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ВИДИ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ НА БАНКНОТАХ ТА СПОСОБИ ЇХ ІМІТАЦІЇ
Захист банкнот від підробки здійснюється шляхом застосування захисних елементів, до яких належить такий публічний елемент захисту як
водяний знак. У статті наведені види водяних знаків і сучасні способи їх виготовлення на папері для банкнот. У залежності від суб’єкта та його технічних можливостей визначені рівні фальшивомонетництва, наведені способи імітації водяних знаків на купюрах, які проілюстровані прикладами з
експертної практики.
Ключові слова: банкнота, банкнотний папір, водяний знак, види водяних
знаків, імітація водяного знаку.
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Постановка проблеми. Як показує моніторинг стану вилучення з обігу
банкнот національної валюти в Україні, за підсумками 2020 р. на 1 млн. шт.
справжніх банкнот гривні припадало близько 5,5 шт. підроблених купюр (за
підсумками 2019 р. – близько 3 шт.) [1]. Згідно з інформацією Європейського центрального банку, цей показник у країнах Європейського Союзу в
2020 р. був втричі вищий і склав приблизно 17 шт. банкнот євро [1]. В
порівнянні з попередніми роками спостерігається відносне збільшення
рівня підробки банкнот гривні у 2020-2021 рр. Це обумовлено зростанням
активності зловмисників на тлі збільшення кількості готівки в обігу, що сталося у зв’язку із поширенням коронавірусу.
Фальсифікація грошових знаків є одним із найдавніших видів злочинів.
Оскільки фальшивомонетник, переслідуючи свої корисливі цілі, одночасно зазіхає на безпеку держави та підриває її економіку, підробка грошей завжди і в
усіх державах вважалася та вважається тяжким кримінальним правопорушенням. З метою захисту від підробок емісійні інституції випускають в обіг все
більш досконалі зразки банкнот, додаючи найновіші вдосконалені елементи
захисту. Функція захисних елементів полягає в тому, щоби на момент випуску
в обіг банкнот, використані елементи захисту було вкрай складно відтворити
за межами підприємства, що має право на виготовлення справжніх банкнот та
володіє технічним описом елементів захисту.
Рівень захисту, що надається будь-якою захисною ознакою, безпосередньо має бути пов’язаний з її унікальністю й доступністю для розпізнання
не тільки спеціалістами та банківськими службовцями, але й пересічними
громадянами, стійкістю до зміни, складністю імітації чи репродукування.
З часом захисні елементи, вже запроваджені у виробництво банкнот,
стають доступними для відтворення фальшивомонетниками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Законодавством України
передбачена кримінальна відповідальність, зокрема, за виготовлення,
зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з
метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно
виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у
виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї відповідно до ст. 199 Кримінального кодексу України. Різним аспектам застосування спеціальних знань для встановлення злочинів даного виду були присвячені праці ряду вченихкриміналістів (Б. С. Болоцький, О. В. Воробей, О. М. Калужна, В. К. Лисиченко, С. Ю. Петряєв, І. Ф. Сингаївська, М. В. Салтевський та інші).
Дослідження банкнот в Україні з метою визначення способу їх виготовлення проводиться як в рамках кримінальних проваджень експертами судово-експертних установ, так і експертами підрозділів Національного банку
України (далі – НБУ) за фактом виявлення підозрілих купюр. Для захисту
банкнот використовуються однакові засоби (способи та матеріали зі схожими характеристиками) незалежно від їх національної належності. Способи підробки банкнот також «інтернаціональні». Тому методичні підходи,
що застосовуються експертами різних держав для проведення досліджень
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банкнот, близькі між собою та мають своєю основою методики дослідження
документів, що оснащені спеціальними засобами захисту від підробки.
Мета статті. Метою статі є систематизація основних видів водяних
знаків, що використовуються під час виготовлення паперових грошей, та
способів їх підробки, що зустрічаються при дослідженні підроблених купюр.
Викладення основного матеріалу. Водяний знак являє собою зображення всередині паперу, що спостерігається на просвіт, та яке утворюється
під час виробництва паперу при обробці паперової маси.
Перший папір із водяним знаком – фабричним знаком її виробника –
з’явився в Італії близько 1282 р. [2].
Виробники паперу застосовували їх тоді та пізніше для ідентифікації
своєї продукції, а також на поштових марках, банкнотах та інших державних
документах для захисту від підробки.
Таким чином, на протязі декількох століть водяні знаки є атрибутом
банкнотного паперу та слугують захистом від підробки.
Водяний знак утворюється під час виготовлення паперу завдяки різній
товщині шару волокнистого матеріалу. На початковому етапі створюють
паперову масу, що являє собою розмолоті у великій кількості води волокна (хлопку, льону тощо), до яких додані наповнювачі, проклеювачі, в
окремих випадках фарбники, захисні волокна, відбілюючи речовини. Даною масою заповнюють спеціальну форму з тонкою сіткою тієї чи іншої
конфігурації, що витончує шар паперу в місцях зіткнення з сіткою, або прокатують по масі при її просуванні по нескінченній стрічці порожнистий валик
з рельєфною сітчастою поверхнею, досягаючи того ж результату, що при
заповненні форми [3, с. 79].
Водяні знаки класифікують у залежності від їх виду, розташування, композиції тощо.
В залежності від місця розташування на папері вони поділяються на:
– загальний (його зображення повторюється по всій площі – рис. 1);

Рис. 1. Водяний знак на банкноті номіналом 1 гривня випуску 1992 р.
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– локальний (водяний знак, що розміщується у певному визначеному
місці – рис. 2);

Рис. 2. Водяні знаки на банкноті номіналом 1000 гривень випуску
2019 р. (стрілкою показаний світлий елемент водяного знаку)

– смужкою (являє собою багатократно повторювані зображення, що
розташовані смугою – рис. 3).

Рис. 3. Водяний знак на купоні 200000 карбованців 1994 р. випуску

За характером зображень відносно основного фону (прозорості) паперу
водяні знаки розподіляють на:
– одно тоновий (на паперовому фоні спостерігається лише темний або
лише світлий елемент) (рис. 1);
– двотоновий (на паперовому фоні спостерігаються як темний, так і
світлий елементи) (рис. 3);
– багатотоновий – водяний знак, що має поступовий (плавний) перехід
від світлих до темних ділянок (рис. 2), як правило з його використанням
відтворюють портрети.
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Окремо виділяють філігрань, або світлий елемент водяного знаку –
його отримують під час формування паперу в результаті застосування
спеціально припаяного металевого шаблону, завдяки якому під час відливу
на місці розташування шаблону формується більш тонкий шар паперу.
Елемент, виконаний способом філіграні, має більший контраст, чіткі лінії,
дрібні деталі. Як правило, способом філіграні наносять номінал банкнот (рис. 2).
З метою підвищення захисних властивостей паперу, застосовують
комбіновані водяні знаки – утворені в результаті поєднання декількох видів
водяних знаків.
Широке розповсюдження лічильників-сортувальників банкнот призвело
до
розробки
локальних
водяних
знаків
у
вигляді
штрихкодів (arcode watermark). Така технологія отримала позначення AQUS та
використовується при виготовленні банкнот: наприклад, на Євро першого
покоління розташовані водяні знаки у вигляді вертикальних смуг, що розрізняються кількістю та шириною (рис. 4).

Рис. 4. Локальний водяний знак у вигляді штрих-коду на банкноті 20 євро
2002 р. випуску (показано стрілкою)

Розробка нових видів водяних знаків продовжується. Компанією Portals, що займається виготовленням паперу для британської компанії DeLaRue, запатентована технологія під назвою Cornerstone®, що полягає у
використанні водяних знаків у вигляді смуг по краях банкнот (такі знаки у
вигляді декількох паралельних смуг з’явилися, наприклад, на банкнотах
Білорусі), а також технологія Edgetone®, що полягає у використанні
водяних знаків у вигляді смуг, розташованих вздовж верхньої та нижньої
сторін банкнот (рис. 5). Використання таких водяних знаків також має на
меті подовження строку експлуатації банкнот завдяки підвищенню
щільності паперу на краях аркушу [4].
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Рис. 5. Рекламна банкнота De La Rue з водяними знаками Edgetone® (уздовж
верхнього и нижнього краю) и Cornerstone® (кутовий водяний знак)

Французька компанія ArjoWiggins є розробником «піксельного»
водяного знаку (Pixel Watermark™), який становить набір темних крапок
різного розміру – «пікселей» – на світлому полі та надає можливість
отримати 3D-ефект (рис. 6) [5].

Рис. 6. Піксельний водяний знак на банкноті 20 доларів Гонконг 2010 р.
випуску (показано стрілкою)

Комбінація такого водяного знаку з багатотоновим або філігранним
(рис. 7) дозволяє створювати високохудожній дизайн банкноти та ускладнює імітацію водяного знаку фальшивомонетниками [6].
Таким чином, водяні знаки є одним із важливих публічних елементів
захисту банкнот.
У зв’язку з цим у більшості випадків злочинці під час виготовлення
підроблених купюр намагаються відтворити водяний знак яким-небудь доступним для них способом.
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Рис. 7. Банкнота 1000 песо Філіппін 2020 р. випуску. Комбінований водяний
знак: піксельний, багатотоновий, філігранний

Умовно рівні фальшивомонетництва можна поділити на:
– державний – здійснюється з використанням потужностей промислових підприємств держави-виготовлювача підробок з метою підриву економіки іншої держави;
– професійний – виготовлення підроблених купюр із попереднім вивченням технологічного процесу виготовлення банкнот та постійним вдосконаленням підробок;
– побутовий – виготовлення купюр без застосування спеціально зробленого обладнання, як правило, за допомогою копіювально-розмножувальної техніки тощо.
Державним
фальшивомонетництвом
керують,
як
правило,
відповідальні співробітники спецслужб, які приймають рішення про випуск
підроблених купюр іншої держави, та мають можливості застосовувати технічні ресурси підприємств своєї держави. Є багато фактів в історії ХVIIIХХ століть, що підтверджують це твердження (фальшиві купюри періоду
наполеонівських війн, кайзерівської та фашистської Німеччини
тощо) [7, с. 233].
У таких випадках можливе застосування паперу з водяними знаками,
що створені під час виготовлення спеціально призначеного для цього паперу з використанням технологій, що застосовуються під час виготовлення
справжніх банкнот.
На рівні професійному або побутовому використовуються наступні способи підробки водяних знаків.
1. Використання паперу з водяними знаками, що призначений для інших цілей:
– папір для бланків або цінних паперів;
На рис. 8 наведений приклад використання паперу з водяними знаками, рисунок яких не відповідає заявленим НБУ (у прохідному світлі спостерігаються двотонові водяні знаки у вигляді літери «S» по всьому полю
аркуша), з подальшим відтворенням зображення відповідного водяного
знаку фарбувальною речовиною білого кольору зі зворотного боку;
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Рис. 8. Фрагмент лицьового боку купюри, зйомка в прохідному світлі

– папір банкнот, що мають або менший номінал, або більш низьку
купівельну вартість (банкноти інших держав), або вийшли з обігу. Це так
звані «переробки» (рис. 9).

Рис. 9. Фрагмент підробленої купюри номіналом 100 Євро, отриманої в
результаті переробки 100 zimbabwean dollar – банкноти Зімбабве в період
15.04.1981 – 30.06.2009 із захисною стрічкою, поєднаним рисунком номіналу
купюри, тоновим зображенням птаха (зйомка в прохідному світлі)

2. Імітація водяних знаків за допомогою спеціально виготовлених
форм:
– рельєфних;
На рис. 10 наведений приклад використання рельєфної форми для
імітації водяного знаку. Рельєфні штрихи добре спостерігаються при дослідженні у косо спрямованому світлі (рис. 11).
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Рис. 10. Рельєфні зображання,
розташовані зі зворотного боку купюри,
що імітують водяні знаки

Рис. 11. Збільшений фрагмент
рельєфного зображення, зйомка
у кососпрямованому світлі

– друкарських (форм високого друку або трафаретних форм) за допомогою прозорої, білої або жовтої фарбувальних речовин.
На рис. 12 наведений приклад імітації водяного знаку шляхом нанесення зображення за допомогою форми високого друку речовиною білого
кольору зі зворотного боку одного з двох аркушів, з яких склеєна основа
купюри (рис. 12-14).

Рис. 12. Фрагмент купюри з зображенням водяного знаку (зйомка у
прохідному світлі)
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Рис. 13. Штрихи речовини білого кольору, що утворюють зображення
водяного знаку (зйомка у прохідному
світлі)
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Рис. 14. Штрихи речовини білого кольору, що утворюють зображення водяного знаку

На рис. 15 наведений приклад відтворення зображення водяного знаку
трафаретним способом друку фарбувальною безбарвною речовиною зі
зворотного боку купюри. Зображення портрету добре спостерігається при
дослідженні в УФ-променях та у прохідному світлі (рис. 15, 16). При дослідженні у верхньому світлі на ділянках розташування імітації спостерігається блиск нашарування безбарвної речовини (рис. 18).

Рис. 15. Фрагмент зворотного боку
купюри (зйомка у верхньому світлі)

Рис. 16. Картина флуоресценції в
УФ-променях (λ=365 нм) фрагменту
зворотного боку купюри
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Рис. 17. Зображення фрагменту водяного знаку (зйомка у прохідному
світлі)

Рис. 18. Штрихи речовини білого кольору на зворотному боці купюри,
що утворюють портрет Л. Українки

Імітація водяного знаку шляхом нанесення за допомогою трафаретної
форми водонерозчинною речовиною білого кольору на зворотному боці одного з двох аркушів, з яких склеєна основа купюри (рис. 19-22).
Імітація водяного знаку шляхом нанесення зображення на зворотному
боці купюри за допомогою трафаретної форми друку водонерозчинною речовиною жовтого кольору, що непрозора в УФ–променях та при дослідженні у кососпрямованому світлі має блиск (рис. 23-26).

Рис. 19. Розділена на два аркуші основа купюри із зображенням водяного знаку на зворотному боці одного з аркушів (зйомка у верхньому
світлі)
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Рис. 20. Той же фрагмент – зйомка в
УФ-променях («Спектр-Експерт
МФ-3» λ=365 нм)
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Рис. 21. Збільшений фрагмент
даного зображення (зйомка у
прохідному світлі)

Рис. 22. Збільшений фрагмент даного зображення (зйомка у верхньому світлі)

Рис. 23. Зображення водяного знаку (зйомка у
прохідному світлі)

Рис. 24. Штрихи речовини жовтого кольору на
зворотному боці купюри, що утворюють портрет Т. Шевченка

Рис. 25. Картина флуоресценції в УФ-променях
(λ=365 нм) фрагменту зворотного боку купюри

Рис. 26. Штрихи речовини жовтого кольору на
зворотному боці купюри, що утворюють зображення номіналу
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3. Імітація водяних знаків за допомогою копіювально-розмножувальної
техніки.
На рис. 27 наведений приклад імітації водяного знаку струменевим способом друку за допомогою струменевого принтера на зворотному боці одного з двох аркушів, з яких склеєна основа купюри (рис. 27, 28).

Рис. 27. Розділена на два аркуші основа купюри із зображенням водяного знаку на зворотному боці одного з аркушів

Рис. 28. Крапкова мікроструктура зображення водяного знаку

Зображення водяних знаків (портрету та номіналу) можуть бути нанесені за допомогою струминного друкуючого пристрою на зворотному боці
купюри; при цьому зображення слабко забарвлені (рис. 29, 30).

Рис. 29. Фрагмент лицьового боку
купюри – зйомка у прохідному світлі
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Рис. 30. Збільшений фрагмент зворотного боку купюри – зйомка у
верхньому світлі
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В експертній практиці зустрічаються приклади наклеювання на один з
двох аркушів, з яких склеєна основа купюри, фрагмента паперу із зображенням портрета, що імітує водяний знак (рис. 31-34).

Рис. 31. Розділена на два аркуші основа
купюри та фрагмент паперу із зображенням портрета

Рис. 33. Варіант графічного вирішення
зображення водяного знаку

Рис. 32. Штрихи фрагмента
портрета нанесені за допомогою струменевого принтера

Рис. 34. Варіант графічного
вирішення зображення водяного знаку

4. Імітація водяного знаку шляхом малювання. Наприклад, портрет Тараса Шевченка виконаний безбарвною речовиною зі зворотного боку купюри, спостерігається в прохідному світлі та добре візуалізується під час
дослідження в УФ-променях (рис. 35).
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Рис. 35. Картина флуоресценції в УФ-променях (λ=365 нм) фрагменту
зворотного боку купюри

5. Імітація водяного знаку шляхом нанесення зображення жировмісною
речовиною. На зажирених ділянках спостерігається прозорість паперу. Для
нанесення можуть застосовуватися трафаретні, рельєфні або пласкі
форми. На рис. 36, 37 наведений приклад імітації водяного знаку, нанесеного за допомогою форми високого друку на зворотному боці аркуша. При
цьому рельєф у зображенні відсутній.

Рис. 36. Фрагмент зворотного боку купюри,
на світлому полі містяться штрихи, нанесені
жировмісною речовиною, що імітують водяний знак
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Рис. 37. Збільшений фрагмент зворотного боку купюри
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Висновки. Потрапляння підроблених купюр у готівковий обіг стало
прикметою повсякденного життя. За інформацією Національного банку
України існує тенденція до збільшення кількості підроблених банкнот.
«За результатами 11 місяців 2021 року, найчастіше вилучалися з обігу
підроблені банкноти старого зразка – номіналом 500 гривень зразка
2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їхня кількість за 11 місяців
2021 р. становила близько 60 % і 31 %, відповідно, від загальної кількості
вилучених з обігу підробок», – йдеться у повідомленні НБУ [8].
В окремих випадках підроблені купюри знаходяться в обігу тривалий
час, приймаються платіжними терміналами, касирами пунктів обміну валюти, використовуються як платіжні засоби при купівлі товарів тощо. Доступність інформації в мережі Інтернет про банкноти в цілому, способи
підробки окремих захисних елементів та поширення новітніх технічних засобів призводить до того, що зображення на окремих підроблених купюрах
є максимально наближеним до справжньої банкноти. Лише в ході проведення експертних досліджень можна визначити способи нанесення окремих елементів захисту на досліджуваному об’єкті.
Одним з важливих публічних елементів захисту банкнот є водяні знаки.
У статті наведені способи створення водяних знаків на банкнотах, способи та ознаки підробки водяних знаків на купюрах. Відомості про комплекс
ознак водяних знаків, їх застосування експертами при дослідженні мають
сприяти ефективному виявленню підроблених купюр.
Перелік посилань

References

1. Жлобецький С. В. 2020 в Украине чаще
всего подделывали банкноты 500 гривен
и 100 долларов. Українські новини.
13.05.2021.
URL: https://ukranews.com/news/775149poddelka-banknot-v-ukraine-po-itogam2020-goda-byla-stabilno-nizkoj (дата звернення 04.02.2022).

1. Zhlobetskyi, S. V. (2020) 2020 in Ukraine,
banknotes of 500 hryvnias and 100 dollars
were most often counterfeited. Ukrainian
news.
05/13/2021.
Retrieved
from:
https://ukranews.com/news/775149-poddelka-banknot-v-ukraine-po-itogam-2020goda-byla-stabilno-nizkoj. (in Russian).

2. Водяний знак. Великий філателістичний
словник
/
Н. І. Владинець,
Л. І. Іллічов, І. Я. Левітас та ін.; за заг. ред.
Н. І. Владинця та В. А. Якобса. Москва,
1988. 320 с. URL:
http://fmus.ru/article02/BS/V.html
(дата
звернення
04.02.2022).

2. Vladynets, N. I.,
Yakobs, V. A. (Eds.)
(1988). Watermark. Comprehensive philatelic. Moscow. 320 p. Retrieved from:
http://fmus.ru/article02/BS/V.html.
(in
Ukrainian).

3. Мільчін А. Е. Видавничий
довідник. Москва, 2003. 560 с.

словник-

3. Milchin, A. E. (2003). Publishing dictionary-reference book. Moscow. 560 p.
(in Ukrainian).

4. Зображення. Технология Iron Frame на
белорусской банкноте. Белорусская бонистика (коллекционирование белорусских
банкнот).
URL:

4. Image. Iron Frame technology on a Belarusian banknote. Belarusian bonistics (collecting Belarusian banknotes). Retrieved
from: http://belbonistika.com/?p=7126. (in
Ukrainian).

463

Криміналістика і судова експертиза. Випуск 67
http://belbonistika.com/?p=7126
звернення 04.02.2022).

(дата

5. Зображення. Regula. Glossary of Banknotes. URL:
https://regulaforensics.com/ru/knowledge-hub/glossary-banknotes/(дата звернення 04.02.2022).

5. Images. Regula. Glossary of Banknotes.
Retrieved from:
https://regulaforensics.com/ru/knowledge-hub/glossary-banknotes/. (in Ukrainian).

6. Зображення. Regula. Glossary of Banknotes. URL:
https://regulaforensics.com/ru/knowledge-hub/glossary-banknotes/ (дата звернення 04.02.2022).

6. Images. Regula. Glossary of Banknotes.
Retrieved from:
https://regulaforensics.com/ru/knowledge-hub/glossary-banknotes/. (in Ukrainian).

7. Петряєв С. Ю. Характеристика форм
фальшивомонетництва та осіб, що його
вчиняють. Вісник Національного технічного університету України «Київський
політехнічний
університет».
Політологія. Соціологія. Право: зб. наук.
праць. 2011. № 1 (9). С. 232-236.

7. Petriaiev, S. Yu. (2011). Characteristics
of forms of counterfeiting and persons who
commit it. Bulletin of the National Technical
University of Ukraine "Kyiv Polytechnic University".
Politology.
Sociology.
Law.
No. 1 (9). P. 232-236. (in Ukrainian).

8. Картер С. В Україні цього року найчастіше підробляли банкноти номіналом
500 та 200 гривень. Українські національні
новини.
20.12.2021.
URL:
https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1957120-v-ukrayini-tsogo-rokunaychastishe-pidroblyali-banknoti-nominalom-500-ta-200-griven (дата звернення
04.02.2022).

8. Carter, S. (2021) In Ukraine, banknotes of
500 and 200 hryvnias were most often counterfeited this year. Ukrainian national news.
12/20/2021.
Retrieved
from:
https://www.unn.com.ua/en/exclusive/1957120-v-ukrayini-tsogo-rokunaychastishe-pidroblyali-banknoti-nominalom-500-ta-200-griven. (in Ukrainian).

TYPES OF WATERMARKS ON BANKNOTES AND METHODS
OF THEIR IMITATION
N. Zubova
S. Naumenko
V. Somov
The article deals with the consideration of ways to imitate watermarks in the manufacture of counterfeit banknotes. The watermark is an important public security element for banknotes issued for cash circulation. The basis of any banknote related to
paper money is banknote paper. The article briefly describes the stages of the technological process of manufacturing banknote paper and methods for forming watermarks
on it. The criteria for the classification of watermarks depending on their location on the
banknote (general, local stripe), in relation to the overall tone of the paper (one-tone,
two-tone, local, filigree, combined), composition, as well as drawings illustrating these
types of watermarks are given. signs. The watermarks developed using modern technologies in recent decades are described, as well as their illustrations. The levels of
counterfeiting are determined depending on the subject and its technical capabilities
for the manufacture of counterfeit banknotes. The ways of imitation of watermarks are
generalized. Firstly, watermarked paper intended for other purposes can be used to
make counterfeit banknotes. Secondly, the imitation of watermarks is possible using
464
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specially made forms: embossed, used for embossing paper, and printed-screen or
letterpress. Widely used to imitate watermarks of copiers. Less common are watermarks, which are imitated using fat-containing substances, or painted with a dye. The
article provides examples of the implementation of the relevant methods with their illustration based on studies of counterfeit banknotes.
Key words: banknote, banknote paper, watermark, types of watermarks, watermark imitation.
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ФІКСАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄМНИХ СЛІДІВ ВЗУТТЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ 3D СКАНУВАННЯ
Статтю присвячено демонстрації можливостей використання технологій 3D сканування для фіксації та дослідження об’ємних слідів взуття. Автором залишено експериментальний слід взуття, який в подальшому був
відсканований за допомогою лазерних 3D сканерів Artec Leo та Artec Space Spider. Отримані 3D моделі оброблено та досліджено з використанням ПЗ Artec Studio 16. Продемонстровано можливості використання
ПЗ Artec Studio 16 для дослідження та порівняння 3D моделей криміналістично значущих об’єктів.
Ключові слова: 3D сканування, 3D сканер, сліди взуття, фіксація,
порівняльне дослідження.

Постановка проблеми. Під час вчинення кримінально протиправних
діянь правопорушники часто залишають на місці події об’ємні сліди взуття,
які у ході досудового розслідування можуть бути використані для
встановлення взуття, яким було залишено відповідні сліди. Утім,
фіксування таких відображень є ускладненим: традиційні методи наочної
фіксації (опис,
вимірювання,
фотографування)
є
недостатньо
інформативними, а основний метод предметної фіксації (виготовлення
гіпсових та інших зліпків) – пов’язаний з ризиком суттєвого пошкодження
фіксованого сліду. Через це, перед експертами-криміналістами та
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