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Розглянуто питання щодо огляду місця події з використанням пере
робленої вогнепальної зброї, приділена увага правильності вилучення,
упакування зброї, куль та гільз.
Ключові слова: слідчий огляд, огляд місця події, сіідові інформація, пере
роблена вогнєпаїьна зброя, перероблені стартові та газові пістолети та рево
львери.
Рассмотрены вопросы осмотра места происшествия с использовани
ем переделанного огнестрельного оружия, уделено внимание правиль
ности изъятия, упаковки оружия, пуль и гильз.
Ключевые слова: следственный обзор, обзор места события, следствен
ная информация, переделанная огнестрельное оружие, переделаны стартовые и
газовые пистолеты и револьверы.
The questions on the review of the scene processed firearms, paid atten
tion to accuracy removal, packing weapons, bullets and shells.
Key words: investigation review, review o f place o f event, to track information,
done shooting-iron, starting and gases pistols and revolvers are done.
Огляд місця здійснюється негайно після отримання повідомлення
про вчинений злочин. До виїзду на місце події експерт-криміналіст
повинен з'ясувати характер події, що трапилася, з метою визначення
методів і науково-технічних засобів, необхідних для виявлення, фік
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сація та вилучення слідів і речових доказів на місці події. Оскільки
сліди можуть бути залишені на різних ділянках, під час їх пошуку
потрібно врахувати обстановку на місці події, властивості слідосприймальних об'єктів і механізм утворення слідів [1, с. 6].
Слідчий огляд - це слідча дія, що складається в безпосередньому
сприйнятті, аналізі та фіксації слідчим або особою, яка провадить діз
нання, обстановки події, усіх обставин, що мають значення для справи, з
метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів. [2, с. 232].
В.І.Попов оглядом місця події називає "комплекс слідчих та роз
шуковик заходів", уключаючи Й розшук "за гарячими слідами" [3, с. 8].
Дане визначення розчиняє огляд в "комплексі" дій, що не відносяться
до нього, мають інший процесуальний режим їх виробництва, ніж
огляд. Таке визначення може спричинити на практиці змішування ог
ляду з іншими діями.
В.П. Ціпковський називає огляд місця події "слідчо-оперативною
дією", що не відповідає процесуальній природі цієї дії [4, є. 5].
І.Х. Максутов визначає огляд місця події "первісною, незамінною
й неповторною дією" [5, с. 9]. Тут дається тактична характеристика
огляду, але не визначається його сутність.
М.П. Ш аламов обмежується згадкою про те, що огляд місця події
є слідчою дією, яка займає важливе місце в розкритті злочинів і ви
критті винних [б, с. 3].
Під час огляду місця події головною метою є пошук слідів зло
чинця, які дають можливість встановити особу та механізм вчинення
злочину. Як правило, злочинці знайомі з традиційними криміналіс
тичними методами досліджень, тому при вчиненні злочинів намага
ються практично не залишати відповідних слідів. Досвід показує, що
в цих випадках вкрай важливо не тільки ретельно та цілеспрямовано
оглянути місце вчинення злочину, але й прилеглу територію, де у
більшості випадків вдавалось знаходити такі важливі речові докази,
як вогнепальна зброя, шапочки-маски, рукавички, верхній одяг, не
допалки сигарет тощо [7, с. 3].
При огляді місця події з застосуванням вогнепальної зброї перш
за все ведеться робота по її виявленню. Як правило, зброю на місці
події знаходять не часто (самогубство, нещасні випадки, злочинець
викинув зброю).
Здійснюючи пошук зброї, слід мати на увазі, що крім стандарт
ної, існує й перероблена вогнепальна зброя (сигнальна, стартова, га
зова та інші), атипова, саморобна, загальний вигляд якої може інколи
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відрізнятися від зразків зброї заводського виготовлення, у силу не
відповідності загальноприйнятим представленням про зброю.
При огляді обрізів відмічається, з якої зброї (бойової, спортивної,
мисливської) б о н и перероблені, які фірменні знаки, клейма знахо
дяться на обрізі, яка довжина ствола обрізу.
При огляді сигнальних або стартових пістолетів потрібно;
- для сигнальних пістолетів; наявність ствола-вкладиша, його ді
аметр, наявність нарізів, їх кількість, інші переробки.
- для стартових пістолетів: наявність у магазині патронів, їх вид
(набій калібру 5,6 мм з сточеною або втопленой кулею, капсулем "жевело", спорядженою великою дробиною тощо).
При огляді технічних засобів, які працюють за принципом вог
непальної зброї (будівельно-монтажні пістолети, бурові пістолети)
зазначають діаметр ствола, явні ознаки переробки, наявність у стволі
снаряда (дюбеля, гвоздка тощо).
При огляді заводської зброї, переробленої під інший (не штат
ний) набій необхідно відмічати;
- діаметр розточених камер барабана револьвера;
- діаметр розточеного ствола пістолета;
- наявність ствола-вкладки меншого калібру, на відміну від за
водського ствола [8, с. 171].
У ході огляду місця події здійснюється обов'язкове моделювання
дій злочинця на місці події для встановлення механізму вчинення
злочину, виявлення його ідеальних та матеріальних слідів.
Наведемо приклад з практики. Труп С., 15 років, був доставле
ний б морг з округлою раною на лобі, що проникає в порожнину че
репа. На обличчі спостерігалися буруваті та синюваті частки крапель
крові діаметром до 0,2 см. На правій кисті в першому між пальцевому
проміжку виявлені сліди кіптяви. Права штанина сатинових шарова
рів майже повністю була відсутня, краї дефекту обгорілі. На правій
нозі виявлені сліди великих посмертних опіків. З протоколу огляду
трупа на місці його виявлення відомо, що труп С., знайдений на
окраїні міста. У окружності трупа під кущем були сліди обгорілої
трави. При судово - медичному розтині трупа С. виявлено дефект
шкіри на лобі, лійкоподібний дефект лобової кістки, пошкодження
мозкової речовини на глибину 1,5 см. у шматочках мозку, виявлених
на землі і взятих з місця події, знайдено грудку вати зі слідами кіптя
ви. У висновку експерт зазначив, що в даному випадку мало місце
сліпе вогнепальне поранення голови з близької відстані з переробле-
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ної зброї. Характер поранення дає підставу вважати, що воно було
заподіяно набоєм, який було споряджено саморобним способом. Об
горання одягу й сліди опіків на трупі могли бути отримані в резуль
таті займання сухої трави на місці події при пострілі з представленої
на експертизу зброї. Висновок було згодом підтверджено матеріала
ми слідчої справи. Характер ушкоджень з переробленої зброї зале
жить від її конструкції, його величини, складу заряду й використано
го снаряду. Як правило, поранення з переробленої зброї сліпі, у
зв'язку з цим за особливостями виявленого снаряда можна припуска
ти про можливість застосування переробленої зброї.
При знаходженні на місці події стріляних гільз потрібно встано
вити місце знаходження стріляючого. Для встановлення місця стрі
ляючого через точку на місцевості, де була вилучена гільза, умовно
проводиться пряма лінія, направлена в сторону направленого руху
кулі. Потім, використовуючи довідкові дані, потрібно виміряти (як
правило вліво) відстань, рівне середній дистанції викидання гільзи. У
межах кутів ежекції визначається найвірогідніше місце знаходження
стріляючого. При цьому потрібно враховувати, що гільза може змі
нити направлення під час рикошету.
Допоміжними ознаками, за якими можна визначити місце зна
ходження стріляючого - це сліди взуття, недопалки, прим'ята трава,
наявність на землі слини і.т.д.
Крім того, потрібно враховувати покази свідків, потерпілих, до
слідити вогнепальні пошкодження на перешкодах, трупі, слідах взут
тя, визначити дистанцію, проводиться візування.
Коли встановлено місце, де стояв стріляючий, напрямок пострі
лу й модель зброї, яка застосовувалася для знайдення гільз, потрібно
використовувати дані про направлення і дистанцію їх викидання, у
більшості моделей зброї гільзи викидаються вправо і назад під кутом
від 60є до 180є на відстані до 4,5 м. Більш точний напрямок викидан
ня гільз визначається, виходячи з визначення моделі зброї. Для цього
вивчаються знайдені кулі, вид і характер вогнепальних пошкоджень.
Не потрібно робити попередній висновок про систему зброї,
якщо на місці події гільзи не залишились, вони можуть бути забрані
злочинцями, випадковими людьми, які проходили, або відкинуті
автотранспортом, який проїздив.
При викиданні гільз із зброї, вона може бути знайдена б різних
місцях, навіть не в передбачених, у практиці були випадки, коли гі
льзи знаходили на павутині, за картиною, у відрах, каструлях, взутті.
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При пошуку гільз в приміщенні оглядаються кути кімнат, дивимось
під ковдри, меблі.
Працюючи на відкритій місцевості, ділянку, яку оглядаємо, по
трібно розбити на окремі квадрати і по черзі оглянути. Для пошуку
гільз на землі, у траві, снігу, воді можна застосувати металошукач.
Також ефективно застосовувати службово - пошукових собак.
Знайденні гільзи нумеруються з прив'язкою до предметів обста
новки, визначається їх точне місцезнаходження по відношенню до
двох постійних орієнтирів. Потім гільзи оглядаються й фіксуються Б
протоколі огляду місця події.
При огляді місця події із застосуванням вогнепальної зброї перш
за все ведеться робота по її виявленню. Як правило, зброю на місці
події знаходять не часто (самогубство, нещасні випадки). Але б де
яких випадках, коли вчиняється злочин, зброю можуть згубити або,
наприклад, підкласти під час підготовки самогубства. Також з метою
приховування слідів зброї вона може бути захована недалеко від вчи
нення злочину, утоплена у річці, викинута в туалет і.т.д.
Здійснюючи пошук зброї, слід мати на увазі, що, крім стандарт
ної, існує й атипова зброя, загальний вигляд якої може інколи відріз
няться від зразків зброї заводського виготовлення (наприклад, під час
огляду місця події, при обшуку трупа була знайдена, на перший по
гляд, звичайна трубка, як потім виявилось, вона була частиною само
робного стріляючого пристрою). Зустрічаються також стріляючі ав
торучки, перероблені іграшкові пістолети й інші предмети. Зброя
може також бути розібрана та розкидана по частинах.
При розшуку зброї необхідно оглянути не тільки відкриті, але й
закриті місця. Ретельному огляду піддягають кущі, колодязі, баки зпід сміття і т.д. Для пошуку зброї та її частин застосовують пошукові
прилади (металошукачі, магнітні підйомники), а також службово пошукові собаки.
Огляд слідів на кулях та гільзах від вогнепальної зброї на місці
події найбільш ефективно може провести, спеціаліст в галузі судової
балістики, якого рекомендують залучати по таких справах.
По сл ід а х н а с т р іл я н и х гіл ьза х та к у л ях м о ж н а в с т а н о в и т и с и сте 
м у (м о д ел ь, зр а зо к ) зб р о ї, з я к о ї
з а в о д с ь к о г о в о н а ви го то в л е н н я .

бо н и

бу ли с т р іл я н і, са м о р о б н о г о чи

Часто при попаданні в тверду перешкоду, куля може частково
або повністю зруйнуватися. Подібне явище особливо характерне для
стрільби зі зброї свинцевими кулями (наприклад, з малокаліберної
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зброї або револьвера "Наган"). Тому, якщо куля не знайдена, необхідно
шукати її осколки. В основному вони знаходяться перед перешкодою, а
якщо пошкодження наскрізне, то частина їх може знаходитися безпо
середньо за перешкодою або на деякій незначній відстані.
Також при пошуку куль доцільно застосовувати метод візування,
яке використовується д л я визначення місця, звідки були проведені
постріли, тільки в зворотному напрямку. Знаючи, звідки були прове
дені постріли, по кульових пошкодженнях можна визначити можли
ве місцезнаходження кулі.
При вияшіенні кулі, яка проникла в перешкоду, за допомогою,
наприклад, стрижня визначають глибину кульового каналу (у пода
льшому така величина дозволяє визначити дистанцію пострілу), його
напрямок і кут, під яким куля увійшла б перешкоду.
Особливо слід звернути увагу на вилучення кулі з перешкоди.
Вилучати кулю слід дуже обережно, щоб не пошкодити її й не зроби
ти на ній подряпин. Найкраще вирізувані фрагмент об'єкта (напри
клад, дерева), а потім розколоти його на шматки. Розколоті половин
ки зберігаються для подальшого дослідження й уточнення лінії
польоту кулі. Якщо такий метод неможливий, то необхідно інстру
ментом зробити кругову зарубки, діаметром 3-5 см (при цьому зро
бити відповідні орієнтовні позначення місця, де знаходиться куль
овий отвір) й обережно викришених матеріал.
У ході заключної частини огляду потрібно вияснити, які речові
докази потрібно вилучити для прикріплення до кримінальної спра
ви, провести їх фіксацію, вилучення й упакування.
Упакування зброї повинне проводитися таким чином, щоб захи
стити частини цієї зброї від пошкоджень, дії вологи, атмосферних
опадів, пилу й інших речовин.
Частини зброї повинні бути приведені в такий стан, при якому
вони були б міцно з'єднані одна з одною (затвор закритий, курок
опущений і поставлений на запобіжник, магазин закріплений засув
кою і т.д.).
При неможливості витягти патрон з патронника, вийняти ковз
ний затвор. У пістолеті (револьвері) відтягнути затвор (кожух затвора)
назад (у револьвері - курок) і поставити до шляпки гільзи патрона
прокладку (товстий картон, шматочок пробки), після чого плавно
подати кожух затвора вперед, до перешкоди, у револьвері спустити
курок, притримуючи його пальцем.
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Натягти на дульний зріз зброї ковпачок з чистого паперу,
обв'язавши його навколо ствола ниткою [9, с. 69].
Упакувати зброю в щільний папір (при наявності на зброї слідів
пальців рук вона упаковується в картонну коробку з використанням
прокладок, котрі розміщують з таким розрахунком, щоб сліди не бу
ли ушкоджені), опечатати, зробити відповідні написи (де, коли, по
якій справі, яка зброя вилучена). Особливо відзначити наявність пат
рона в патроннику.
Окремо упакувати магазин і затвор, якщо останній вийнятий.
При упакуванні гладкоствольної мисливської зброї слід обгорну
ти стволи з обох боків чистим білим папером і обв'язати його ниткою.
Упакувати окремо стволи, цівку, ствольні колодки з ложею, після
чого загорнути всі три об'єкти в загальний згорток (коробку), позна
чивши відповідним написом [10, с. 69].
Вимоги до матеріалів, які необхідно представити експерту для
проведення дослідження.
При призначенні експертизи в розпорядження експертів нада
ються патрони, кулі й гільзи, вияалені на місці події чи ті, що вилу
чаються в підозрюваних осіб; за необхідності протоколи огляду й
схеми із зазначенням місця виявлення патронів, куль, гільз.
Упакування куль.
Якщо куль декілька, то кожна з них загортається в папір і укла
дається окремо в пробірку (переважніше) чи в маленьку коробочку.
Пробірки (коробочки) опечатуються й забезпечуються бирками з
відповідними написами, підписами слідчого й понятих.
Кулю можна закріпити на аркуші картону під поліетиленовою
плівкою, обшивши його по краях ниткою, кінці якої скріплюються пе
чаткою. На картоні робиться пояснювальний напис, засвідчений під
писами слідчого й понятих.
Якщо на кулях наявні сліди якої-небудь речовини, їх не видаля
ють. Кулю загортають у чистий білий папір і вкладають в окрему
пробірку, що опечатується.
Гільзи упаковуються й опечатуються аналогічно кулям. Усі гіль
зи можуть бути поміщені в один пакет (коробку), але кожна загорне
на окремо [10, с. 72].
Вимоги до матеріалів, які необхідно представити експерту для
проведення дослідження.
Об'єкти зі слідами пострілу (одяг, частини уражених пострілом
предметів) повинні бути упаковані таким чином, щоб максимально

291

$ ‘201$

І Вісник Луганського державного університету
' внутрішніх справ імені Е.О, Дідоренка_______

зберегти їх б ід різних сторонніх впливів (тертя, згинання). Самі сліди
варто захистити додатковими засобами (прокладками, обшиванням тка
ниною). Об'єкти з підвищеною вологістю (предмети одягу, на яких є рі
дка кров тощо) повинні бути попередньо просушені без застосування
нагрівальних приладів.
При неможливості вилучити об'єкт цілком чи відокремити його
частину вживають заходів до збереження й вилучення додаткових
слідів; незгорілі порошинки копіюють на фотоплівку чи зволожений
фотопапір, збирають їх у пробірку, роблять скребки кіптяви (у про
бірку) [10, с. 75].
З метою розкриття та розслідування злочинів, запобігання втра
ти, псування слідів, у тому числі на об'єктах-слідоносіях, вилучених
при ОМП, проведенні інших слідчих дій, оперативно-розш укових
заходів, зазначені сліди (об'єкти-елідоноєїї), зброя, кулі та гільзи
бажано терміново направляти до підрозділів експертної служби для
проведення їх експертного дослідження та перевірки за криміналіс
тичним обліком.
Надана слідча інформація перевіряється послідовно за всіма рі
внями криміналістичного обліку: місцевим (місцевим кущовим), об
ласним та центральним. У разі необхідності, якщо це не передбачено
нормативними документами, оперативними підрозділами організо
вується розсипка зображень слідової інформації, розшукових таблиць
до всіх ГУМВС, УМВС для перевірки за обласними (місцевими) коле
кціями, а також використання при проведенні оперативно-розшукових заходів відповідно [11, с. 12].
Аналіз зазначеної діяльності дозволяє виявити ряд негативних
обставин у використанні слідової інформації, вилученої при огляді
місць подій, їх розслідуванні та розкритті. Основною причиною тако
го стану справ є не завжди чітко налагоджена взаємодія органів досудового слідства, оперативних та інших підрозділів правоохоронних ор
ганів, що не дозво.ляє б повному обсязі ефективно Бикористовувати вилу
чену слідову інформацію у розкритті й розслідуванні злочинів. Так, при
отриманні повідомлення про вчинений злочин не завжди своєчасно та
правильно організовується охорона місця події, відсутність або нена
лежна організація якої тягне за собою зміни речової обстановки, уне
сення зайвої слідової інформації, що не мас відношення до вчинення
злочину, знешкодження слідів злочину тощо.
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Не завад и забезпечується участь спеціаліста в оглядах місць по
дій, а відповідно до цього, слідова й інша інформація не вилучається
або робота при огляді місця вчинення злочину проводиться неякісно.
У випадку вчинення злочину у великих за об'ємом приміщеннях,
на обширних територіях, місцях суспільного користування огляд
проводиться силами однієї слідчо-оперативної групи без залучення
додаткових сил, що тягне за собою природні або штучні зміни слідо
вої інформації.
Не завжди своєчасно вилучена слідова інформація, предмети, на
яких вона може знаходитися, напрааляються на експертне дослі
дження, що може привести до змін її першопочаткового стану, у тому
числі й знешкодження [12, с. 15].
Підрозділами досудового слідства, оперативними підрозділами
не завжди відпрацьовується коло осіб, які не мали відношення до
вчиненого злочину, для виключення їхніх слідів (потерпілі, їхні родичі,
знайомі, працівники бригад швидкої допомоги, аварійної та рятувальної
служб тощо, які прибувають на місце злочину раніше працівників
органів внутрішніх справ).
При затриманні осіб, які підозрюються або звинувачуються у
вчиненні злочинів, узяті під варту, затримані за бродяжництво або
адмінарештовані, вони не завжди дактил ос копіюються; практично не
відбираються відбитки їхнього взуття; при проведенні слідчих дій за
кримінальними справами в зазначених осіб не звертається увага та не
вилучаються інструменти, інші предмети, які використовувалася як
знаряддя злочину тощо. Відповідно до цього зазначене не перевіря
ється за криміналістичним обліком експертної служби.
Для того, щоб розслідувати злочин, учинений із застосуванням
переробленої вогнепальної зброї, необхідно мати чітке уявлення про
таку зброю, які були внесені зміни до її конструкції, з якої зброї (при
строю) вона була перероблена, які частини та механізми б н ій замінені
(виготовлені), чи придатна вона для проведення пострілів та механізм
утворення слідів. При огляді місця події саме ці джерела інформації
заслуговують на особливу увагу, проводити огляд їх і дослідження
необхідно із залученням спеціаліста- баліста.
Ці особливості допоможуть розв'язати багато питань, які поста
ють перед слідчим. Крім того, їх правильна фіксація, вилучення, упаку
вання, а в подальшому правильна постановка питань на проведення до
слідження, забезпечить успішне проведення судово-балістичної експер
тизи та дозволять експерту як найкраще провести огляд місця події.
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зібрати необхідні речові докази, які згодом допоможуть у розкритті
злочину.
Варто підкреслити, що лише огляд місця події може бути проведе
ний ще до порушення кримінальної справи. Ця слідча дія є первинною й
невідкладною, що пояснюється необхідністю отримання інформації
щодо обставини події в первісному незмінному стані, оскільки будьяке зволікання призводить до втрати речових доказів і зміни картини
місця події.
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Стаття присвячена проблемам корупції у спорті. Досліджено приво
ди криміналізації підкупу учасників та організаторів професійних спор
тивних змагань.
Ключові слова: підкуп, спортнвні змагання, учасники, організатори, криміналізащя.
Статья посвящена проблемам коррупции в спорте. Исследованы ос
нования криминализации подкупа участников и организаторов профес
сиональных спортивных соревнований.
Ключевые слова: подкуп, спортивные соревнования, участники, органи
заторы, криминализация.
The article deals with the problems of corruption in the sport. The basic
elements of criminalization of bribery of participants and organizers of profes
sional sporting events are studied.
Key words; bribery, sporting events, participants, organizers, criminalization.
На сьогодні в Україні спостерігається систематичне порушення
цінностей у сфері спорту, унаслідок яких збереження та покращення
здоров'я населення зміщені на периферію функціонування спорту.
Цьому сприяє стрімка комерціалізація спорту, розвиток спортивного
шоу-бізнесу, у се більше спорутивні змагання нагадують постановочні
шоу, де результат залежить не від спортивної майстерності, а від волі
окремих заінтересованих осіб. Численні зловживання та правопору
шення стали невід'ємною ознакою проведення спортивних змагань.
Зокрема, у спортивному виданні "Футбол" за 2010 - 2011 рр. багато
публікацій було присвячено випадкам корупції та хабарництва у
сфері спорту, що прояалялося в незаконному отриманні спортсме
нами грошей, цінних паперів або іншого майна, переданих їм з ме
тою впливу на результати змагань, а також незаконному користуван
ні спортсменами послугами майнового характеру.
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