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Досягнення результатів при розслідуванні податкових злочинів, 
можливе лише при проведенні своєчасного і в повному обсязі слі-
дчого огляду та вилучення документів.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ОБІГУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПЕРЕСПОРЯДЖЕНИХ І НЕСЕРТИФІКОВАНИХ 

ТРАВМАТИЧНИХ ПАТРОНІВ 

На сучасному етапі розбудови України як європейської демок-
ратичної держави та проблема перебування нашої держави в 
збройному конфлікті, ставить питання обігу зброї та боєприпасів 
в нашому суспільстві на одне з перших місць.  

Питання самозахисту громадян від нападу на їх власність та за-
хист власного життя спонукає їх на придбання власної вогнепальної 
зброї травматичної дії. Але у зв’язку з досить низькою суспільною 
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культурою поводження зі зброю, на даний час ми стикаємося з 
низкою проблем, однією з яких є бажання власників травматичної 
зброї мати у власному розпорядженні патрони зі збільшеною ура-
жаючою здатністю, що на їх думку збільшить їх шанси на самоза-
хист. Але переслідуючи таке бажання, вони не замислюються над 
наслідками, а саме пошкодження їх зброї, нанесення шкоди влас-
ному здоров’ю, або навіть можливість притягнення їх до криміна-
льної відповідальності. Розглянемо можливі варіанти як уникнути 
даних проблем в нашому суспільстві. 

Першим етапом вирішення даної проблеми є підвищення рів-
ня обізнаності недосвідчених власників зброї у питаннях вибору 
патронів для їх зброї самозахисту. А саме роз’яснення того, що на 
даний час в державі розроблена система якості для виробників 
патронів травматичної (несмертельної) дії. Згідно даних стандар-
тів уражаюча здатність патронів такого типу не повинна переви-
щувати 50 Дж/см3 [2, с. 3], на гільзі повинна міститися інформація 
про калібр даного патрона (наприклад 9 mm P.A.), що відносить 
його до патронів несмертельної (травматичної) дії [2, с. 10]. У разі 
виявлення на гільзах патронів, які має намір придбати особа, мар-
кувань у вигляді «Knall» або «Blanc» та наявності еластичного ме-
тального снаряда, потрібно розуміти, що дані патрони з великою 
вірогідністю виготовлені з використанням вже вживаних гільз 
холостих (шумових) патронів, що вже не відповідає вимогам стан-
дартів нашої країни. Також можливо зустріти патрони з марку-
ванням інших калібрів таких як «.223Rem» або будь яких інших, 
що не відповідають калібру травматичної зброї. Дані факти мо-
жуть ставити під сумнів якість даних патронів, що може виража-
тися у вазі порохового заряду, що використовується у даних пат-
ронах та якості та утомленості металу гільз, що може призвести до 
вище перерахованих наслідків. 

З точки зору судово-експертної практики треба зазначити, що 
дуже часто в патронах з вище зазначеними маркуваннями вага 
порохового заряду перевищує загально прийняті стандарти для 
даного типу патронів у десятки разів, метальний снаряд може ва-
жити більше ніж у сертифікованому патроні, що є небезпечним як 
для стрільця так і для того, до кого зброя застосовується. 

Другим етапом вирішення даної проблеми є створення зага-
льно доступної офіційної бази даних, щодо патронів які є безпеч-
ними (сертифікованими) і відповідають вимогам стандартів якості. 
Створення такої бази дозволить вирішити одразу декілька про-
блемних питань, а саме: власники зброї будуть повністю обізнані у 
тому, за які патрони несе відповідальність виробник і держава, і в 
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подальшому якщо власник зброї все ж захоче придбати або само-
стійно снарядити патрон зі збільшеною вражаючою здатністю, 
вже не зможе уникнути відповідальності у зв’язку з імовірною не-
обізнаністю. Другою проблемою яку можливо вирішити із ство-
ренням такої бази даних є проблема безпосередньо дослідження 
таких патронів несмертельної (травматичної) дії судовими експе-
ртами. Адже на сучасному етапі розвитку в методиці встановлення 
належності об’єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької 
зброї та його придатності до стрільби вказано, що вимірювання 
швидкості польоту еластичних куль СЕРТИФІКОВАНИХ патронів 
травматичної (несмертельної) дії здійснюється на відстані 3,5 м 
від дульного зрізу ствола зброї [1, с. 14], але у судових експертів 
установ Міністерства внутрішніх справ України не має доступу до 
інформації відносно сертифікатів патронів, що є в обігу на терито-
рії України, що викликає певну правову колізію. 

Отже, підбиваючи підсумок під вищезазначеним доходимо до 
висновку про те, що створення інформаційної бази сертифікації 
патронів несмертельної дії може вирішити низку вищеперерахо-
ваних проблем які є на даний момент у нашій державі. 
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ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ МОЛОДДЮ 

За результатами дослідження встановлено, що у практичній ді-
яльності оперативних підрозділів Національної поліції України іс-
нує система заходів впливу на злочинність, зокрема, що вчиняється 
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