляхом дослідження видимої лю-
мінесценції.

в) зменшення глянцу паперу.

Внаслідок зволоження паперу розчином, із нього частково вимива-
ються наповнювачі, проклеюючі та інші речовини. Папір стає більш 
пористим, волокна його піднімаються, це призводить до зменшен-
ня глянцу (блиску) і помітного підвищення шорсткості (матовості) 
поверхні паперу. Матова поверхня паперу сильніше розсіює світ-
ло, ніж глянцева, ділянка, що підлягала травленню може бути ви-
явлена способом дослідження документа в відбиваючому світлі.

г) зміна кольору захисної фонової сітки.

З метою запобігання часткової підробки документа шляхом хіміч-
ного травлення тексту застосовуються спеціальні захисні фонові 
сітки. Для цього використовуються барвники, що під дією травля-
чих речовин змінюють свій колір (насиченість кольору), або зне-
барвлюються. Інколи в склад друкарської фарби чи самого паперу 
додають безколірні індикатори, що набувають інтенсивного за-
барвлення під дією кислот, лугів та інших складових частин реакти-
вів, що використовуються. В деяких документах фонові сітки нано-
сяться з використанням спеціальних водорозчинних друкарських 
фарб, що змиваються при впливі на них водних розчинів.

Під дією концентрованих розчинів, витравлюючої речови-
ни відтінок фонових сіток може змінитися також і в тих випадках, 
коли друкарська фарба не містить спеціальних барвників.

Зміна в захисних фонових сітках виявляється дослідженням 
документа в відбиваючому світлі.

д) розпливання і часткове знебарвлення чорнила нового 
тексту.

Додатковою ознакою хімічного витравлення тексту є наявність роз-
пливу чорнила (нечіткі штрихи літер) в наново написаному тексті, 
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оскільки при дії на поверхню паперу хімічними реактивами разом 
з вилученням штрихів чорнила первинного тексту, порушується 
проклейка паперу. Інколи це порушення буває настільки сильним, 
що чорнило знову написаного тексту не тільки розпливається, але 
і проникає на іншу сторону паперу.

Крім того, при дуже інтенсивній обробці первинного тексту 
реактивами, особливо якщо застосовувалася велика кількість цієї 
речовини, а нове заповнення проводилося безпосередньо слідом 
за витравленням, чорнило нового тексту під впливом реактивів, 
що залишилися на папері, дещо знебарвлюється, а в деяких випад-
ках змінює колір і взагалі може частково або повністю зникнути.

 ■ ДОПИСКИ І ВИПРАВЛЕННЯ  
В РУКОПИСНОМУ ТЕКСТІ

Підробку документа шляхом дописок і виправлень застосовують 
головним чином в тих випадках, коли для використання докумен-
та в злочинних цілях достатньо невеликої зміни в тексті. Цей вид 
підробки може бути виявлено по різницях графіки між дописаним 
і первинним текстом (окремими письмовими знаками або штриха-
ми). При дописці досить важко відобразити конфігурацію літер і 
цифр, почерку особи, що оформляла документ.

Як правило, дописані або виправлені літери, цифри виділя-
ються із всього тексту по формі, співвідношеннях, розміщенню, 
нахилу, ширині штрихів, відсутності плавних переходів від одного 
графічного елемента до іншого. Така невідповідність в конфігу-
рації і розміщенні літер порівняно легко виявляється. Крім того, 
дописані штрихи, зазвичай, відрізняються по товщині від штрихів 
і літер основного первинного тексту, кольору і відтінку чорнила.
Уважне вивчення рукописного тексту з допомогою лупи навіть 
невеликої кратності дозволяє в багатьох випадках встановити цю 
невідповідність.

При аналізі рукописного тексту документів дописку або ви-
правлення можна легко встановити, провівши нескладну пробу на 
спецчорнила.

Відомо, що паспорт заповнюється спеціальним чорнилом, при 
підробці ж, як правило, використовується туш, або просте чорнило.

Для перевірки необхідно мати 15% водяний розчин аміаку. 
Змочений ним аркуш фільтруючого або простого, але білого лег-
копромокаючого паперу треба притиснути на декілька секунд до 
підозрілого місця в тексті (потенційного місця підробки).

Одержаний таким чином відтиск досліджується під ультрафі-
олетовим світлом, при цьому спостерігається яскраве жовте сві-
чення штрихів. Відсутність такої реакції буде свідчити, що текст 
(або фрагмент тексту) виконаний не спеціальним чорнилом, а зви-
чайним.
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 ■ ДОДРУКУВАННЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ  
В МАШИНОПИСНОМУ ТЕКСТІ

Додрукування та виправлення тексту в документах, виконаних на 
друкарській машинці, виявляється по наступних ознаках:

• неспівпадання конфігурації шрифту додрукованого і пер-
винного текстів (додрукування на іншій машинці);

• різниця в розміщенні друкованих знаків по вертикалі (не-
співпадання напряму лінії рядка), нахилу, відстані між літе-
рами в додрукованому і первинному текстах;

• різниця в дефектах однойменних друкованих знаків;

• сліди підготовки у вигляді слабких відтисків окремих друко-
ваних знаків від пробних ударів.

Виявлення цих особливостей з метою встановлення підробки 
здійснюється дослідженням документа в відбиваючому світлі з за-
стосуванням лупи.

 ■ ЗАМІНА АРКУШІВ ДОКУМЕНТА

Підробка документів виражається в заміні тих його аркушів, що 
за своїм змістом виявляються неприйнятними для злочинця. Для 
заміни беруться чисті аркуші, може бути нанесений новий текст 
заповнення.

Особливостями, що характеризують заміну аркушів в доку-
менті, є:

• неспівпадання нумерації аркушів, серії і номеру документа 
на аркушах;

• різниця в форматі аркушів;

• додаткові проколи від металевої скоби або голки (в разі про-
шиття нитками бланка) в аркушах документа;

• різниця в кольорі, відтінку, інтенсивності люмінесценції па-
перу, друкарських фарб і т. д.;

• різниця в  тексті заповнення (почерк, фарбуюча речовина, 
шрифт друкарської машинки) на аркушах документа.

Замінені аркуші можна побачити в ультрафіолетовому світлі – від-
бивають блакитним кольором (використовується незахищений па-
пір).
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 ■ ЗАМІНА ФОТОКАРТКИ В ДОКУМЕНТІ

Як уже було згадано вище заміна фотокартки є найпоширенішим 
способом підробки документів.

Фотокартка може бути прикріплена в документі за допомогою 
клею, металевих пістонів (скоб) або одночасно клеєм і пістонами, 
а також може бути інтегрована на інформаційну сторінку різними 
способами.

Замінити фотокартку в документі, не залишивши при цьо-
му ніяких слідів, практично неможливо. В якості захисних засобів 
від заміни фотокарточки використовуються також надпис пріз-
вища, імені на зворотній стороні фотокартки, а  також вторинні 
фотокартки.

Під час перевірки документів зустрічається як повна заміна 
фотокартки, так і часткова. При повній заміні вся фотокартка ви-
лучається з документа, при частковій заміні – тільки її частина, що 
несе зображення особи власника документа (при цьому прагнуть 
зберегти фрагменти відтисків печаток на фотокартці).

Встановити повну заміну фотокартки, закріпленої на документі 
будь-яким із названих способів, дозволяють наступні характерні 
особливості, що пов’язані зі станом відтисків гумової і конгревної 
печаток:

• невідповідність тексту і зсуви між частинами відтиску гумової і 
конгревної печаток, розміщених на фотокартці і на бланку до-
кумента. Ця особливість має місце в випадках, коли для заміни 
використана фотокартка, з нанесеними раніше скріплюючи-
ми печатками такого ж типу чи зовні схожими (фотокарточка, 
узята із іншого такого ж документа), а також, коли на фото-
картці проставлений фрагмент відтиску іншого друку;

• неправильна форма, неоднакові розміри друкарських зна-
ків, нерівномірні відстані між ними, зсуви, нахили та нерівно-
мірність ширини штрихів у відбитку гумової і конгревної пе-
чатки на фотокартці. При цьому треба мати на увазі, що навіть 
в справжніх відтисках печаток на тій їх частині, що знаходиться 

на фотокартці, з’являється інколи природна деформація че-
рез те, що сторінка документа і фотокартка розташовані не 
в одній площині і внаслідок цього відбиток печатки на фото-
картці дещо більший, ніж на сторінці документа.

Крім того, ознаками заміни фотокартки можуть бути сліди попе-
редньої прорисовки друку олівцем, а також закривання фотокарт-
кою деякої частини відтиску друку на бланку документа.

Заміна фотокартки або її фрагментів, прикріплених на доку-
мент за допомогою клею, може бути встановлена за наступними 
характерними особливостями, зв’язаними з вилученням первин-
ної та наклеюванням нової фотокартки:

• різниця в кольорі (відтінку) видимої люмінесценції клею на 
різноманітних ділянках зрізів фотокартки, що виникають 
внаслідок її переклейки з застосуванням сорту клею, неод-
накового за хімічним складом з первинним;

• відсутність (повна чи часткова) існуючих на бланку докумен-
та типографського тексту «місце для фотокартки», рукопис-
ного тексту на зворотній стороні фотокартки і зменшення 
(або збільшення) товщини паперу під фотокарткою;

• ушкодження поверхні бланку документа на зрізі фотокартки 
(обрив поверхневого шару паперу разом з захисною сіткою).

В випадках застосування для кріплення фотокарточки до докумен-
та металевих пiстонів або скріпок, заміна фотокартки може бути 
встановлена за наступними характерним особливостям:

• ушкодження скріпок, пiстонів і паперу в місцях скріплення 
фотокартки (деформації, проколи, розриви), що виникають 
при її заміні від впливу того чи іншого інструмента;

• здвоєне тиснення, сліди від впливу скріпок або пiстонів з де-
яким зміщенням відносно їх первинного положення при за-
міні фотокартки на сусідніх аркушах документа.

При тривалому використанні документа пістони (скоби) можуть 
піддаватися корозії, сліди якої переносяться на сусідні аркуші 
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документа, можуть спостерігатися як візуально, так і в видимій лю-
мінесценції.

Наявність при цьому пiстонів без корозії (скріпок) свідчить про їх 
заміну.

В разі застосування для захисту фотокарточки в документі 
захисної (ламiнуючої) плівки, що може бути прозорою або з нане-
сенням захисних написів (малюнків), заміна фотокартки може бути 
встановлена за наступними ознаками:

• при частковій заміні плівки – наявність розтинів по периме-
тру фотокартки, здійснених для її заміни;

• при повній заміні плівки – зморщення паперу на зворотній 
стороні аркуша документа, ушкодження фонової сітки і решти 
вилученої плівки, різниця захисної плівки від оригіналь-
ної по характеру люмінесценції під дією ультрафіолетового 
світла, відсутність або неоригінальність виконання на плівці 
перфорації номера паспорта, зміна видимої люмінесценції

• внаслідок обробки його паром чи рідиною з метою відділен-
ня певної частини плівки.

В  закордонних паспортах ряду країн плівка, крім того, вшивається 
в бланк паспорта, зріз її по шву свідчить про заміну. Ознаками ча-
сткової заміни фотокарточки є наявність лінії розділу (розтину) між 
частинами фотокартки або між верхнім і нижнім шаром.

В першому випадку лінія розділу утворюється внаслідок мон-
тажу фотокарточки із двох або трьох частин. Наприклад, частина 
фотокартки з відбитком печатки зберігається на документі, а інша 
її частина вилучається і замінюється новою.

ОЗНАКИ ЗАМІНИ ФОТОКАРТКИ МОЖУТЬ БУТИ ВСТАНОВЛЕНІ  
ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ДОКУМЕНТІВ:

а) в відбиваючому світлі:

• за неспівпаданням тексту та зсувів між фрагментами від-
тиску печатки на фотокартці і на бланку;

• за ознаками підробленого відтиску печатки;

• за здвоєним вдавленням на аркушах від скріпок і пiстонів 
на сусідніх сторінках документа;

• за наявності лінії розтину на зворотній стороні плівки чи 
на фотокартці при монтажі;

• за напливом клейкої маси поверх відтиску печатки, що 
скріплює фотокартку.

б) в косопадаючому світлі:

• за зміщеннями, що спостерігаються між фрагментами від-
тиску конгревної печатки на фотокартці і на бланку;

• за ознаками підробленого відтиску (фрагменту) конгрев-
ної печатки;

• за лінією розтину на захисній плівці чи фотокартці при мон-
тажі;

• за здвоєними вдавленими слідами від скріпок або пісто-
нів на сусідніх аркушах документа;

• за слідами тиснення від рейсфедера і проколів від цирку-
ля при підробці відтиску печатки, що скріплює фотографію.

в) в проникаючому світлі:

• по ушкодженню чи відсутності фрагментів під фотокарт-
кою, визначаючих місце її наклейки;

• по розривах. чи повній відсутності типографської рамки, 
що обмежує місце наклейки фотокарточки;

• по стоншенням або стовщенням ділянок паперу під фото-
карткою;

• по відсутності чи неспівпаданню перфорації номера доку-
мента на аркуші і захисної плівки.

г) в ультрафіолетових променях:

• по свіченню різноманітних сортів клею по краях фотокартки;

• по зміні видимої люмінесценції аркуша документа у порів-
нянні з іншими внаслідок обробки його паром чи рідиною 
з метою відділення первинних фотокартки, захисної плівки;
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• по виявленню невідповідності розміру фотокарточки з її 
відбитком, що спостерігається в ультрафіолетових проме-
нях на протилежному аркуші документа;

• по різниці розміру фотокартки і ділянки зі зміненим то-
ном забарвлення при звичайному та в ультрафіолетово-
му освітленні, внаслідок використання первинної фото-
картки;

• по наявності слідів корозії на сусідніх аркушах докумен-
та при їх відсутності на скріплючих фотокартки пістонах, 
скріпках.

д) в відображених інфрачервоних променях:

• по штрихах олівця, що утворилися при домалюванні фраг- 
менту печатки на заново вклеєній в документ фотокартці.

ї) в проникаючих інфрачервоних променях:

• по ушкодженню і відсутності під фотокарточкою типограф-
ського тексту, рамки і інших типографських елементів.

При тривалому використанні документа типографський текст і рам-
ка, зазвичай, відбивається на зворотній стороні фотокартки.

При спостереженні в проникаючих інфрачервоних променях 
(або візуально, якщо фотографія нещільно приклеєна і закріплена 
пістонами, скріпками) неспівпадання відтиску і реального тексту, 
рамки, можна зробити висновок, що фотокартка в паспорті пере-
клеєна. Належність фотокартки даному документові можна вста-
новити аналізом відтиску печатки.

Сукупність викладених вище способів дослідження дозволяє 
з достатньо високою мірою гарантії виявити заміну фотокартки 
в документах на право перетину державного кордону.

Для маскування лінії розділу фотокартку розрізають по на-
пряму зовнішньої контурної дуги відбитка печатки.

В другому випадку фотокартка не відкріплюється від доку-
мента, а вилучається відшаруванням або зрізанням емульсійного 
шару, що несе зображення власника документа.

Нова фотокартка також розшаровується, а її тонкий шар з зо-
браженням наклеюється на основу первинної фотокартки. Такий 
монтаж фотокартки може бути виявлений за наявності шару клею 
між верхнім і нижнім шаром, по нерівномірності товщини фото-
картки, а також по різноманітному кольору люмінесценції клею на 
окремих ділянках та зрізу фотокартки.

Всі перелічені характерні особливості заміни фотокартки 
можуть бути встановлені відповідними способами дослідження 
документа в відбиваючому, косопадаючому і проникаючому світлі, 
в  проникаючих інфрачервоних променях, а  також дослідженням 
видимої люмінесценції.
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 ■ ПІДРОБКА ВІДТИСКІВ, ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ,  
ПІДПИСІВ

Для встановлення дійсності документа велике значення має дослі-
дження існуючих на ньому відтисків печаток і штампів, що є необ-
хідними реквізитами.

Печатки використаються для скріплення підписів посадових 
осіб, фотокарток і різноманітних службових записів в документі.

Штампи застосовуються для занесення в документ тих чи 
інших службових відміток (штампи про прописку, про шлюб, візи 
і т.п.). печатки і штампи виготовляються виключно на державних 
підприємствах. Тому відтиски справжніх печаток і штампів відріз-
няються стандартним шрифтом, рівномірним розміщенням літер 
і рядків, однаковими інтервалами між словами, рівною лінією ряд-
ка, симетричним розміщенням тексту і всього відбитку, деформа-
цією фрагментів і письмових знаків через еластичність гуми, та 
інших штемпельних матеріалів. Печатки і штампи виготовляються 
із гуми (каучуку) або металу. Гумові печатки і штампи дають фар-
бовані відтиски.

Металеві печатки служать для нанесення конгревних печа-
ток (рельєфних або фарбованих відтисків)

Для справжніх конгревних відтисків характерна рівномірна 
глибина і форма рельєфу, гладка поверхня ліній рисунку.

Водночас треба мати на увазі, що справжні відтиски, постав-
лені сильно зношеними печатками або зі зсувами, відрізнити від 
підроблених інколи важко, якщо зважати тільки на погану якість 
зображення їх рисунку.

Проте взірці відтисків конгревних печаток для порівняння не 
завжди є в наявності.

Дослідження відтисків печаток і штампів на дійсність без взір-
ців, яке ґрунтується на тому, що в них в більшості випадків відобра-
жаються ознаки підробки.

ОСНОВНИМИ СПОСОБАМИ ПІДРОБКИ ПЕЧАТОК (ШТАМПІВ) Є:

• малювання печатки (штампу) на документі;

• копіювання із дійсного відтиску;

• використання печаток (штампів), вирізаних на гумі і інших 
матеріалах;

• застосування топографічного способу.

ПІДРОБКА ВІДТИСКУ КОНГРЕВНОЇ ПЕЧАТКИ

Конгревні печатки, як правило, використовуються для скріплення 
фотокарток в особистих документах. При заміні фотокарточок в до-
кументі підробляється, звичайно, не весь конгревний друк, а його 
фрагмент, що розміщується на фотокартці.

Можуть бути присутні наступні характерні особливості підро-
бленого відтиску конгревної печатки, виконаного від руки пред-
метом типу пишучого вузла шарикової ручки (без стержня):

• нерівномірність ширини і глибини рельєфних(тиснених) штри-
хів;

• нерівномірність форми поперечного перетину штрихів;

• недостатньо опуклий рельєф штрихів із зворотного боку ар-
куша документа;

• нечіткість кордонів штрихів і всього зображення.

ПІДРОБКА ПІДПИСУ

Способи підробки підписів можна поділити на 2 групи:

1. Відтворення підпису рукописним способом з наслідуванням 
ознак справжнього підпису. Така підробка встановлюється 
в процесі проведення почеркознавчої експертизи.

2. Відтворення підпису копіюванням з використанням різних 
прийомів і технічних засобів. Вона встановлюється при тех-
ніко-криміналістичному дослідженні документів.

ПІДРОБЛЕНІ ПІДПИСИ В ДОКУМЕНТАХ МОЖУТЬ БУТИ ДВОХ ВИДІВ:

• підпис довільної форми і змісту;

• підробка підпису певної посадової особи.
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• Підписи бувають виконані вільно і містять ряд графічних 
особливостей, властивих почерку зловмисника:

• копіювання на просвіт;

• копіювання перенесенням барвника штрихів підпису ори-
гіналу;

• копіювання з використанням можливостей копіювально-роз-
множувальної техніки; 

Для зазначених способів, крім виготовлення кліше та фотомеха-
нічного способу, характерні:

• уповільнення рухів, що проявляються в хвилястості штрихів, 
зломів, овалів, тупих кутів закінчень та підрисовці штрихів, 
в невиправданих зупинках пишучого приладу;

• штрихи олівця-барвника копіювального паперу і сліди тис-
нення розташовуються в  місці знаходження штрихів ручки 
чи поряд з ними;

• при дослідженні в проникаючому світлі зразків дійсного і під-
робленого підписів можна побачити збіг основних елементів 
копії і оригіналу і неспівпадання дрібних деталей.

Для підробок за допомогою проміжного кліше (плоского чи рельєф-
ного), характерна відсутність втиснутих слідів пишучого приладу 
на зворотній стороні документа і специфіка розподілу фарбуючих 
речовин в штрихах.

Фотомеханічним способом зазвичай виготовляють факсиміле 
(франц. fac-simile, від лат. fac simile – «зроби подібне»; 1.Точне відо-
браження будь-якого графічного оригіналу (кресленика, рукопи-
су, тощо) фотографічним способом або печаткою. 2.Кліше-печатка 
для відтворення власноручного підпису)

Підписи, виконані шляхом факсиміле, мають мікроструктуру 
штрихів, специфічну для металевих кліше.

 ■ Повна підробка документів  
та її ознаки

Повна підробка – це підробка, при якій відповідно до справжнього 
документа відтворюють ще раз всі його складові частини (папір, 
палітурний матеріал та ін.), текстовий i фоновий друк, рукописне 
та машинописне заповнення бланка, підписи посадових осіб, від-
тиски печаток та інші реквізити.

Усі способи фальсифікації (повної підробки) паспортних до-
кументів залежно від використаних технологічних підходів може-
мо віднести до одного з двох їх різновидів:

1. Виготовлення бланків із використанням друкарських форм 
(максимальне дотримання оригінальної технології; виготов-
лення документів з форм плоского офсетного друку; виго-
товлення документів, надрукованих з кліше).

2. Виготовлення бланків без використання друкарських форм 
(копіювання з використанням копіювальної техніки: елек-
трографія, термокопiювання, фотографічний метод тощо).

Проте, незалежно від технологічних підходів щодо фальсифіка-
ції, усі повністю підроблені документи матимуть, як мінімум, одну 
з нижченаведених загальних ознак:

1. Невідповідність розмірів та форми бланка документу, нерів-
ність обрізки країв і кутів (В повністю підроблених документах 
заокруглення кутів часто мають різні радіуси та нерівності).

2. Використання матеріалу обкладинки відмінного від оригі-
нального.

3. Невисока якість гарячого тиснення фольгою на обкладинці 
документа.
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4. Нечіткість та неоднакова кольорова насиченість фонових сі-
ток, написів, малюнків, мікротексту.

5. Відсутність або низька якість водяних знаків.

6. Краща спроможність незахищеного паперу до відбивання УФ 
світла.

7. Відсутнє або неправильне світіння в УФ променях захисних 
елементів.

8. Низька якість (невідповідність способу нанесення, типогра-
фії, розмірів тощо) виконання перфорації.

9. Невідповідність шрифтів та наявність граматичних помилок 
у тексті.

З ТОЧКИ ЗОРУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, ТО ПОВНА ПІДРОБКА 
ДОКУМЕНТІВ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ:

• копіюванням;

• електрографією;

• термокопiюванням;

• виготовленням документів з форм плоского офсетного дру-
ку, зроблених фотохiмiчним засобом;

• виготовлення документів, надрукованих з кліше;

• фотографічним способом.

 ■ КОПІЮВАННЯ

Останнім часом широкого розповсюдження набула повна підроб-
ка документів способом копіювання. Пiдробленi таким чином до-
кументи, як правило, важко виявити візуально. Проте такий спосіб 
копіювання документів добре виявляти при застосуванні спеціаль-
них технічних засобів для перевірки документів в ультрафіолето-
вому та інфрачервоному світлі, а також при незначному збільшенні.

Основними ознаками підробленого документа, виготовлено-
го способом копіювання, є:

• на різних сторінках підробленого документа кольорова на-
сиченість фонових сіток, написів, малюнків i інших вiдмiток 
не однакова;

• як правило, на сторінках документа вiдсутнi водяні знаки;

• при ультрафіолетовому світлі добре видимі пiдробленi во-
дяні знаки;

• мікротексти, які розміщені на невеликій вiдстанi, (0,1мм) злитi 
разом;

• на підроблених документах підвищена спроможність паперу 
до відбивання світла, більш яскраве свічення паперу i чітко 
виражена фонова сітка;

• з’єднання/зшивка (скоби, нитки) документа, як правило, не 
флуоресціює під ультрафіолетовим світлом;

• деякі написи, які виконані з органічних речовин не видимі 
в інфрачервоному світлі.

• при дослiдженнi документа у збільшеному виді – зернистість 
зображення;

• вiдсутнiсть ознак, які характерні різним видам друку;

• недотримання місця розташування надпису малюнків при 
усадці отриманих копій до книжного блоку;

• різниця в насиченості кольору фонових сіток, написів суміж-
них сторінок.
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 ■ ЕЛЕКТРОГРАФІЯ

Ознаки електрографічного виготовлення документів:

• штрихи утворюються скупченням дрібних блискучих крупи-
нок фарбуючої речовини, сплавлених під дією нагрівання 
i розчинення при закрiпленнi;

• багаточисленні забруднення незадрукованої поверхні доку-
мента окремими сплавленими крупинками або їх скупчення;

• нерiвномiрне фарбування штрихів i нечiткi контури штрихів.

Вказані вище ознаки чітко розпізнаються при мікроскопічному до-
слiдженнi, навіть при незначному збільшенні.

 ■ ТЕРМОКОПІЮВАННЯ

Ознаки документів, виготовлених термокопiюванням:

• напівпрозорий папір;

• штрихи тексту, що копіюється, мають діапазон від темно-ко-
ричневого до чорного кольору.

Ознаки спостерігаються «неозброєним оком» i  при незначних 
збільшеннях. Під впливом сильного світла (штучного чи природ-
ного) папір темніє.

 ■ ФОТОХІМІЧНИЙ СПОСІБ

Ознаки документів, одержаних з форм плоского офсетного 
друку, виготовлених фотохiмiчним способом:

• рiвномiрне поверхневе положення фарбуючої речовини у 
штрихах невеликим шаром;

• вiдсутнiсть слідів тиснення на папір на лицевій та зворотній 
сторонах аркушу;

• відхилення загальних розмірів зображень внаслiдок недотри-
мання масштабу при фотографуванні;

• недостатня чiткiсть дрібних штрихів i деталей;

• потовщення штрихів малюнку i тексту у порівнянні з оригі-
налами.

Зазначені ознаки вивчаються за допомогою мікроскопічного до-
слідження.

 ■ ВИГОТОВЛЕННЯ З ФОТОЦИНКОГРАФІЧНОГО 
КЛІШЕ

Ознаки документів, які надруковані з фотоцинкографічно-
го кліше:

• вдавленiсть штрихів тексту i малюнку у папір i потовщення 
фарбового шару по краях штрихів;

• відхилення розмірів друкованого відтиску від оригіналу внас-
лідок недотримання масштабів зйомки при фотографуванні;

• відхилення в товщині штрихів тексту i малюнку в друковано-
му відтиску, спричинені умовами фотографування, обробки 
фотоматеріалів, травлення при виготовленні кліше i друку;

• недостатня чiткiсть дрібних штрихів i деталей, нерiвнi краї 
i розриви в штрихах, «з’їдених» кислотою, округлість кутів, 
позначених двома штрихами (внаслiдок «витравлення» кис-
лотою при виготовленні кліше).

 ■ ФОТОГРАФІЧНИЙ СПОСІБ

Ознаки документів, виготовлених фотографічним способом:
• збільшена товщина паперу, неоднаковість її спектральних 

властивостей на лицевій та зворотній сторонах;

• лицева сторона при зволоженні стає злегка клейкою;

• підвищення крихкостi паперу;

• сiро-чорний колір штрихів тексту i малюнків.

Ознаки добре виявляються при мікроскопічному дослiдженнi, під 
ультрафіолетовим світлом різка реакція.
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 ■ МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ПОВНОЇ 
ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ

Методика паспортного контролю повинна вiдповiдати на-
ступним вимогам:

• ретельнійсть та надійність;

• оперативність;

• простота методів та технічних засобів, що використовуються;

• використання мінімальної кiлькості методів, ефективність яких 
повинна забезпечити необхідну достовірність результатів.

Таким чином, паспортний контроль є завданням, що склада-
ється з підетапів:

1. встановлення справжності (відповідності встановленому 
зразку) бланка;

2. встановлення належності документа особі, що його пред’являє;

3. перевірка правильності оформлення документа;

4. виявлення підчисток (вилучення) тексту;

5. виявлення витравлення (знебарвлення) тексту;

6. виявлення дописок в рукописному тексті, допечаток в маши-
нописному тексті;

7. встановлення факту заміни фотокартки;

8. встановлення факту заміни аркушів паспорта;

9. встановлення підробки вiдтискiв печаток та штампів.

Серед рекомендованих методів найбільш інформативним при ви-
рiшеннi всіх зазначених підзавдань є метод візуального контро-
лю в відбиваючому світлі з використанням збільшуваної лупи. Цей 
метод забезпечує попереднє вирішення всіх підзавдань.

 ■ Електронні машиночитані  
проїзні документи

З кінця 20 століття відбулося суттєве прискорення науково-техніч-
ного прогресу в усіх сферах життя людини. Технічні засоби, які в ми-
нулому використовувались для виготовлення та контролю проїзних 
документів, були модернізовані з метою створення таких докумен-
тів у великій кількості та з високоякісними засобами захисту. Зго-
дом у проїзних документах було запроваджено нову функцію за-
хисту – машиночитаний рядок (MRZ). Це була не оптична функція 
безпеки, а дворядкова або трирядкова інформація, що складаєть-
ся з особистих даних власника та захищена контрольними номе-
рами. Ця функція безпеки дозволила за допомогою спеціальних 
технічних засобів зчитувати персональні дані в проїзних докумен-
тах, що прискорило процес контролю та розширило можливість 
перевірки їх даних у пошукових базах. Міжнародна організація ци-
вільної авіації (ICAO), яка має уніфіковані правила видачі та контр-
олю проїзних документів у всьому світі, визначила такий документ 
як машиночитаний проїзний документ (MRTD).

Розвиток електронних мікрочипів та удосконалення техно-
логії отримання біометричних даних дозволили вставити радіочас-
тотний мікрочип – електронний носій даних з персоналізованими 
даними власника в  машиночитаному проїзному документі, який 
зчитується безконтактним зв’язком через спеціальний пристрій 
для зчитування. Персональні дані власника та біометричні дані за-
хищені та внесені в окремі групи даних чипа. Вставлені біометрич-
ні дані обробляються в інтероперабельному форматі, який вико-
ристовується системами автоматичного керування. З початком 
використання міжнародних машиночитаних проїзних документів 
(eMRTD) ICAO ввів спеціальний елемент – «біометричний символ», 
який розміщується у нижній частині лицьового боку обкладинки 

(Рис. 1). Біометричні дані – фотографія, відбиток пальця, райдужна 
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оболонка ока (ще не впроваджено) та інша інформація про влас-
ника вносяться в чип eMRTD з метою однозначної ідентифікації 
особи, яка подає проїзний документ. Дані, введені в  мікросхему, 
розташовані в таблиці 2 логічних груп даних (DG).

Рис. 1. Біометричний символ

Табл. 2. Групи даних мікросхем eMRDT

DG 1 (Дані M
RZ)

Тип документу DG 2 Закодовані біометричні дані: обличчя

Держава, що видала документ DG 3 Закодовані біометричні дані: пальці

Ім'я власника DG 4 Закодовані біометричні дані: очі

Номер документа (ČD) DG 5 Фото власника

Контрольне число – ČD DG 6 Резервування для майбутнього
використання

Національність DG 7 Підпис або спеціальні символи

Дата народження (DN) DG 8 Властивості даних

Контрольне число – DN DG 9 Властивості структури

Стать DG 10 Суттєві особливості структури

Кінець терміну дії документа DG 11 Додаткові персональні дані

Контрольне число – KPD DG 12 Додаткові дані документа

Додаткові дані (VÚ) DG 13 Доддаткові дані

Контрольне число – VÚ DG 14 Дані для захисту біометричних даних 
EAC

Загальне контрольне число DG 15 Активна автентифікація AA  
(відкритий ключ)

DG 16 Найближчі родичі

РЧ-чип вставляється разом з антеною в  проїзні документи. Кон-
струкція антени виконана у вигляді металевого дроту або у вигля-
ді інтегрованої металевої фарби, яка має форму петлі. Проходження 

електромагнітного поля, що передається від зчитувального при-
строю, генерує в ньому електричний струм, який забезпечує працез-
датність зв’язку між мікросхемою і зчитувальним пристроєм (Рис. 2).

Рис. 2. безконтактний чип з друкованою антеною та антеною у вигляді мідного дроту

Його сила діє в районі зчитувального пристрою, що дозволяє роз-
ташовувати мікросхему в різних положеннях на паспорті (Рис. 3).

Рис. 3. Розташування безконтактного чипа та антени в паспорті

Наразі в обігу перебувають три покоління eMRTD, які відрізняють-
ся впровадженням інноваційних механізмів безпеки або кількістю 
біометричних даних у чипі. З введенням в обіг eMRTD першого 
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покоління чипи містили інформацію в групах даних DG 1 – маши-
ночитані дані рядків і біометричні дані DG 2 – зображення обличчя. 
У eMRTD другого покоління друга біометрична функція, відбиток 
пальця DG 3 і сертифікат DG 14 були вставлені в чип, що захища-
ло ці дані від несанкціонованого зчитування. Наразі останнє тре-
тє покоління eMRTD було оновлено в частині базового доступу до 
даних на чипі. Було створено додатковий контроль доступу (SAC), 
який складався з більш високого ступеня шифрування переданих 
даних між зчитуючим пристроєм і мікросхемою на Рис. 4.

Рис. 4. Покоління eMRTD

Система видачі електронних проїзних документів eMRTD окремих 
країн світу в основному однакова. Випущені eMRDT повинні відпо-
відати стандартам, визначеним ICAO. У кожній країні є один цен-
тральний орган, визначений органом сертифікації знаків країни 
(CSCA), який охоплює всі установи, які видають (емітують) паспор-
ти у цій країні. Кожному емітенту eMRTD присвоюється власний 
сертифікат підписувача документів (DS), який вбудовується в чип 
документа під час персоналізації. Оскільки сертифікати обмежені 
в часі, центральний офіс CSCA створює CRL (Clear List), який над-
силається до «Системи ICAO-PCD» разом із сертифікатом CSCA та 
сертифікатом DS. Міжнародна організація ICAO створила вірту-
альний простір PKD (каталог відкритих ключів), де ці сертифіка-
ти збираються для подальшого поширення в системи управління. 

Кожна країна має власну систему контролю на місцевому рівні, яка 
безпечним способом оновлює внутрішню базу даних сертифікатів 
із «Системи ICAO – PKD», а потім розподіляє її на окремі пристрої 
зчитування, т. зв. Система перевірки (рис. 5).

Рис. 5. Видача електронного проїзного документа

Цифрова обробка та зберігання даних власника документа на елек-
тронному чипі неминуче вплинула на сам процес контролю про-
їзних документів – автоматичний контроль чипів. Якщо в МСПД 
персональні дані були захищені оптичними елементами захисту, 
то в електронному МСПД персональні дані на чипі захищені еле-
ментами управління чипом. Вони автоматично перевіряються зчи-
тувальним пристроєм. Міжнародна організація ICAO запровадила 
дві категорії аутентифікації чипів і вбудованих даних електронних 
документів – обов’язкові та додаткові перевірки чипів.

Обов’язкова перевірка чипів проводиться в два етапи. Пер-
ший етап, який називається основним контролем доступу (BAC), ви-
користовує машиночитані дані рядка. Базовий доступ до даних було 
оновлено в eMRTD третього покоління шляхом створення додат-
кового підходу до контролю SAC. Цей метод перевірки даних, що 
зберігаються на чипі, використовує файл безпеки EF.CARDACCESS 

 

2007        2009                    2014                       2020            2030

Захист від
несанкціонованого
зчитування
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до даних

1-ше покоління 2-ге покоління 3-тє покоління
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(шифри, алгоритм ключа, відображення, параметри домену), що 
забезпечує більш високий ступінь шифрування потоку даних між 
зчитувачем і чипом.

Якщо перший рівень контролю буде перевірений, це доз-
волить читачеві отримати доступ до мікросхеми. Згодом пристрій 
зчитування автоматично починає другий етап перевірки достовір-
ності наявних груп даних та перевірки сертифіката емітента доку-
мента DS. Другий обов’язковий рівень контролю чипів називаєть-
ся пасивною аутентифікацією підсумків PA і PA-сертифікатів, який 
використовує сертифікат емітента документа DS (Data Signer), фай-
ли безпеки EF.COM (список доступних груп даних) і файл EF.SOD, де 
зберігаються значення HASH груп даних. Якщо цей рівень контро-
лю виконано правильно, дані, внесені на мікросхему, вважаються 
правдивими.

Для перевірки оригінальності мікросхеми використовується 
додаткова перевірка мікросхеми, яка називається Active Authenticity 
(AA). Якщо окремі країни застосовують цю функцію безпеки, вони 
вводять відкритий ключ у групу даних DG 15 і вносять його присут-
ність у список груп даних EF.COM. Зчитувач автоматично здійснює-
цю перевірку, якщо виявляє, що на чипі є відкритий ключ.

Процес перевірки біометричних даних на чипі eMRTD відбу-
вається однаково на контрольних станціях на кожному зчитую-
чому пристрої. Відображення елементів керування залежить від 
типу використовуваного пристрою та графічного інтерфейсу ко-
ристувача. Більш просунуті програми також мають дані, які авто-
матично розрізняють біометричні та небіометричні документи на 
основі серійного номера або навіть за допомогою програмного 
забезпечення для розпізнавання обличчя. Чим більше перевірок 
виконано, тим більша точність перевірки. Незважаючи на те, що 
чипи проїзних документів містять дві групи біометричних даних, у 
більшості країн світу наразі для контролю використовується лише 
фотографія обличчя.

В Словацькій Республіці механізм контролю чипів почина-
ється з оптичного зчитування біографічної сторони документа, 
де автоматично розпізнається машиночитаний рядок. Додаток 
зчитувального пристрою оптично розпізнає дані з MRZ (серійний 

номер документа, дату народження власника документа та термін 
дії документа) і порівнює їх з даними на чипі. Якщо чип і антена без 
пошкоджень, перша обов’язкова перевірка BAC або SAC відбудеться 
на чипі, порівнюючи ці дані з даними, що зберігаються в групі да-
них DG 1. Це гарантує, що неможливо встановити канал зв’язку між 
чипом і зчитувачем без фізичного доступу до інформації з MRZ. 
Якщо інформація ідентична, створюється канал зв’язку, по якому 
зашифровані дані передаються між чипом і зчитуючим пристроєм. 
Старіший тип BAC шифрував дані простіше, ніж новий тип контр-
олю доступу SAC, застосовуваний в  eMRTD третього покоління. 
Застосування зчитувального пристрою позначає такий результат 
контролю символом «BAC», «SAC» відповідно і водночас «MRZ vs. 
chip» із «зеленим прапорцем». Важливо, щоб навіть з таким без-
доганним результатом перевірки чипів була виконана перевірка 
елементів безпеки, які забезпечують фізичну персоналізацію да-
них, оскільки існуючі пристрої зчитування не виконують порівнян-
ня фотографій з точки зору біодати та біографії DG2 на чипі.

Якщо порівнювана інформація не збігається (у випадку мож-
ливої   фальсифікації даних), контрольний символ «BAC», «SAC» 
і водночас «MRZ vs. chip» має червоний прапорець.

Якщо перевірений eMRTD не зв’язується з зчитувальним 
пристроєм, символ усіх перевірок чипів має «сірий прапорець». 
Несправність зв’язку також може бути викликана технічним збо-
єм зчитувального пристрою, поломкою електронної схеми анте-
ни з мікросхемою або навмисною несправністю / відсутністю мі-
кросхеми. Ретельна перевірка з’ясовує, чи невдало встановлений 
зв’язок викликаний несанкціонованим втручанням фальшивомо-
нетника, чи помилкою виготовлення (Рис. 5).

Після успішної перевірки на першому етапі доступу до даних 
на чипі автоматично перевіряється достовірність даних, внесених 
у групи даних, та перевірка сертифіката емітента ДС. Механізм 
контролю на другому етапі більш вимогливий, ніж на першому. 
Пристрій зчитування звіряє сертифікат DS на чипі з сертифікатом, 
завантаженим із «Системи ICAO-PKD». Якщо чип не містить ори-
гіналу відп. немає сертифіката DS, система управління позначає 
чип-контроль «PA – сертифікати» червоним прапорцем (Рис. 6).
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Якщо сертифікати DS збігаються, перерахунок кожної групи даних, 
наявної на чипі, починається автоматично. Результатом обчислен-
ня є контрольні числа HASH, які порівнюються з номерами HASH, 
що зберігаються у файлі безпеки EF.SOD (HASH-значення груп да-
них). Якщо значення однакові, система позначає результат у пе-
ревірках чипів «PA – підсумки» зеленим прапорцем. Якщо групи 
даних чип-контролю «PA – підсумки» були змінені, вони будуть по-
значені червоним прапорцем.

Керування даними, що зберігаються в чипі eMRTD, завершу-
ється перевіркою вихідних даних на чипі. Якщо всі перевірки здійс-
нені правильно то дані, що відображаються на чипі вважаються 
правдивими. Елемент біометричних відбитків пальців, присутній на 
чипі, наразі не використовується в процесі перевірки збігу із від-
битками пальців особи, що подає документ. Для контролю цього 
біометричного елемента, окрім описаних наразі засобів контролю, 
також потрібен сертифікат на авторизовану роботу з персональ-
ними даними щодо відбитків пальців. Через високий рівень захи-
сту відбитка пальця, що зберігається на чипі, цей біометричний 
елемент вважається дуже чутливими даними з точки зору безпеки, 
а практика його перевірки не є поширеною у світі. До того ж до-
речно констатувати значну складність забезпечення безпечного 
розповсюдження сертифікатів, тому мало країн світу в даний час 
відповідає цим вимогам.

Процес контролю проїзних документів складається із кількох 
основних елементів – контрольних дій, які здійснюються в стислі 
терміни контролюючим органом і в автоматизованому порядку. 
Коли дотримуються апаратні та програмні умови, автоматичні пе-
ревірки дають найбільш ефективні та точні результати перевірки. 
Доречно констатувати посилення тенденцій заміни людської ді-
яльності автоматизованими системами, зокрема в сфері докумен-
тообігу. Водночас важливим є проведення операторами аналізу 
результатів перевірок з метою виявлення технічних недоліків та 
нових форм підробки. Хоч обсяг залучення обслуговуючого пер-
соналу до документообігу зменшується, його роль в  процесі пе-
ревірки проїзних документів все ще залишається унікальною та 
незамінною.
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Рис. 6. Результати перевірки чипів BAC, SAC та eMRDT.

Рис. 7. Результати перевірок чипів «ПА – сертифікати» на eMRDT.

Obr. 8 Результати перевірок чипів «PA – підсумки» на eMRDT.
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