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Мал. 1-3. Фотографії комп’ютерних томограм з тінню металевої щільності у сагітальній, фронтальній 
та горизонтальній проекціях.

Було встановлено: «…В межпетельном пространстве, в области мезогастрии слева (на уровне поз-
вонков L2-L3) определяется металлическое инородное тело, круглой формы, размерами до 4,7 мм в диаметре, 
плотностью + 1149 едН.». Наявність результатів повторної комп’ютерної томографії дозволила прийти до 
підсумку, про те, що вогнепальне шротове сліпе ушкодження було проникаючим у черевну порожнину, і 
відноситься до тяжких тілесних ушкоджень за критерієм небезпеки для життя.

ВИСНОВОК

1. Дуже низька якість клінічного описання виявлених вогнепальних ушкоджень лікарям хірургами та 
проведених рентгенологічних досліджень під час первинної госпіталізації (рентгенограми виконані в одній не 
типовій проекції) часто є підгрунтям для скоєння помилок судово-медичними експертами при визначенні харак-
теру і локалізації тілесних ушкоджень та ступеня їх тяжкості.

2. При судово-медичній експертизі випадків із вогнепальними ушкодженнями у живих осіб, проведення 
адекватних променевих методів дослідження, дозволяє об’єктивно вирішувати цілу низку питань, важливих для 
слідства, у тому числі й при встановленні локалізації, форми та розмірів вогнепального снаряду.

3. Проведення, таких додаткових досліджень, як комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томо-
графія тощо, є доцільним на етапі виконання первинних судово-медичних експертиз у випадках вогнепальних 
ушкоджень. Отримання об’єктивної інформації за результатами таких досліджень дозволить уникнути помилок 
при складанні підсумків судово-медичними експертами, та прискорити прийняття судово-слідчими органами 
об’єктивних рішень по кримінальних справах.
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ВИПАДКИ СМЕРТІ ВНАСЛІДОК ВІДРИВУ ОБРІЗНОГО ДИСКА 
КУТОШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ ("БОЛГАРКИ")

О. І. Стецюк,   А. О. Василишин

Тернопільське обласне бюро судово-медичної експертизи

ВСТУП. За останні роки у промисловості і побуті широкого використання набули електроприлади з 
механічним приводом робочої частини, у тому числі й кутошліфувальні машини («болгарки»). Відповідно до 
цього, нерідкими стали випадки травмування їх робочими частинами – переважно тонкими дисками із 
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абразивного матеріалу, що під час роботи володіють високим обертальним моментом. В Росії вже з 2007 р. 
відомі роботи, що були присвячені особливостям вказаних ушкоджень у живих осіб [1] та морфологічним 
особливостям ушкоджень шкіри і трубчастих кісток при  експериментальних ушкодженнях [2]. 

З метою висвітлення особливостей випадків смерті внаслідок відриву обрізного диска кутошлі-
фувальної машини ("болгарки"), за якими виконувались судово-медичні експертизи в Тернопільському 
обласному бюро судово-медичної експертизи, наводимо відповідну інформацію.

Випадок № 1- ушкодження голови
15 жовтня 2007 року, на  підставі  направлення старшого слідчого CВ Шумського РВУ МВС України в 

Тернопільській області, капітана міліції Д., було досліджено труп гр-на Н.
Обставини справи. Із наданого направлення відомо, що «15 жовтня 2007 року, в підсобному приміщенні 

свого господарства було виявлено труп гр-на Н. Під час проведенні огляду місця виявлення трупа, в лівій по-
ловині обличчя гр-на Н. виявлено частину диска».

Дослідна частина. … Голова правильної форми; у лівій половині обличчя,  косо зверху вниз та справа 
наліво, щільно фіксований у м’яких тканинах та підлеглих кістках черепа фрагмент відрізного диску від 
«болгарки». Навколо нього та у нижніх відділах обличчя майже суцільне накладання підсохлої темно-червоної 
крові. … Ушкодження та особливості (мал.1). Після вивільнення фрагменту зазначеного диска з тканин лівої 
половини обличчя встановлено, що він розмірами близько 15х7 см і являє собою фрагмент менше ½ пів-
кружності відрізного диска. У місці його розташування встановлена щілиноподібної форми рана довжиною до 
17 см. Верхній кінець рани розташований майже по центру перенісся, далі вона косо зверху - вниз та справа -
наліво поширюється по лівій половині спинки носа (по його основі) потім по межі основи лівого крила носа, 
через ділянку лівого кута рота, поширюється на ліву щоку та через ділянку проекції лівої гілки нижньої щелепи 
на верхню третину бокової поверхні шиї. Краї рани рівні, на всьому протязі зі смугастим, рівномірно 
вираженим зсадненням на ширину до 0,5 см. Після розведення країв рани встановлено, що у кістках має місце 
ушкодження по типу «врубу», що проникає у хоани (в ділянці лівої половини «грушоподібного отвору»), 
поширюється наскрізно через верхню щелепу (краї ушкодження кістки із дрібними фрагментами, які незначно 
зміщені у порожнину «гайморової» пазухи), повним косо-поперечним пересіченням лівої горизонтальної гілки 
нижньої щелепи у проміжку між 5-м та 6-м зубами (краї перелому із рівними прямовисними краями), з 
ушкодження твердого та м’якого піднебіння. У дні рани зверху проглядається мозковий детрит, який вийшов за 
межі черепної коробки. Кінці рани заокруглені; стінки прямовисні із крововиливами. Глибина рани зменшується 
у напрямку зверху - вниз: зверху вона проникає у черепну коробку, знизу у ротову; при цьому відмічаються 
пошкодження ясен в ділянці перелому гілки нижньої щелепи. Інших ушкоджень та особливостей при 
зовнішньому дослідженні трупа не виявлено. …

Мал.1. Ушкодження обличчя
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На внутрішній поверхні мʼяких тканин голови крововиливів не виявлено. Кістки склепіння черепа 
товщиною на рівні циркулярного розпилу 0,4-0,6 см. Між внутрішніми поверхнями кісток склепіння черепа та 
твердою мозковою оболонкою, на рівні ушкоджених кісток основи черепа (див. далі), рідка кров. Тверда 
мозкова оболонка незначно напружена. Відмічаються ушкодження твердої мозкової оболонки: наскрізне 
щілиноподібної форми, що формує поздовжній синус відповідно передній його частині, довжиною до 1,0 см; 
щілиноподібної форми ушкодження довжиною 5 см, відповідно дну лівої половини передньої черепної ямки. 
Під твердою мозковою оболонкою над лівою півкулею більша частина рідкої крові та поодинокі її згортки, 
загальним об’ємом близько 50 мл; згортки однорідні, пухкі, не фіксовані до мозкових оболонок. М’яка мозкова 
оболонка волога, блискуча, прозора, судини її помірного кровонаповнення. На рівні полюсу лобної частки лівої 
півкулі з поширенням до рівня середньої лобної звивини відмічається щілиноподібної форми ушкодження, на 
глибину до 7 см, що поширюється косо спереду назад та зліва направо, при цьому поперечно пересікає «зорове 
перехрестя», передню спайку головного мозку та проникає у передній ріг лівого бокового шлуночка (мал.2).

Мал.2. Ушкодження головного мозку і фрагмент обрізного диска кутошліфувальної машини ("болгарки")

Стінки ушкодження представлені безструктурною, просякнутою кров’ю масою, на глибину до 1 см. В 
речовині мозку, котра обмежує зазначену ділянку чисельні крапкові та дрібно-вогнищеві темно-червоні з 
чорним відтінком крововиливи. Під мʼякою мозковою оболонкою навколо цієї ділянки виявлено темно-
червоний вогнищевий крововилив. Закрутки і борозни мозку задовільно виражені. Речовина мозку на дотик 
звичайної щільності. В шлуночках головного мозку ліквор інтенсивно забарвлений кров’ю у темно-червоний 
колір. Тканина мозку на розрізах з чіткою межею сірої і білої речовини, помірного кровонаповнення. Довгастий 
мозок, підкоркові вузли на розрізах без видимих змін. Судини основи мозку запалі, напівпрозорі. Тверда 
мозкова оболонка легко відділяється від кісток основи черепа. Встановлено ушкодження по типу «врубу» дна 
лівої половини передньої черепної ямки, яке по ньому (косо спереду назад та зліва направо) поширюється до 
рівня спинки турецького сідла. 

Випадок № 2- ушкодження грудної клітки та її органів, кисті

28 червня 2009 року, на підставі направлення слідчого CВ Тернопільського МВ УМВС України в 
Тернопільській області, було проведено дослідження трупа гр-на О.

Обставини справи. У наданому направлені вказано, що «27.06.2009 року біля гаража № 449, що по вул. 
Микулинецька, 27 А в м. Тернополі виявлено труп гр. О., який отримав травму від «болгарки».

Дослідна частина. … Ушкодження та особливості: У середній третині лівої половини передньої 
поверхні грудей, в проміжку між навкологрудинною та середньо-ключичною лініями, косо зверху вниз та справа 
наліво орієнтована (відстань від верхнього кінця до підошовної поверхні 133 см, від нижнього – 130 см) 
щілиноподібної форми рана розмірами 8,5х1,0 см (мал. 3). 
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Мал. 3. Рана на передній поверхні грудей

При зіставленні країв рана набуває лінійно-звивистої форми. Краї рани відносно рівні, рівномірно 
зсаднені на всьому протязі на ширину до 0,1-0,15 см; верхній кінець рани наближається до гострого, нижній –
наближається до закругленого. Стінки рани прямовисні, гладкі. В дні рани проглядаються пересічені на одному 
рівні міжреберні м’язи та хрящова частина підлеглих ребер. Рана грудей продовжується раневим каналом у 
м’яких тканинах грудей, товщина яких у цій ділянці складає близько 1,3 см. Відмічається повне пересічення 
хрящової частини 4-го лівого ребра по середньо-ключичній лінії, що поширюється: доверху – розсіченням 
міжреберних м’язів та крайовим ушкодженням, близько 2/3, нижнього краю 3-го ребра; донизу – розсіченням 
міжреберних м’язів та крайовим ушкодженням, близько 2/3, верхнього краю 5-го ребра. Загалом ушкодження 
орієнтоване косо зверху вниз та справа наліво, має лінійну форму та загальну довжину 10,5 см. Міжреберні 
м’язи розсічені на одному рівні (мал. 3). Площина розділення хрящової частини 4-го ребра незначно полого 
скошена у напрямку справа наліво відносно довжника кістки, вона відносно рівна, відтворює волокнисту 
структуру хряща. Площини ушкоджень 3-го та 5-го ребер рівні, пористі за рахунок губчастого шару кістки, 
незначно скошені у напрямку справа наліво.

У підшкірно-жировій клітковині по ходу ранового каналу насичений темно-червоний крововилив. Ліва 
легеня частково спалась і виповнює плевральну порожнину на 1/3 її об’єму вона підтиснута вмістом 
плевральної порожнини доверху; права – повністю виповнює плевральну порожнину. В правій плевральній 
порожнині вільної рідини  немає; в лівій – близько 1800 мл темно-червоної рідкої крові та близько 300 см3

дрібних темно-червоних її згортків. Останні пухкі на дотик, легко руйнуються пальцями, однорідні. Органи 
середостіння зміщені вправо від серединної лінії. Пристінкова плевра гладка блискуча з щілиноподібним 
ушкодженням довжиною близько 11 см по ходу раневого каналу грудей; під нею навколо ушкодження вог-
нищевий темно-червоний крововилив. Практично на всьому протязі передньої з поширенням на ліву бокову 
поверхню серцевої сорочки темно-червоний крововилив розмірами близько 10,5х7,0 см, без набряку тканин.
Серцева сорочка ушкоджена дещо вліво від серединної лінії; ушкодження лінійної форми, орієнтоване косо-
горизонтально, довжиною близько 7,0 см. Ще одне лінійне ушкодження серцевої сорочки визначається по її 
лівій половині задньої поверхні; воно також орієнтоване косо-горизонтально, довжиною близько 8,0 см. Краї 
ушкоджень рівні, кінці – верхні наближаються до гострих, нижні – до закруглених. В просвіті серцевої сорочки 
близько 50 мл рідкої темно-червоної крові. … При розтині порожнин серця, останні містять сліди рідкої крові. 
Відмічається, орієнтоване майже до довжника серця, наскрізне ушкодження передньої стінки лівого шлуночка, 
довжиною близько 7,5 см, що поширюється майже по ходу міжшлуночкової перегородки. На задній стінці 
лівого шлуночка серця визначається у тому ж напрямку орієнтоване ушкодження довжиною близько 8,0 см. Краї 
вказаних ушкоджень відносно рівні, кінці – гострі; праві стінки скошені, ліві – підриті; сосочкові м’язи та 
трабекули пересічені на одному рівні. Навколо цих ушкоджень під зовнішньою оболонкою серця крупно-
вогнищеві темно-червоні крововиливи (мал.4).  …Легені з поверхні сіро-рожеві. …Відмічається наскрізне уш-
кодження нижньої долі лівої легені, ближче до її кореня, (в ділянці серцевої вирізки), довжиною близько 6,0 см 
мал. 5); краї його відносно рівні, кінці – заокруглені, в стінках відмічається повне косо-поперечне пересічення 
головного бронху; навколо цього ушкодження під легеневою плеврою темно-червоний крововилив. 
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Відмічається щілиноподібної форми ушкодження пристінкової плеври та міжреберних м’язів 8-го міжребір’я, 
довжиною близько 8 см у проміжку між середньою та задньою пахвовими лініями. У цьому ушкодженні з 
поширенням у товщу легені визначається фрагмент (близько 1/5) диску від «болгарки» розмірами 10х9 см…»
(мал. 6). 

Таким чином, рана лівої половини передньої поверхні грудей продовжувалась раневим каналом, що 
проходить у м’яких тканинах грудей, наскрізно через ліву половину передньої грудної стінки (з повним пе-
ресіченням 4-го, крайовим ушкодженням 3-го та 5-го ребер), наскрізно через серцеву сорочку, серце та ліву 
легеню і закінчувалася у 8-му міжребер’ї. Канал мав напрямок справа наліво, знизу вверх та спереду назад. 

Мал.4. Ушкодження серця Мал.5. Ушкодження легень

Мал. 6. Фрагмент диску

Окрім цього, на тильній поверхні лівої кисті потерпілого, косо зверху вниз та ззовні досередини мала 
місце щілиноподібної форми рана довжиною 13 см, шириною у центральній частині 1,5 см (мал.7). Нижній 
кінець рани розташований на рівні 2-го п’ястково-фалангового суглобу; верхній – на рівні зовнішньої поверхні 
променево-зап’ясткового суглобу. Краї рани відносно рівні, рівномірно зсаднені на всьому протязі на ширину 
до 0,1-0,15 см; верхній кінець рани наближається до гострого, нижній – наближається до заокругленого. Стінки 
рани прямовисні, гладкі. В дні рани мали місце пересічені на одному рівня сухожилки розгиначів, в ділянці 2-го 
п’ясткового-фалангового суглобу визначавться вруб у головку 2-ї п’ясткової кістки на глибину до 0,3 см.  
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Мал.7. Ушкодження лівої кисті потерпілого

ВИСНОВКИ
Отже, наведені випадки дозволяють розширити та поглибити відомості про особливості ушкоджень 

ділянок голови, кісток черепа, мозкових оболонок, головного мозку, грудної клітки та її житєвоважливих ор-
ганів, а також кисті, що були заподіяні дисками кутошліфувальних машин («болгарками»), спряити об’єк-
тивності судово-медичних експертиз. 
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