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Zubov M.V. Features of urgent investigative (detective) and covert investigation 
(search) operations during tracing missing persons  

This article is an attempt to explore the features of primary investigative 
(detective) and covert investigation (search) operations during tracing missing 
persons. The author analyzes empirical data and stated that the number of missing 
persons in this country is growing every year. However, the author observed that 
scientists, practitioners and human rights activists are concerned about the fact that 
increasing is the number of missing persons remain rozshukanymy even after the 
investigation (search) and covert investigative (detective) action, but practitioners 
indicate that the percentage of effective search for missing persons is increasing only 
time since the disappearance and the beginning of the investigation as it took less 
time. The author has determined that one of the ways to improve the search for 
missing persons is a full set of required primary investigative (detective) and covert 
(investigators) investigative actions. An analysis of studies devoted to the issue of 
tracing missing persons, empirical stated that in case of investigation of missing 
person primary investigators (investigative) and covert investigative (detective) 
actions are: 

-review where in the past seen the missing person (home, workplace, car, etc.); 
- the establishment and questioning people who last saw the missing person; 
- locating persons using locating electronic means of communication (her cell 

phone). 
At the same time, the author noted that of these proceedings enables decide on 

further investigative leads and examined in detail these proceedings. 
The study identified the organizational and tactical features of primary 

investigative (detective) and covert investigation (search) operations units of the 
criminal police for the purpose of tracing missing persons and that the timeliness 
and completeness of urgent investigative (detective) and covert investigation ( 
search) action depends on the time and efficiency of tracing missing persons 
untraceable. 

Key words: investigative (detective) actions, covert investigative (detective) actions, 
search, missing person. 
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ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ВИРОБНИЦТВА ІТАЛІЇ 

 
У статті розглянуто вичерпний перелік Італійських фірм-виробників ми-

сливської вогнепальної нарізної зброї сьогодення та виокремлено конструк-
ційні особливості деяких рушниць і карабінів, що виготовляються. Пояснено 
необхідність криміналістичного інтересу до такої категорії зброї. Розмежовано 
та визначено аспекти криміналістичного інтересу щодо рушниць та карабінів 
італійського виробництва. Наведено стислий класифікаційний опис констру-
кції та ідентифікаційних особливостей найпоширеніших мисливських наріз-
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них карабінів виробництва Італійської республіки. Висунуто пропозиції щодо 
вдосконалення та полегшення судово-експертної діяльності в цьому напряму в 
рамках взаємодії із виробниками зброї та на підставі нормативного врегулю-
вання проблемних аспектів. 

Ключові слова: нарізна мисливська зброя; виробники зброї з Італії; карабіни; 
сліди від деталей зброї; ідентифікаційні ознаки; конструктивні особливості рушниць. 

 
Постановка проблеми. Мисливська нарізна зброя є вже загально до-

ступним предметом власності, для отримання якого громадянинові країни 
необхідно лише виконати вимоги держави щодо оформлення матеріалів і 
зібрання різного виду довідок із численних державних інстанцій та уста-
нов. Попри те, що зброя як власність є розповсюдженою та є об’єктом 
підвищеної небезпеки, її можливе використання для скоєння злочинів 
тягне за собою необхідність окремого саме її, або ж отриманих унаслідок її 
застосування вистріляних куль чи стріляних гільз, криміналістичного до-
слідження в розрізі судово-балістичних класифікаційних, діагностичних 
та ідентифікаційних експертиз. Поява нових зразків зброї обумовлювалася 
вирішенням нових конкретних завдань, що знов таки призводить до по-
треб у наявності консолідованої інформації щодо неї. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітлення окремих пи-
тань криміналістичного ідентифікаційного дослідження нарізної ми-
сливської вогнепальної зброї та теоретичних проблем криміналістики й 
судової експертизи знайшли своє відображення в роботах таких відомих 
учених-криміналістів: Філіппова В.В., Закутського Д.М., Устінова О.І., Єр-
моленка Б.Н., Біленчука П.Д., Орлова Ю.Ю., Росинської О.Р., Салтевсько-
го М.В., Горбачева І.В., Кофанова А.В., Степанова Г.М. та ін. Проте праці 
згаданих учених здебільшого присвячені вивченню особливостей кон-
струкції зразків зброї виробництва зброярних заводів  часів СРСР,  зали-
шаючи відкритим питання дослідження нарізної мисливської вогнепаль-
ної зброї іноземних виробників. 

 Останнім часом з’являються праці дослідників-криміналістів Волго-
градської академії МВС РФ, де вивченню зразків нарізної вогнепальної 
зброї іноземних виробників приділяється знов таки лише незначна увага, 
зокрема, у великому за обсягом та змістовим наповненням «Справочнику 
криминалиста-оружиеведа» Степанова Г.М. та Фролова Ю.П. наявна ін-
формація щодо лише 2-х таких з усіх 29 досліджених екземплярів 
(здебільшого викладені зразки мисливської нарізної зброї виробництва ще 
часів СРСР або ж їх модернізовані зразки) [1, c. 139]. 

Актуальність проведення дослідження цієї тематики  обґрунтована 
тим, що на сьогодні питання криміналістичного дослідження сучасних 
зразків нарізної мисливської вогнепальної зброї,  зокрема й виробництва 
Італійської республіки (далі – Італія), усе ж детально та достатньо не вив-
чена. Відсутні змістовні класифікаційні довідники, а дані з офіційних ін-
тернет-ресурсів фірм-виробників не містять повної інформації, що стала б 
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у нагоді саме експертові-криміналісту під час вирішення ним кла-
сифікаційних чи ідентифікаційних завдань при проведенні судово-
балістичних експертиз чи здійсненні перевірок за відповідними масивами 
оперативно-пошукових колекцій куль та гільз, вилучених із місць скоєння 
нерозкритих злочинів, на обласному чи навіть центральному рівнях. 

Формування цілей. Метою статті є збір даних про фірми-виробники 
мисливської нарізної зброї Італії, дослідження конструктивних особливо-
стей зразків зброї їх виробництва та визначення можливих класифікацій-
них чи ідентифікаційних ознак, притаманних вказаним зразкам зброї з 
метою полегшення вирішення відповідних завдань при проведенні судо-
во-балістичних експертиз або здійсненні перевірок за відповідними маси-
вами оперативно-пошукових колекцій стріляних куль і гільз. 

Виклад основного матеріалу. Потужні за своїми уражальними властиво-
стями та широко розповсюджені через використання в нарізній мисливській 
зброї іноземного виробництва патрони калібру «.30-06 Spr» та «.308 win» серед 
розмаїття рідкісних патронів великого калібру (не варто брати до уваги патро-
ни калібру «7,62х39» чи «7,62х54» під які на теренах нашої держави у спадщи-
ну отримано зброю з аналогів «АК», «РПК», «СВД», гвинтівки Мосіна та ін.) 
найчастіше зустрічаються в експертній практиці на території, наприклад, Ми-
колаївської області серед об’єктів – стріляних гільз, що вилучаються за факта-
ми вчинення хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 КК України) чи незаконного полю-
вання (ст. 248 КК України) [2]. 

Сама конструкторська зброярна думка в Італії бере свій початок від 
створення пищалів та перших примітивних гармат. З роками, із прита-
манним італійцям щирим та кропітким ставленням до справи, зброя лише 
вдосконалювалась, її зовнішнє оздоблення ставало витонченішим у межах 
ручної роботи. 

Відомі італійські майстри створювали цікаві зразки гладкоствольної 
зброї – одноствольні та двоствольні «курковки», комбіновані рушниці, 
рушниці типу «Express» та «помповики». Відомою на весь світ якістю 
зовнішнього оздоблення зброї майстри з Італії прикрашали обмежені 
партії зброї власного виробництва. Широкого розповсюдження свого часу 
набула мисливська гладкоствольна зброя через безмежну кількість угідь 
для полювання на теренах країни, яка мала попит у населення через 
окремі новаторські конструкторські рішення, якими майстри намагалися 
перевершити зброю виробництва конкурентів. 

Наразі, відповідно до сучасних уподобань та прагнень мисливців і 
колекціонерів зброї, мисливська нарізна зброя виробництва майстрів 
Італії посіла чільне місце серед зброї світу, і не лише завдяки яскравому та 
витонченому зовнішньому оздобленню. 

Станом на 2016 рік серед фірм-виробників зброї на території Італії 
найвідомішими є торгові марки: «Fabarm» від Fabarm S.p.A. (Fabbrica 
Bresciana Armi); «Tanfoglio» від Fratelli Tanfoglio S.R.L.; «Bernardelli» від 
Vincenzo Bernardelli S.p.A.; «Franchi» від Luigi Franchi S.p.A.; «Antonio Zoli» 



                               П р о бле м и  бо р о т ьби  з і  зло ч и н н іст ю   
 т а  п р а во о хо р о н н а  д іяльн іст ь  о р га н ів  вн ут р іш н іх  сп р а в        Ро з д іл  І V  

 

 271

від Zoli Antonio Srl; «Benelli» від Benelli Аrmi Spa. Кожне підприємство бере 
початок із сімейної справи, бо й назву має від прізвища засновника чи 
першого конструктора, тож і до справи підхід відповідальний - до зброї 
немов до родичів. Кожен з виробників приділяє велику увагу широкому 
розповсюдженню славетного імені своєї зброї, її зовнішньому оздобленню, 
зручності у використанні та злагодженій роботі механізмів. 

І якщо Fabarm S.p.A. (Fabbrica Bresciana Armi), окрім гладкоствольних 
рушниць із горизонтальним та вертикальним розташуванням стволів 
(«бікфлінти»), виробляє напівавтоматичні рушниці і є найбільшим Євро-
пейським виробником рушниць «помпової дії» для самозахисту громадян 
та потреб поліції, то стосовно нарізної зброї модельний ряд компанії 
представлено лише 4 моделями неавтоматичної зброї: «Iris DTG», «Iris 
STG», «Asper Prestige / Oiled» та «Dual Al», яка до того ж є найпоши-
ренішою серед нарізної зброї «Fabarm» лише через комбінований тип 
рушниці [3]. 

Нарізна мисливська зброя від Fratelli Tanfoglio S.R.L. представлена 
лише у вигляді самозарядного карабіну моделі «Tanfoglio APPEAL» із 
компоновкою «bullpup» і для невеликих калібрів – «. 22 lr», «. 22 WinMag», 
«. 17 Match» [4]. 

Vincenzo Bernardelli S.p.A. здійснює випуск нарізної мисливської 
зброї: рушниці із горизонтальним розташуванням стволів, т.з. класичні 
«експреси». У цій групі  варто виділити «Express VB De Luxe» - рушниця із 
підкладними замками на бічних дошках, що випускається під патрони 
середніх та великих калібрів до «.375 Н&Н Mag»; та рушниця моделі 
«Minerva» - «експрес» («штуцер» - рушниця із стволами, що «качаються», 
переламна) із зовнішнім розташуванням курків калібру «8x57 JRS / 5,65 
RC». Окрім названих моделей компанія пропонує й двоствольні нарізні 
рушниці із вертикальним розташуванням стволів: модель «Express 2000»; а 
також комбінована рушниця – «Comb 2000» [5]. 

Luigi Franchi S.p.A. пропонує лише «бікфлінтовий» «штуцер» моделі 
«XPRESS» під патрони калібру «8x57 JRS», «9,3x74 R» та «.30-06 Spr» [6]. 

Zoli Antonio Srl виробляє та наповнює ринок різноманітними й 
відомими своїми творіннями, що можуть бути одночасно прирівняні 
до мистецьких. Компанія максимально уніфікувала деталі для збірки 
різнотипних рушниць та виготовляє зброю у різних варіантах оброб-
ки, до того ж великими серіями [7]: однозарядні чи магазинні ка-
рабіни «AZ 1900» та «Lux bolt Action»; т.з. «вертикалки» – «Drilling» та 
«Focus», «Double rifle EMS» – 1,2,3; комбіновані рушниці «Сorona», 
«Rifle ShotgunCombLuxSep» та ін. 

Benelli Аrmi Spa є відомим виробником самозарядної нарізної зброї 
під потужні набої – «.243», «.30-06 Spr», «.300 Win Mag», «9,3x62», «7x64» та 
«.308 win», а саме: «Argo E Comfortech» у колірному виконанні – «Black» чи 
«Amazonia Green», «Argo E», «Argo E Class», «R1 Comfortech» та «MR1» [8]. 
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«Штуцери» лишають по собі після пострілу (стосовно винайдення 
об’єктів під час проведення огляду місця події) лише вистріляні кулі, та й 
ті, якщо сягають  поставленої цілі, через свої конструкторські особливості 
(адже це кулі до мисливських патронів і вони виконані за типом або 
«Hollow Point» – кулі з експансивним заглибленням у вершині для збіль-
шення зупиняючої дії або ж «Soft Point» – напівоболонкові кулі із оголен-
ням свинцевого сердечника) найчастіше вже не придатні для проведення 
подальшого дослідження з ідентифікації зброї, зважаючи на цільове при-
значення та велику спроможність до деформації, часткової чи повної 
руйнації та розламу. 

Особливим у модельному ряду є класичний болтовий карабін (ка-
рабін з повздовжньо-ковзаючим поворотним затвором) «AZ 1900» вироб-
ництва Zoli Antonio Srl, що випускається під 12 різних типів патронів у 
дев’яти варіантах виконання (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1. Карабін «AZ 1900», вигляд з лівого боку. 
 

 
Рисунок 2. Карабін «AZ 1900» після неповного розбирання. 
 
Запобігання випадковому пострілу та процес приведення зброї у 

бойову готовність виконується лише при ручному зведенні та спуску 
курків – зведення пружини ударника дією вперед шибера на верхній ча-
стині шийки ложа. 

Конструкція запобіжника дозволяє залишати його увімкненим і в 
момент заряджання зброї. Карабіни оснащено спусковим механізмом 
нового покоління з ексклюзивною системою безпеки (ISS – Innovative 
Safety System). 

Крила затвору забезпечують максимально щільне та плавне запи-
рання каналу ствола. Індивідуально-ідентифікаційними є сліди від скла-
дових «чашки» затвору (рис. 3, 4): 
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- зачеп викидача залишає сліди у вигляді двох трикутних заглиблень 
(0,5х1 мм) від зубців на внутрішній поверхні ребра фланця гільзи, на 
відстані 4-5 мм один від одного; 

- слід бійка ударника на капсулі у вигляді вм’ятини округлої форми, 
діаметром 1,3 мм із дном конічної форми. У мікрорельєфі дна слідів 
відображаються кільцеві траси; 

- статичний слід круглої форми, найбільшим діаметром до 1,6 мм; 
що залишається від торця підпружиненого відбивача. 

 

 
Рисунок 3. Чашка затвору карабіну «AZ 1900». 
 

 
Рисунок 4. Денце гільзи патрону стріляного з карабіну «AZ 1900». 
 
На думку автора, саме моделі зброї від фірми «Benelli Аrmi Spa» мають 

цікавити криміналістів більше, адже вона єдина серед усіх виробників є само-
зарядною для патронів великих калібрів та екстрагує стріляні гільзи, на відміну 
від іншого загалу рушниць Італійської приватної зброярної промисловості, що 
є однозарядними чи магазинними гвинтівками / карабінами або ж взагалі 
«штуцерами». Тому надалі пропонуємо детально розглянути конструкційні 
особливості  карабіну. 

«Argo E Comfortech» складається з таких основних частин та механізмів: 
ложа з прикладом; ствольної коробки; цівки; ствола; ударно-спускового ме-
ханізму; фіксуючої кришки ствола; набору пластин для відведення прикладу 
та регулювання погибу ложа; затвору та магазину (рис. 5, 6). 
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Рисунок 5. Карабін «Argo E Comfortech», вигляд з правого боку. 
 

 
Рисунок 6. Карабін «Argo E Comfortech» після неповного розбирання. 
 
Ствол карабіну циліндричної форми, довжиною 505 мм. Канал ство-

ла всередині має чотири нарізи правого нахилу.  
Чашка затвору ( призначена для поміщення денця патрону) має 

внутрішній діаметр 12,3 мм; «зуб» підпружиненого зачепу викидача має 
найбільшу ширину 10 мм; діаметр підпружиненого штифту-відбивача – 
3,4 мм. Діаметр бійка ударника – 1,4 мм. 

Принцип дії карабіну – жорстке запирання за допомогою поворотної 
личинки затвору; газовідвідна системи автоматики із коротким ходом 
поршня. 

Автоматична стрільба конструкцією карабіну не передбачена. 
З числа індивідуальної слідової інформації, що залишається на денцях 

гільз патронів, стріляних з моделі цього карабіну варто виділити (рис. 7, 8): 
- численні лінійні траси на капсулі , що розташовані паралельно од-

не одному – сліди від дна чашки затвору карабіну; 
- динамічний викривлений слід, найбільшою шириною – 0,4 мм, що за-

лишається від торця підпружиненого відбивача; біля ребра фланця гільзи; 
- слід від кутових зубців зачепу викидача, що за своєю повною дов-

жиною простягається на 2/7 довжини окружності денця. 
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Рисунок 7. Чашка затвору карабіну «Argo E Comfortech». 
 

 
Рисунок 8. Денце гільзи патрону стріляного з карабіну «Argo E Com-

fortech». 
 
На відміну від загальновідомого сліду від газовідвідного отвору на 

вистріляній кулі з мисливських карабінів, що є переробкою модифікацій 
бойових автоматів Калашникова, розташування схожого за змістом сліду 
від каналу ствола «Argo E Comfortech» відбувається полярно на 180o у 
нижній частині. 

Сама наявність таких умовних «криміналістичних міток» полегшує 
роботу судового експерта під час вирішення діагностичних чи іденти-
фікаційних заадань. 

Автор вважає, що запровадження примусового відмічення кожного 
зразка зброї окремим криміналістичним «тавром»-міткою, що була б за-
фіксована та відображалася на стріляних гільзах чи вистріляних кулях зі 
зразків мисливської нарізної вогнепальної зброї, є обґрунтованою необ-
хідністю в умовах сьогодення. 

Висновки. Сьогоденні реалії зумовлюють необхідність створення та 
впорядкування великої кількості довідкової інформації про слідову кар-
тину, яку залишають на стріляних гільзах та вистріляних кулях деталі 
зброї при пострілі, заряджанні й перезаряджанні [9, с. 111]. 
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Зауважимо, що автор вважає необхідним загальнодержавне запро-
вадження вимог щодо криміналістичного відмічення зразків мисливської 
нарізної зброї ( виробництва Італії зокрема), уже з моменту її появи на 
митниці – території нашої держави, ще перед потраплянням на полиці 
магазинів з продажу зброї. 

Проведеним дослідженням, результати якого викладено в статті, ав-
тор надав узагальнену ним та отриману шляхом практичного досліджен-
ня зразків мисливської нарізної зброї виробництва Італії інформацію, що 
має стати в нагоді при формуванні єдиного, періодично оновлюваного, 
методичного довідника (посібника). 

Такий узагальнювальний збірник має містити детальну інформацію 
не лише про загальні розмірні характеристики зброї, зазначення констру-
кційних особливостей, ілюстрації взаєморозташування та взаємодії дета-
лей зброї, а й чіткі ілюстративні зображення варіацій відображення слідів 
на стріляних гільзах і кулях, які б стали в нагоді для працівників Експерт-
ної служби МВС України та НДІСЕ Міністерства юстиції, працівників 
дозвільної системи чи кримінальної поліції МВС, курсантів / слухачів 
спеціалізованих чи відомчих ВНЗ міністерства внутрішніх справ України. 
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Матвиенко С.А. Особенности криминалистического исследования со-

временных образцов нарезного охотничьего огнестрельного оружия произ-
водства Италии 

В  статье автором рассмотрен и подан полный перечень Итальянских 
фирм-производителей современных образцов охотничьего огнестрельного 
нарезного оружия и выделены конструктивные особенности некоторых изго-
тавливаемых ружей и карабинов. Объяснена сущность криминалистического 
интереса относительно данной категории оружия.  Разграничены и определе-
ны аспекты криминалистического интереса к ружьям и карабинам итальян-
ского производства. Приведено краткое классификационное описание кон-
струкции и идентификационных особенностей (признаков) распространен-
ных охотничьих нарезных карабинов производства Итальянской республики. 
Выдвинуты предложения по совершенствованию и облегчению судебно-
экспертной деятельности в данном направлении в рамках взаимодействия с 
производителями оружия и консолидации похожей следовой информации. 

Ключевые слова: нарезное охотничье оружие; производители оружия из Ита-
лии; следы от деталей оружия; идентификационные признаки; конструктивные осо-
бенности ружей. 

 
Matvienko S.A. Features of forensic investigation modern samples rifled 

hunting firearms Italian production 
In this article the author reviewed and is filed complete list of Italian manufac-

turers of modern samples of fire-hunting rifle and highlighted features of some 
manufactured rifles and carbines. The author explained the need for forensic interest 
in relation to this category of weapons. 

The article delineated and identified aspects of forensic interest in guns and ri-
fles made in Italy. A brief description of the design classification and identification 
features (symptoms) common hunting rifled carbines production of the Italian Re-
public.  

Determined that between the weapons manufacturers in Italy the most famous 
trademarks are: «Fabarm» of Fabarm S.p.A. (Fabbrica Bresciana Armi); «Tanfoglio» 
from Fratelli Tanfoglio S.R.L .; «Bernardelli» by Vincenzo Bernardelli S.p.A .; «Fran-
chi» by Luigi Franchi S.p.A .; «Antonio Zoli» by Zoli Antonio Srl; «Benelli» Benelli 
Armi of Spa. 

In this article, the author pointed out the design features of specific models ac-
cording to their manufacturers. 
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Some proposals was puts for improve and facilitate forensic activities  in this 
direction in the framework of cooperation with the manufacturers of weapons. 

Separately, the author considers it necessary to introduce national require-
ments for check marking forensic samples the hunting rifle, including those that was 
made in Italy, from the moment of its appearance at customs - in our country, before 
to hit shelves on arms sales shops. 

During the study, whose results are set out in this article, the author gave gen-
eralized it and got through practical research samples hunting rifle of Italian, that 
information should be useful in the formation of a single, regularly updated, meth-
odological guide (manual). 

This synthesis compilation should contain detailed information not only about 
the general dimensional characteristics weapon specified design features illustrate 
the relative positions and interactions of parts of weapons, but also clear illustrative 
images of variations marks displaying on cartridge cases and bullets that could be-
come useful for some employees from Department of justice of Ukraine and for 
experts of Ministry of internal affairs of Ukraine, to the officers of the criminal units 
of the National police of Ukraine, cadets / students / workers specialized depart-
mentals or university Ministry of internal affairs of Ukraine. 

Key words: cut hunting weapon; arms manufacturers from Italy; marks on the details 
of a weapon; identification signs; design features guns. 
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Д.А. Морквін 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНОГО 
ОБСТЕЖЕННЯ ЖИТЛА ОСОБИ 

 
У статті зроблено спробу дослідити стан організації проведення неглас-

ного обстеження житла особи. Проаналізовано кримінальне процесуальне та 
оперативно-розшукове законодавство, на підставі чого визначено основні ета-
пи та підетапи організації негласного обстеження житла особи. Викладено 
авторське бачення сучасного алгоритму організації проведення негласного 
обстеження житла особи. Зазначено, що основні положення організації негла-
сного обстеження житла особи чітко визначено законодавцем. Однак аналіз 
емпіричних матеріалів свідчить про те, що в практичній діяльності все ж таки 
досить часто конституційні права громадян обмежуються із допущенням сут-
тєвих порушень. Тому, на нашу думку, питання організації проведення негла-
сного обстеження житла особи потребує поглибленого вивчення з боку науко-
вців. 

Ключові слова: організація, негласне обстеження, слідчий, оперативний підроз-
діл, житло. 

 
Постановка проблеми. Відомо, що більшість злочинів вчиняються 

таємно, злочинці ретельно маскують свою діяльність, зростає кількість 
латентних злочинів. Гласними слідчими діями не завжди можливо встано-
вити осіб, причетних до вчинення злочинів та довести їх вину. Саме тому 


