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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
БОЄПРИПАСІВ ДО РУЧНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
В. С. Бондар
У практиці досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами злочинів, учинених із застосуванням
вогнепальної зброї, та балістичних досліджень бойових припасів до ручної стрілецької вогнепальної зброї виникають
певні складнощі під час встановлення належності об’єктів до
бойових припасів, та, відповідно, висунення слідчих версій.
Зазначені дослідження проводяться на підставі Методики
встановлення належності об’єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та його придатності до стрільби
(2006 р. Реєстраційний код у реєстрі методик проведення судових експертиз – 3.2.05).
Однак для вирішення класифікаційних та діагностичних
задач положень зазначеної Методики вкрай недостатньо. Актуальною ж на сьогодні є класифікація боєприпасів до ручної
стрілецької вогнепальної зброї стосовно до використовуваної
зброї, яку пропонуємо подати так:
штатні патрони – конструктивно призначені для використання в певній моделі, системи стрілецької вогнепальної
зброї (їх групи). Це патрони, призначені як з точки зору розмірів, так і правильності роботи автоматики та довготривалості служби вузлів зброї відповідно до нормативно-технічної
регламентації, що регламентує їх випуск. Наприклад:
мисливські патрони “Ремінгтон”, калібру .223 є штатними боєприпасами для самозарядної нарізної вогнепальної
зброї калібру “.223 Rem” (5,56х45) – мисливських карабінів
“Remington mod. 760”, “Вепр-223” та модельного ряду мис-

тези III Всеукраїнської науково-практичної
конференції (1 березня 2019 року)
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ливських карабінів і гвинтівок іноземного виробництва фірм
“CZ”, “Weatherby”, “Sako”, “Молот-Izh Mash” та ін.;
9х18 мм пістолетні патрони зр. 1951 р. (інд. 57-Н-181С),
призначені для стрільби з 9-мм пістолета конструкції Макарова (ПМ, ПММ, ПММ-12 – модернізовані) (інд. 56-А-125,
інд. 56-А-125М), також пістолетів: 9-мм автоматичного пістолета Стєчкіна “АПС” (56-А-126), “АПБ” (інд. 6П13), “Форт12”, “Форт-14”, “Форт-17”, “ІЖ-71”, 9-мм пістолета самозарядного ПБ (інд. 6П9), пістолетів-кулеметів “Бізон-2”, “Бізон-2-04”, ПП-90, ПП-93, “Кипарис”, 9-мм пістолетів-кулеметів “КЕДр”, “КЕДр-Б” (конструкція Євгена Драгунова);
9х19 мм пістолетні патрони “Парабелум” (інд. 7Н21,
7Н31), призначені для стрільби з пістолета Яригіна ПЯ (інд.
6П35), 9-мм самозарядного пістолета Грязєва-Шипунова ГШ18 (інд. 6П54), “Байкал-442”, пістолетів “Glock 17”, “Glock
19”, “Beretta 92 FS”, “Browning Mod. 1935”, “Browning HPMKII”, “Walter P.38”, “AstraA-100”, “Smith&Wesson 6906”,
“Smith&Wesson SW9F”, пістолетів-кулеметів “Бізон-2-01”,
“Витязь”, “Витязь-СН”, “Форт-224” та ін.;
9х39 мм патрон СП-6 з бронебійною кулею (інд. 7Н9),
призначений для стрільби з 9-мм автомата спеціального
“Вал”, 9-мм гвинтівки снайперської спеціальної ГСС “Гвинторіз”, гвинтівково-снайперського комплексу ВСК-94, малогабаритного автомата СР-3 “Вихор”, автомата АК-9, пістолета-кулемета 9-А91, штурмового автомата ОЦ-14-4А “Гроза”
(виконання 01, 02, 03) та ін.;
7,62х51 мм (.308 Win) патрон, призначений для стрільби
з кулемета Калашникова РПК-203, снайперської гвинтівки
М40, напівавтоматичної снайперської гвинтівки М39, штурмової гвинтівки “Форт-229”, кулемета “Форт-401” та ін.;
5,45х39 мм бойові патрони зр. 1974 року (інд. 7Н6), призначені для стрільби з ручної стрілецької зброї: автоматів
АК-74 (інд. 6П20), АК-74М (інд. 6П34), АКС-74 (інд. 6П21),
АКС-74У (інд. 6П26), АК-105 (інд. 6П47), АК-12 (інд. 6П70),
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ручного кулемета РПК-74 (інд. 6П18, 6П39) та їх модифікацій, штурмової гвинтівки “Форт-221”, “Форт-224” та ін.;
5,56х45 мм (.223 Rem) бойові патрони, призначені для
стрільби з 5,56-мм автоматів АК-101 (інд. 6П43), АК-102 (інд.
6П44), автоматичної гвинтівки М16 А2, кулемета Калашникова РПК-201 (інд. 6П55), штурмової гвинтівки “Форт-227”;
нештатні – ті, що використовуються у зброї, для якої вони
не призначені, не відповідають за розмірними характеристиками, не забезпечують правильності роботи автоматики та
довговічності служби деталей зброї. Необхідно пам’ятати, що
в низці випадків постріл зі зброї можливий навіть при використанні нештатного патрона з калібром, більшим, ніж калібр стволу зброї (наприклад, патроном для 9-мм пістолета ПМ
можливо провести постріл з 7,62 мм пістолета ТТ або патрони
калібру 7,62 мм до пістолету ТТ та патроном калібру 7,63 мм
до пістолета Маузера зр. 1896 р., отже, найбільш часто як нештатні патрони з пістолетом ТТ використовують патрони: “Маузер”, калібр 7,63 мм, “Наган”, калібр 7,62 мм, “Браунінг”,
калібр 7,65 мм, “короткий Браунінг”, калібр 9 мм, ПМ, калібр
9 мм, “Парабелум”, калібр 9 мм);
патрони-замінники – відповідають за своїми розмірними
характеристиками параметрам ствола, але не забезпечують
правильної роботи автоматики зброї, що призводить до затримок, прискореного зносу деталей (інший заряд або марка
пороху, інший тиск форсування тощо). Наприклад:
штатні 9-мм патрони до пістолета конструкції Макарова
(ПМ) також можуть використовуватись як патрони-замінники у пістолетах конструкції РА-63, Р-64, RK-59, R-61;
7,62-мм (7,62х39) патрони до нарізної мисливської
зброї, призначені для стрільби з мисливських карабінів
“Сайга 7,62”, “Сайга М”, “Сайга-М1”, “Сайга М3 Ехр-01”,
ТОЗ-97 “Архар”, “СОК-94Р”, “МП-СКС” та ін., а також за
своїми конструктивними особливостями можуть бути використані як патрони-замінники в автоматах 7,62-мм “АК-47”,
тези III Всеукраїнської науково-практичної
конференції (1 березня 2019 року)
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7,62-мм ручних кулеметах “РПКС”, 7,62-мм самозарядному
карабіні Симонова СКС-45;
мисливські патрони “Ремінгтон”, калібру .223 (5,56х45)
можуть використовуватись як патрони-замінники до військових автоматів “ArmaliteAR-15”, “M-16” тощо.
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