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on speed measurement means, which are available in the arsenal of the National Police of Ukraine. Attention is 
focused on the fact that in our country the law allows the use of only those means that are equipped with photo 
and video recording. Emphases are placed the shortcomings of old frequency radars and the advantages of modern 
laser radars. The message substantiates the advantage of the American laser radar TruCam and the radar com
plexes created on its basis over Russian analogues. It is noted that today, in order not to violate the law, police 
can use only one radar device “Radis”.
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АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА 
«СТРІЛЕЦЬКА НАРІЗНА ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ТА ПАТРОНИ ДО НЕЇ»: 

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ Й ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

На сьогодні в галузі інформаційного забезпечення проведення судово-балістичних досліджень за
лишається невирішеною низка проблем. Однією із них є проблема оперативного визначення різновиду 
патронів, до яких належать стріляні кулі та гільзи, виявлені на місці вчинення злочину із використан
ням нарізної вогнепальної зброї, а також визначення різновиду такої зброї за слідами на кулях і гіль
зах. До цього часу необхідна для вирішення цього завдання повна й достовірна інформація міститься 
здебільшого в джерелах на паперових носіях (довідники, інформаційні листи тощо). Відповідно оперу
вати такою інформацією в ході невідкладних слідчих (розшукових) дій досить складно. Проте ця ін
формація вкрай необхідна для пошуку за гарячими слідами осіб, які вчинили злочин і зброї, яка при 
цьому застосовувалася.

Для вирішення цієї проблеми фахівцями Національної академії внутрішніх справ було розроблено 
концепцію створення програмного продукту, котрий дозволив би сформувати базу даних, яка повинна 
містити найбільш повну інформацію щодо нарізної стрілецької вогнепальної зброї та патронів до неї, 
а також використовувати цю базу даних у навчальному процесі та розкритті й розслідуванні злочинів, 
учинених із застосуванням вогнепальної зброї цієї категорії.

У результаті спільної роботи з фахівцями Житомирського державного технологічного університету 
було створено комп’ютерну програму «Автоматизована інформаційно-пошукова система «Стрілецька 
нарізна вогнепальна зброя та патрони до неї» (далі -  АІПС) (рис. 1).

АІПС "Стрілецька нарізна 
вогнепальна зброя та патрони до

неї"
Доступні родціяи

"1 ІІІІ Я
З б р о я  П а тр о н и  , | П о ш у к

S  ® т
Л ітер атур а

К а л ь к ул я то р  : ін с тр укц ія

at
А втор и

Рис. 1. Головне меню АІПС, яке містить сім розділів

У цілому АІПС надає можливість:
1. У режимі адміністратора -  уводити та зберігати інформацію щодо нарізної стрілецької вогне

пальної зброї й патронів до неї.
Інформаційна картка конкретного зразка зброї може містити послідовно розміщену інформацію 

щодо нього: 1) назви; 2) розробника; 3) зображень зразка зброї; 4) опису; 5) характеристик (загальні -  
тип зброї, цільове призначення в Україні, примітка, калібр, патрон, який застосовується, загальна 
довжина', найбільша висота, найбільша товщина, магазин, ємність стандартного магазину, прицільні 
пристосування, вага без магазину, вага з порожнім магазином, вага зі спорядженим магазином, почат
кова швидкість, дульна енергія; ствола -  довжина ствола, діаметр каналу ствола, довжина патронни

mailto:areshonkov@i.ua
mailto:poliyak93@gmail.com
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ка, тип нарізів, кількість нарізів, нахил нарізів, кут нахилу нарізів, ширина полів нарізів, шаг нарізів; 
принцип роботи -  принцип дії автоматики, механізм замикання ствола, ударно-спусковий механізм, 
ступінь автоматизації, режими ведення вогню, запобіжник, механізм видалення гільзи, відбиття гільз; 
інші -  розміри (діаметр) бійка, форма бійка, розміщення відбивача, форма відбивача, кут між зачепом 
викидача та відбивачем, обробка патронного упора; 6) основних частин і механізмів (у тому числі зоб
ражень, вибух-схем, відеофайлів тощо); 7) маркувальних позначень (у тому числі їх зображень тощо); 
8) слідів на кулі (кількість нарізів, нахил нарізів, кут нахилу нарізів, ширина полів нарізів, шаг на
різів), а також їх зображення; 9) слідів на гільзі, а також їх зображення; 10) додаткових слідів пострі
лу (слідів пострілу на перешкодах при стрільбі на різних дистанціях у різні матеріали); 11) додаткових 
матеріалів (текстових і графічних файлів, презентацій, відеофайлів тощо); 12) найменування джерел, 
звідки взята інформація при заповненні інформаційної картки.

Інформаційна картка патрона може містити послідовно розміщену інформацію щодо його: 1) назви; 
2) зображень патрона; 3) опису; 4) характеристик (патрона -  тип патрона, цільове призначення в Украї
ні, примітка, калібр, довжина патрона, вага патрона; кулі -  конструкція кулі, форма кулі, матеріал 
оболонки, матеріал сердечника, довжина кулі, діаметр кулі, вага кулі, початкова швидкість кулі, 
енергія кулі, максимальний тиск порохових газів; гільзи -  форма гільзи, конструкція гільзи, матеріал 
гільзи, розміщення ініціюючої суміші (капсуля), довжина гільзи, діаметр дульця (шиї) гільзи, діаметр 
плеча гільзи, діаметр основи гільзи, діаметр фланця гільзи, товщина фланця гільзи, вага гільзи з кап
сулем, вага порохового заряду; 5) додаткових матеріалів (текстових і графічних файлів, презентацій, 
відеофайлів .тощо); 6) найменування джерел, звідки взята інформація при заповненні інформаційної 
картки; 7) переліку зразків зброї, у якій застосовується патрон.

Розмірні характеристики зброї, патронів і слідів, які є пошуковими, уводяться з урахуванням по
хибки, яка може бути отримана при вимірюванні розмірних характеристик реальних об’єктів.

2. У режимі користувача:
— переглядати інформацію щодо нарізної стрілецької вогнепальної зброї та патронів до неї з мож

ливістю фільтрації наявних зразків зброї й патронів за багатьма параметрами (наприклад, тип зброї/ 
патрона, калібр зброї/патрона, розробник зброї та багатьма іншими параметрами) (рис. 2);

Тип збр о ї

Обрати... •

Ц ільове призначення  в Україні

Обрати... -

Розробник

Обрати... *

Показані 1-20 із

Зображ ення

üfT
&-■'.........Д И ІІ,-

Назва і г Розробник

Тип

зброї

Калібр.

мм

П атр он  я 
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іі
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Браунінг 

Kurz / .381

Рис. 2. Розділ «Зброя», у якому розміщений перелік нарізної вогнепальної зброї 
з можливістю фільтрації за багатьма характеристиками

— переглядати перелік зброї, у якій використовується конкретний патрон, відповідно визначати 
приблизне коло зброї, з якої могли бути стріляні складові частини конкретного патрона;

— роздруковувати інформацію щодо нарізної стрілецької вогнепальної зброї та патронів до неї;
— здійснювати пошук: 1) різновиду патрона за його характеристиками; 2) різновиду патрона за 

характеристиками кулі; 3) різновиду патрона за характеристиками гільзи; 4) різновиду зброї за сліда
ми на відстріляній кулі (рис. 3); 5) різновиду зброї за слідами на стріляній гільзі;

Пошук: Стріляна куля - зброя
Кількість нарізів Нахил нарізів Кут нахилу нарізів, град Ширина полів нарізів, мм

Обрати... т

Шаг нарізів, мм

ІШШІІ

Рис. 3. Поле введення параметрів для визначення різновиду зброї за слідами на відстріляній кулі 

— здійснювати допоміжні розрахунки за наявними балістичними калькуляторами.

Скинути
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Цей програмний продукт може використовуватися: 1) у практичній діяльності: для проведення по
передніх досліджень нарізної вогнепальної зброї, патронів до неї та слідів її застосування в ході огляде 
місця події або інших слідчих (розіпукових) дій; в оперативно-розшуковій діяльності; здійсненні мит
ного та прикордонного контролю; проведенні судової експертизи зброї та слідів і обставин її викорис
тання; 2) в освітньому процесі — для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівни
ків правоохоронної сфери, яким за їх функціональними обов’язками доводиться здійснювати пошук, 
огляд і дослідження нарізної стрілецької вогнепальної зброї та патронів до неї.

На сьогодні створена програма проходить апробацію в Національній академій внутрішніх справ і її 
база наповнюється відповідною інформацією щодо нарізної вогнепальної зброї та патронів до неї. У по
дальшому за умови впровадження її в практичну діяльність правоохоронних органів нашої країни по
винні бути визначені орган або установа, які будуть здійснювати функції адміністратора (уведення 
нової інформації, надання ключів доступу до бази тощо) і безпосередні користувачі, які для роботи 
з базою повинні мати ключі доступу до неї.

Крім цього концепцією передбачена можливість створення в АІПС чату (меседжера), який дозволить 
оперативно обмінюватися досвідом, особливо в разі вилучення малопоширених або нових об’єктів до
слідження.

Оскільки користуватись АІПС можна з будь-якого пристрою (смартфон, планшет, ноутбук тощо), 
до якого підключений Інтернет і наявний установлений інтернет-браузер, її використання на практиці 
при вчиненні злочинів із застосуванням нарізної вогнепальної зброї дозволить швидко й надійно визна
чати різновид патрона та зброї, з якої стріляні виявлені кулі й гільзи, одразу в ході огляду місця події 
або при проведенні інших невідкладних слідчих (розшукових) дій, а це, у свою чергу, позитивно відоб
разиться на розкритті та розслідуванні злочинів зазначеної категорії.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 
«СТРЕЛКОВОЕ НАРЕЗНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ И ПАТРОНЫ К НЕМУ»: 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Арешонков В. В., Голоботовский В. И.

Раскрыта концепция создания и последующего использования автоматизированной информационно
поисковой системы «Стрелковое нарезное огнестрельное оружие и патроны к нему». Отмечено, что исполь
зование этой системы позволит более быстро и надежно в ходе осмотра места происшествия или при 
проведении других неотложных следственных действий определять вид патрона и оружия, с которого 
стреляны обнаруженные пули и гильзы.

AUTOMATED INFORMATION RETRIEVAL SYSTEM “ SMALL RIFLED FIREARMS 
AND CARTRIDGES TO IT” : CONCEPT OF CREATION AND SUBSEQUENT USE 

Areshonkov V. V., Golobotovskyi V. I.
The message reveals the concept of creation and subsequent use of the automated information retrieval system 

Small rifled firearms and cartridges to it”. It is noted that during the incident scene inspection or during other 
urgent investigative actions, the use of this system makes it possible to more quickly and reliably determine the 
type of cartridge and weapon from which the found bullets and shells were fired.
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ЩОДО НЕНАЛЕЖНОГО ОФОРМЛЕННЯ 
ВИЯВЛЕНОЇ СЛІДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА МІСЦІ ЗЛОЧИНУ

Під час розслідування злочинів будь-якої категорії нерідко виникає необхідність у використанні 
спеціальних знань. У кримінально-процесуальній діяльності спеціальні знання використовуються у двох 
основних формах: залучення спеціалістів для проведення окремих слідчих (судових) дій і залучення 
експертів для проведення експертиз1. На практиці ж між цими двома формами існує певний взаємозв’язок: 
якщо під час проведення огляду місця події допущено ряд недоліків, особливо стосовно виявлення, 
фіксації и вилучення слідової інформації, то в подальшому можуть виникнути питання на стадії при
значення та проведення експертного дослідження цих слідів.

Однією з основних слідчих дій, від якісного та своєчасного проведення якої безпосередньо залежить 
успіх розкриття и розслідування злочину, є огляд місця події. Інформація, отримана й надійно зафік-

1 Шеттько В. Ю. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів. Харків, 1998. 368 с.
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