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ЗРАЗОК НОВОГО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

Лицьовий бік картки Зворотний бік картки 

1. Фрагмент захисної сітки 
(збільшений у 4 рази) 

2. Чорна  фарба,  що  зникає  під  дією 
джерела інфрачервоного опромінювання

3. Фрагмент мікротексту
 (збільшений у 7,5 разів)

4. Фрагмент зображення Державного Прапора 
України (збільшений у 6 разів)

5. Фрагмент тексту Державного Гімна 
України (збільшений у 3 рази)

6. Фрагмент елемента рельєфно-
точкового тактильного шрифту

7. Фрагмент лазерного гравіювання 
(збільшений у 2 рази)

8. Номер документа, виконаний лазерним 
гравіюванням, відчутний на дотик

9. Фрагмент захисної сітки
(збільшений у 4 рази)

10. Машинозчитувана зона 12. Оптико-змінне зображення відцифрованого 
образу обличчя особи та попарно відокремлені 
цифри  року  її  народження

11. Фрагмент голографічної стрічки – при 
обертанні на 90°  окремі елементи  колосся 
та  мікротекст  “UKR”  набувають  свічення

13. Спеціальний символ, який свідчить про наявність 
безконтактного електронного носія, виконаний оптико-
перемінною фарбою, що  під гострим кутом змінює колір 
із золотого на синій та стає невидимою на фоні прямо-
кутника, виконаного фарбою синього кольору

14. Імплантований безконтактний 
електронний носій

15. Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків з Держ. реєстру фізичних осіб платників 
податків (РНОКПП) зазначається десятьма цифрами
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ЗРАЗОК НОВОГО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
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   Імплантований захисний елемент у вигляді Державного Прапора України та малого 
Державного Герба України, елементи якого змінюють колір при обертанні на 90° з червоного 
на зелений та з блакитного на жовтий. Присутність 3D-ефекту на кінчиках колосків на 
прапорі та літер “UKR”.  Присутність анімаційного ефекту – при повертанні картки зліва 
направо кольорові елементи починають рухатись, лінія мікротексту  “УКРАЇНА UKRAINE” з 
високою дифракцією та висотою літер 150 мкм. Поляризаційний ефект – при зміні положення 
поляризаційного фільтра змінюються кольори. 

Лицьовий бік картки під дією джерела
ультрафіолетового опромінювання

Захисний гравірувальний елемент, 
відчутний на дотик (лицьовий бік)

16. Фрагмент рельєфно-гравірувального 
елемента - слова “УКРАЇНА”  (збільшений у 6 разів)

17. Фрагмент  рельєфно-гравірувального 
елемента (збільшений у 5 разів)

18. Імплантований захисний елемент

Захисні рельєфно-гравірувальні елементи, 
в і д ч у т н і  н а  д о т и к  ( з в о р о т н и й  б і к ) 

Зворотний бік картки під дією джерела
ультрафіолетового  опромінювання

Лицьовий бік картки під дією джерела Зворотний бік картки під дією джерела
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