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встановлене за допомогою візирування, фотографують. Під час 
стрільби з великої відстані необхідно враховувати траєкторію по
льоту кулі. У складних випадках доцільно запрошувати спеціаліста 
з судової балістики.

Виявлені та досліджені на місці події вогнепальна зброя, сліди 
її дії та боєприпаси підлягають вилученню. Ці об’єкти належним 
чином упаковуються та опечатуються печаткою слідчого.

§ 8. Слідчий огляд у кримінальних 
провадженнях щодо подій, пов’язаних 
із використанням вибухових матеріалів

До подій, пов’язаних із використанням вибухових матеріалів, на
лежать: повідомлення про підготовку вибуху; виявлення вибухових 
матеріалів або таких, що їх нагадують; учинення вибуху. Реагування 
на такі повідомлення здійснюється відповідно до Інструкції з органі
зації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміні
стративні правопорушення або події та оперативного інформування 
в органах (підрозділах) Національної поліції України, затвердженої 
наказом МВС України від 16 лютого 2018 р. №111, зареєстрованої 
в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 р. за №371/31823.

Найбільш складним вважається огляд місця вибуху, який пови
нен здійснюватися з суворим дотриманням заходів безпеки при пово
дженні з вибуховими матеріалами і вимог ст. 237 КПК для вирішення 
таких завдань:

1) з’ясування питання, чи мав місце вибух, чи руйнація відбулася 
з інших причин;

2) встановлення епіцентру вибуху;
3) виявлення слідів і продуктів вибуху, осколків та інших частин 

вибухового пристрою, підривника, детонатора тощо;
4) реконструкція механізму вибуху за наявними слідами та інши

ми речовими доказами: встановлення способу підриву, потужності 
вибуху (і відповідно кількості використаного заряду вибухової речо
вини), що визначається за масштабами руйнації, формою осколків 
вибухового пристрою та іншим ознакам; визначення виду і конструк-
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тивних особливостей вибухового пристрою, професійних навичок 
підривника.

Безпосередніми завданнями слідчого є виявлення, фіксація і ви
лучення комплексу об’єктів, що можуть стосуватися вибуху.

Вирішення окреслених завдань потребує спеціальних знань і на
вичок. Тому з метою одержання допомоги з питань, що потребують 
таких знань, слідчий, прокурор запрошує для участі в огляді експер
та (спеціаліста) з вибухотехніки, який може сприяти більш повному 
виявленню і фіксації слідів, що свідчать про застосування вибухо
вих пристроїв, вибухових речовин та інших обставин. При вивчен
ні місця вибуху за його допомогою створюється певна модель по
дії, виділяються напрямки та зони пошуку мікрооб’єктів і залишків 
вибухових пристроїв. Допомога спеціаліста є вкрай важливою для 
оцінки природи вибуху, яка визначає особливості й послідовність дій 
учасників огляду місця події, перевірки місця події щодо наявності 
вибухових пристроїв, що не вибухнули, а також, у разі потреби, зни
щення виявленого вибухового пристрою на місці події або шляхом 
вивезення його на полігон.

У разі виникнення об’єктивних обставин, пов’язаних зі вчинен
ням вибуху, загрози вибуху або виявлення саморобних вибухових 
пристроїв, до участі у проведенні огляду місця події у кримінальному 
провадженні може залучатися спеціалізована вибухотехнічна пере
сувна лабораторія Експертної служби МВС у порядку, визначеному 
Інструкцією про порядок залучення працівників органів досудового 
розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутріш
ніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду міс
ця події, затвердженою наказом МВС України від 3 листопада 2015 р. 
№ 1339, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 листопада 
2015 р. за №1392/27837.

Пошук, експертний огляд, розрядження, транспортування та зне
шкодження вибухових пристроїв і вибухових речовин (спеціальні ви- 
бухотехнічні роботи) здійснюють спеціалісти-вибухотехніки, яким 
надане право самостійного проведення таких робіт і які володіють 
знаннями щодо: теоретичних та методичних положень судової екс
пертизи, криміналістики, вибухотехніки та піротехніки; криміна
лістичні техніки; судової фотографії; тактики огляду місця вибуху, 
можливого закладення вибухових пристроїв і речовин, інших ви
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бухонебезпечних об’єктів; методів і методик пошуку, експертного 
огляду, виявлення та знешкодження вибухових пристроїв, пошуку, 
виявлення, фіксації, кваліфікованого вилучення та пакування слідів 
вибуху, залишків вибухових пристроїв; методів попереднього дослі
дження залишків вибухових пристроїв та слідів вибуху; можливос
тей вибухотехнічної служби; правил і методів організації проведення 
вибухотехнічних робіт; тактико-технічних характеристик і вражаю
чих факторів вибухових пристроїв промислового виготовлення; кате
горій небезпечності вибухових матеріалів та порядку їх визначення; 
порядку транспортування вибухових матеріалів; технічних харак
теристик приладів та обладнання для проведення вибухотехнічних 
робіт; заходів безпеки при проведенні вибухотехнічних робіт тощо.

Особливості проведення огляду місця події, пов’язаного з вико
ристанням вибухових матеріалів або таких, що їх нагадують, регла
ментовано розд. II Інструкції про поводження з вибуховими матеріа
лами в органах і підрозділах внутрішніх справ України, затвердженої 
наказом МВС України від 9 липня 2014 р. №653, зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 28 липня 2014 р. за № 870/25647.

Так, усі учасники огляду місця події, які задіяні в забезпечен
ні та безпосередньому проведенні огляду місця події, пов’язаного 
з використанням вибухових матеріалів, або таких, що їх нагадують, 
оточенні зовнішньої небезпечної зони, повинні бути забезпечені за
собами індивідуального захисту (бронежилетами, захисними шоло
мами тощо) і одягнені в них. З метою збереження слідів на вибухо
вих пристроях і на місці події, які залишили злочинці, та запобігання 
внесенню сторонніх слідів під час проведення експертного огляду, 
визначення категорії небезпечності, контактного розрядження, дис
танційного руйнування на виявлених вибухових пристроях або пред
метах, що їх нагадують, огляду місця події спеціалісти-вибухотехніки 
працюють у спеціальному одязі, у гумових рукавичках та одягнутих 
на взуття бахілах.

У разі якщо наряд патрульної поліції або слідчо-оперативна гру
па (далі — СОГ) першими прибувають на місце події, вони повин
ні провести евакуацію громадян на безпечну відстань: на відкритій 
місцевості — 100 м, у будівлі — 50 м або на максимально можливу 
відстань з урахуванням властивостей місцевості, виставити оточення 
на безпечній відстані та забезпечити охорону місця події.
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Забороняється проведення огляду місця події за фактом вибуху 
без огляду території на наявність вторинних вибухових пристроїв 
або вибухонебезпечних залишків, або частин вибухового пристрою, 
що вибухнув, а також без узгодження зі спеціалістами відповідних 
служб (обленерго, газової служби, водоканалу тощо) щодо можли
вості безпечного перебування на місці вибуху.

Входити до приміщення, в якому стався вибух, дозволяється піс
ля його ретельного провітрювання від продуктів вибуху.

Під час огляду місця події за допомогою спеціаліста-вибухотех- 
ніка спочатку орієнтовно визначається вид вибухового пристрою за 
його зовнішнім виглядом або за слідами його дії, якщо вибух уже 
стався. Метою цього етапу є складання плану детального огляду та 
правильний розподіл функцій між учасниками огляду.

Детальний огляд місця події необхідно розпочинати від епіцен
тру вибуху, який визначається за наявністю вибухової воронки, 
опалення, оплавлення, ураження осколками навколишніх предметів 
і відкладення на них кіптяви. Для виявлення й фіксації слідів вибу
ху ретельно документується топографія ділянок, що мають закоп- 
чення, із зазначенням кольору сажі. Інтенсивність закопчення може 
дозволити вже при огляді місця події дійти попереднього висновку 
про застосовану вибухову речовину. Кіптява, зокрема, свідчить про 
негативний кисневий баланс застосованої вибухової речовини (це 
характерно, наприклад, для тротилу). При вибухах потужних вибу
хових речовин (гексоген, октоген) слідів кіптяви майже не спосте
рігається.

Якщо на місці події є воронка, її необхідно ретельно оглянути 
та зафіксувати: вид і стан матеріалу поверхні, на якій вона розташо
вана (грунт, бетон, асфальт, деревина тощо), форму та розміри (діа
метр або ширина й довжина; глибина до подрібненої речовини на 
дні воронки). Точні дані про форму та розміри воронки на твердих 
поверхнях дають можливість визначити вид вибухового пристрою 
та сприяють визначенню потужності його заряду в тротиловому 
еквіваленті. Адже існує методика попереднього розрахунку пара
метрів висадженого заряду за даними огляду місця вибуху. Для ЇЇ 
застосування потрібна фіксація не лише розмірів воронки, діаметра 
перебитих дерев, товщини зруйнованих стін тощо, а й найбільш від
даленого пошкодження віконних шибок, замазки на них тощо. Усе
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це дає змогу ще під час огляду отримати уявлення про масу заряду 
в тротиловому еквіваленті та габарити вибухового пристрою. Одер
жання такої інформації дає можливість значно звузити зону пошуку 
речових доказів.

Під час огляду місця події слід візуально, в тому числі з вико
ристанням збільшувальних пристроїв, вивчити поверхню воронки 
та прилеглих до неї ділянок з метою виявлення частин пристрою. 
Оглядаючи місце вибуху з метою пошуку фрагментів оболонки, вра
жаючих елементів або інших його складових, у зоні вибуху доцільно 
здійснювати суцільний огляд ґрунту (в тому числі з просіюванням), 
послідовно і методично оглядаючи кожен сантиметр, використову
ючи металошукач.

Після дослідження воронки огляд здійснюється ексцентричним 
методом — за спіраллю від епіцентру вибуху до периферії. У разі ви
користання дистанційно керованого вибухового пристрою необхідно 
відшукати місце, звідки злочинець ініціював вибух, і ретельно обсте
жити його. Під час пошуку місця засідки треба виходити з типу і по
тужності приймально-передавальних компонентів вибухового при
строю і прямої видимості жертви з такого місця, тобто мають бути 
відсутні будь-які перешкоди між приймачем вибухового пристрою 
і передавачем.

При виявленні слідів, які мають чи можуть мати відношення до 
вибуху, їх фіксація у протоколі огляду місця події і додатках до нього 
здійснюється не лише із зазначенням виду, форми, розмірів слідів, на
прямку їх утворення, локалізації й орієнтації щодо епіцентру вибуху, 
а й з обов’язковою прив’язкою до нерухомих навколишніх об’єктів. 
Описуючи ушкодження, відмічають їх вид (пробоїна, вм’ятина), роз
міри, форму, вивертання крайових ділянок, місце розташування. Вка
зують відомості про пошкодження на предметах, що оточують місце 
події; наявність чи відсутність воронки та її параметри: діаметр, гли
бина, матеріал, на якому утворилась воронка (ґрунт, асфальт, залізо
бетон, деревина тощо); руйнування скла у вікнах (повне чи часткове) 
та відстані цих вікон від місця вибуху; сліди вибуху на предметах 
(наявність кіптяви, характер та інтенсивність її розподілу тощо).

За наявності на місці вибуху трупа необхідно точно зафіксувати 
його положення не лише щодо нерухомих орієнтирів, а й насамперед 
епіцентру вибуху (воронки). Якщо під час вибуху загинули кілька 
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людей, точно фіксується положення кожного трупа щодо епіцентру, 
а також відірваних частин тіла й одягу, що надалі допоможе визначи
ти взаємне розташування всіх постраждалих у момент вибуху, а іноді 
й з’ясувати обставини застосування вибухового пристрою.

Процес виявлення та вилучення вибухових матеріалів залежно 
від категорії небезпечності здійснюється з повною фіксацією усіх 
дій та їх результатів за допомогою протоколювання, складення схем 
і планів, фотозйомки і відеозапису, використання інших науково-тех
нічних засобів, а у разі потреби — рентгенографування внутрішньої 
будови об’єктів. При цьому слід ураховувати, що з метою захисту 
здоров’я та життя людини виявлені вибухові матеріали можуть бути 
знищені шляхом підриву на місці їх виявлення електричним, вогне
вим або електровогневим способом, із застосуванням детонуючих 
шнурів.

Під час фіксації виявлених вибухових матеріалів у протоколі і на 
плані (схемі) відмічають точне місце розташування кожного об’єкта, 
зовнішній вигляд, стан, матеріал (приблизно), наявність слідів-на- 
кладень, у тому числі вибухових речовин. Залишки їх можуть бути 
виявлені як на частинах боєприпасів, так і на вражених об’єктах, 
одязі тощо. У кримінальних провадженнях, пов’язаних із вибухами, 
з місця події слід вилучати всі предмети або їх частини, на яких є 
сліди кіптяви.

Збирати мікрооб’єкти продуктів вибуху необхідно невідкладно, 
оскільки деякі вибухові речовини відрізняються значною летучістю 
і за несприятливих умов (дощ, сніг, вітер) швидко знищуються.

Під час огляду вилучаються предмети речової обстановки місця 
вибуху зі слідами термічної дії (повне або часткове оплавлення пред
метів), деформації, а також одяг, взуття й інші предмети, що мають 
ознаки дії відкритого полум’я (кіптява), розривів тощо. Цей процес 
має супроводжуватися якомога повнішим описом і фіксацією пред
метів в епіцентрі вибуху (з виготовленням панорамного зображення 
місця події, оглядових, вузлових і детальних фотознімків). Предме
ти, що вилучаються, старанно роздільно упаковуються. Пакування 
вибухонебезпечних предметів спеціалістами-вибухотехніками здій
снюється так, щоб унеможливити їх вільне переміщення в упаковці. 
Вибухові речовини упаковуються в скляну, картонну або паперову 
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тару тощо. Засоби підриву, вибухову речовину, а також засоби іні
ціювання електричної дії та джерела електроживлення розміщувати 
в одній упаковці під час їх пакування забороняється. При цьому ого
лені кінці проводів електричних засобів ініціювання, засобів підриву 
повинні бути з’єднані між собою скруткою.

Вибухові речовини, виявлені в невеликій масі, направляються по
вністю, в інших випадках — у зразках. Кожний об’єкт упаковується 
в окрему герметичну тару з дотриманням вимог, що стосуються тран
спортування вибухових речовин.

За неможливості транспортування об’єкта (наприклад, через його 
громіздкість) доцільно проводити відбір проб (зразків) на наявність 
продуктів вибуху. Під час вилучення ґрунту з воронки, що утвори
лася внаслідок вибуху, його зразки беруться з дна, бічних граней, 
верхнього краю, бруствера і за її межами — залежно від дальності 
розкиду ґрунту. Для пошуку частини вибухового пристрою, які за
глибились у речовину, необхідно вилучити шар ґрунту (або іншої ре
човини з глибини, яка дорівнює глибині воронки).

З епіцентру вибуху збираються зразки ґрунту (при вибуху на 
ґрунті), залишки штукатурки, бетону (при вибуху в приміщенні), де
талі зі слідами оплавлення (при вибуху в автомобілі) тощо. Зразки 
упаковуються в герметичну тару (скляні ємності, поліетиленові міш
ки тощо).

§ 9. Можливості судово-балістичної 
експертизи

Дослідження вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів пострі
лу здійснюється за допомогою судово-балістичної експертизи, яка є 
різновидом криміналістичної експертизи. До основних завдань ба
лістичної експертизи належать: установлення конкретного екземпля
ра вогнепальної зброї за слідами на стріляних кулях, шроті, картечі, 
гільзах; визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепальної 
зброї й боєприпасів; визначення технічного стану зброї, боєприпасів 
і придатності їх до стрільби; установлення можливості пострілів без 
натискання на спусковий гачок; установлення належності самороб-
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