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ТРАВМАТИЧНА ЗБРОЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Розглядаються особливості ефективного застосування травматичної зброї 
під час самозахисту та її порівняння з вогнепальною зброєю. 
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Травматична зброя – це зброя несмертельної дії призначена для відстрілу гумових 
патронів несмертельної дії, споряджених гумовими або аналогічними по своїх властивостях 
метальними снарядами. 

Травматична зброя відрізняється від вогнепальної лише декількома вагомими ознаками:  
1) у каналі ствола травматичної зброї замість нарізів знаходяться «вставки», які не 

дадуть змоги зробити постріл з металевим снарядом;  
2) ствол травматичної зброї розроблено з менш міцних матеріалів ніж вогнепальної. 

Тому, навіть коли «вмільці» сточують ці вставки - ствол не може витримати постріл з 
патрона для вогнепальної зброї, що приведе до деформування стволу.  
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Для створення травматичної зброї існує декілька способів. Перший – з нуля. При якому 
зброю розробляють як травматичну і ні під які інші цілі. Другий – переробити пістолет з 
вогнепальної зброї у травматичну. У цьому процесі ствол вогнепальної зброї замінюється на 
травматичну. Такі пістолети є більш дорогими, але вони у свою чергу надійні за ті, що 
розробляються з нуля, бо цей пістолет по своїм характеристикам повинен витримувати 
постріл з вогнепального патрона, котрий в декілька разів сильніший за травматичний.  

В Україні діють норми сертифікації (СОУ 78-19-001:2007), які вимагають, щоб 
травматичний пістолет або револьвер не міг стріляти боєприпасами промислового виробництва. 
Теоретично, травматична зброя доступна в офіційному продажі в Україні виведена в окремий 
клас – «пристрої для відстрілу патронів несмертельної дії, споряджених гумовими або 
аналогічними по своїх властивостях метальними снарядами». По ідеї це означає що вогнепальна 
зброя і травматична речі зовсім різні, але реальна дійсність і судова практика говорить про інше [1]. 

Будь-який український експерт криміналіст, у своєму висновку напише, що травматик 
ця вогнепальна зброя і буде прав з погляду закону й застосовуваних методик. При 
експертному дослідженні фахівець, швидше за все, буде керуватися методикою 
«встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби» 
затвердженою рішенням секції судової балістики та трасології Науково-Координаційної 
методичної ради Міністерства юстиції України. Протокол від 03.06.2005. Пункт 7.3.11. 
вищевказаної методики говорить, що «Якщо в досліджуваному виробі промислового 
виробництва, призначеному для поразки цілей, але не віднесеному виробником до 
вогнепальної зброї, установлені конструктивні ознаки, що дозволяють використовувати його 
як вогнепальну зброю без внесення в конструкцію яких-небудь необоротних змін, на даному 
етапі дослідження робиться вивід про наявність у досліджуваного об’єкта цих ознак і 
визначається найближчий аналог вогнепальної зброї певного типу й виду [1]. 

Травматичну зброю майже неможливо класифікувати як зброю не смертельної дії, про 
це свідчить низка випадків, через те, що контролювати ступінь ураження майже неможливо, 
вона може бути як занадто велика, так і може бути мізерна. Про це свідчить велика кількість 
факторів. Наприклад, одним з таких факторів може бути одяг особи, якщо постріл був 
влучений в куртку – тоді кінетична енергія кулі миттєво почне падати. Навіть не значна 
перешкода у вигляді гілля може зробити так що гумова куля не нанесе жодних пошкоджень. 
В іншому випадку при прямому попаданні у тіло куля може призвести до смерті. Кінетична 
сила травматичного снаряда 9 мм ПМ після вильоту з каналу ствола від 30 до 70 Дж, для 
порівняння у вогнепального пістолета ПМ – вона складає 300 Дж. Але ця потужність 
вимірюється без перешкод. В моменту потрапляння у ціль (мішень) [2]. 

При дослідженні травматичних пістолетів і револьверів, виводи експертів практично 
ідентичні. Дані пістолети призначені для відстрілу патронів несмертельної дії, споряджених 
гумовими або аналогічними по своїх властивостях метальними снарядами і належить до категорії 
гладкостольної короткоствольнї вогнепальної зброї. Пістолет придатний для стрілянини 
патронами калібру 9 мм Р.А. Пістолет може використовуватися для виробництва пострілів 
методом роздільного заряджання з використанням у якості запалюванного состава шумових 
патронів калібру 9 мм (Р.А. Knall), у якості снаряда картечі діаметром 5-5,5 мм. Який заряджений 
у зброю патрон, сертифікований або не сертифікований «посилений, чорний, Knall і т.п.» 
значення не має. Експертиза в кожному разі визнає травматичний пістолет або револьвер 
вогнепальною зброєю. Однак власникові травматичної зброї панікувати із приводу визнання його 
зброї «вогнепальної» не варто, якщо звичайно в магазині вашої зброї немає патронів, заряджених 
картеччю або іншим метальним снарядом, який не можна віднести до гумових або схожим по 
властивостях кулям. Розвиток подальших подій залежить тільки від того зареєстрована зброя чи 
ні. Якщо зброя зареєстрована й куля в патроні гумова, то проблем бути не повинно [1]. 

Під час самооборони травматичний пістолет не може гарантувати надійний самозахист, 
все це буде пов’язано с психічним ставленням особи. Кожна людина буде перелякана при 
виді зброї будь це хоч травматична, хоч світло-шумове, хоч вогнепальна. Від цього будуть 
пов’язані її подальші дії, чи втече вона чи зробить так, як її скаже особа в руці якої 
знаходиться зброя [2]. 
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Травматичну вогнепальну зброю в Україні отримати згідно з Наказом МВС України 
№ 379 дск від 13.06.2000 можуть лише окремі особи до яких відносяться:  

 працівники правоохоронних органів та їх родичі; 
 судді; 
 особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві; 
 журналісти; 
 депутати України; 
 військовослужбовці; 
 державні службовці, які мають категорії й ранги [3]. 
Громадяни України можуть отримати дозвіл на мисливську зброю: 
 гладкоствольну – з 21 року 
 нарізну – з 25 років 
Щоб отримати дозвіл на зброю, потрібно: 
 пройти спеціальну медичну комісію та отримати довідку 
 пройти курс володіння зброєю 
 оплатити послуги Міністерства Внутрішніх Справ 
 укласти договір страхування  
 встановити металеву шафу 
 отримати дозвіл на купівлю зброї в дозвільному центрі МВС 
 придбати зброю на протязі 3 місяців. 
Зброя зберігається в спеціальній металевій шафі, товщина стінки якої не менше 3 мм. 

Гладкоствольна, або нарізна зброя зберігається в розрядженому виді, окремо від патронів. 
Патрони зберігаються в окремому металевому ящику, або в металевій шафі. Спеціальні 
матеріали для змащування, та протирання зброї – знаходяться окремо, в спеціально 
відведених для цього місцях. Протирання та змащування зброї проводиться не залежно від її 
використання 1 раз на тиждень. Металевий ящик повинен містити як мінімум 2 внутрішні 
замки, доступ до ключів якого повинна мати лише одна особа. На дверці повинно 
знаходитись перелік зброї, її основних частин та боєприпаси, пристроїв (за наявності). 

Таким чином, можна стверджувати, що багато потенційних власників травматичної 
зброї часто помиляються щодо її реальних властивостей та ефективності. Контролювати 
ступінь ураження в результаті застосування травматичної зброї практично неможливо, вона 
або занадто велика, хоча навіть при цьому миттєва «дія, що зупиняє» не гарантована, або 
мізерно мала. Проте, травматична короткоствольна зброя іноді може бути ефективною. При 
самообороні з використанням травматичної зброї можна сподіватися в основному на 
психологічний і больовий ефекти від застосування такої зброї.  
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