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ABSTRACT 

Oleksandr Ivankin. Aerodynamic pulse method of dosing abrasive powder in mixture-

forming gas abrasive devices. The article describes the results of laboratory research aimed at assessing 

the possibility of the use of aerodynamic pulse method of dosing abrasive powder in mixture-forming gas 

abrasive devices. The short theoretic substantiation for using the method has been provided. The main 

factors influencing the mass of powder have been defined. The simplified laboratory installation scheme 

and the results of experimental research in the form of graph have been provided.  The work results can 

be used in developing a mixture-forming gas abrasive device with requirements to high stability of the 

mass loss of abrasive powder.  

Keywords: abrasive erosion, gas abrasive device, mixture-forming device, aerodynamic, impulse, 

dosing, mass loss.  
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НЕГЛАСНЕ ПРОНИКНЕННЯ ДО ПУБЛІЧНО НЕДОСТУПНИХ МІСЦЬ, 

ЖИТЛА ЧИ ІНШИХ ПРИВАТНИХ ВОЛОДІНЬ, ВІДПОВІДНІ  

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 
 

Стаття присвячена розгляду понять щодо негласного проникнення до публічно 

недоступних місць, житла чи інших приватних володінь, а також результатів досліджень 

специфіки використання технічних засобів негласного проникнення та визначенню поняття 

«технічні засоби для негласного проникнення до публічно недоступних місць, житла чи інших 

приватних володінь», наведено поділ зазначених засобів на типи відповідно до їх функціональних 

можливостей та конструктивних особливостей.  

Ключові слова: технічні засоби, спеціальні технічні засоби, негласне проникнення, публічно 

недоступне місце, житло, володіння особи, поділ на типи.  
 

Постановка проблеми. Згідно зі ст. 246 Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК) негласні слідчі (розшукові) дії (далі – НСРД) є різновидом слідчих 

розшукових дій, відомості щодо факту та методів проведення яких не підлягають 

розголошенню, за винятком випадків, передбачених зазначеним кодексом України [1]. 

Негласність у терміні НСРД означає неочевидність, прихованість слідчих розшукових 

дій від осіб, які в них не беруть участі, зокрема, від співробітників слідчих та 

оперативних підрозділів, але насамперед від суб’єктів, щодо яких вони проводяться. 

Отже, під негласним отриманням інформації розуміють – заходи або дії, відомості щодо 

факту та методів проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, 

передбачених законодавством, та здійснюються для отримання інформації 

(спостереження, прийому, зняття, відбору, перехоплення, передачі та/або фіксування, 

оброблення) без відома суб’єкта цієї інформації (її володаря) та сторонніх осіб [2]. НСРД 

спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

кримінальному провадженні.  

Відповідно до 21 глави КПК НСРД поділяються на дві основні групи. Перша 

група регламентована § 2 «Втручання у приватне спілкування», а друга – § 3 «Інші види 

негласних слідчих (розшукових) дій». До другої групи НСРД віднесені заходи з 
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обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267). 

Такі дії проводять у разі, якщо відомості про злочин і особу, яка його вчинила, 

неможливо отримати іншим способом. Вони проводяться на підставі ухвали слідчого 

судді, постановленої в порядку, передбаченому цим КПК. Зазначеним заходам із 

обстеження передують заходи з негласного проникнення до публічно недоступних 

місць, житла чи інших приватних володінь, що використовують сукупність 

організаційних та практичних прийомів, у тому числі з застосуванням спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби 

негласного отримання інформації (далі – СТЗ) на підставах і за умови, визначених 

законодавством, і виключно в інтересах національної безпеки, економічного добробуту 

та захисту людини. 

Заходи з негласного проникнення до публічно недоступних місць, житла чи інших 

приватних володінь тимчасово обмежують права громадянина на територіальну 

приватність [3]. А. Захарко зазначає, що проникнення до житла чи іншого володіння 

особи не слід відносити до слідчих дій, оскільки воно, власне, не надає можливості 

слідчому отримати докази або перевірити вже отримані докази в кримінальному 

провадженні [4]. О. Білоус уточнює, що під час кримінального провадження з 

проникненням до житла чи іншого володіння особи здійснюються чи можуть 

здійснюватися: затримання особи, тимчасовий доступ до речей та документів, арешт 

майна, контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під 

домашнім арештом, обшук, огляд, слідчий експеримент, обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння [5]. 

Ураховуючи вищезазначене, негласне проникненням до публічно недоступних 

місць, житла чи інших приватних володінь слід вважати фізичним входженням чи 

вторгненням в житло чи інше володіння особи з використанням різновиду СТЗ [6] 

(технічних засобів для негласного проникнення або обстеження публічно недоступних 

місць, житла чи іншого володіння особи), здійснене всупереч волі особи, яка в ньому 

проживає чи ним користується на законних підставах. На жаль, у законодавстві та в 

опублікованих результатах наукових та прикладних досліджень на цей час не визначено 

поняття «технічні засоби для негласного проникнення до публічно недоступних місць, 

житла чи інших приватних володінь» та не наведено поділ зазначених засобів на типи. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питанням 

проникнення до житла та іншого володіння особи присвячені наукові дослідження таких 

учених, як О. Білоус [5], Н. Гольдберг [7], А. Захарко [4], І. Літвінова [8] та інші. Окремі 

технічні аспекти цієї дії досліджували науковці ІСТЕ СБУ О. Мандрикін, В. Григоренко, 

А. Василенко та інші.  

Праці зазначених науковців, безсумнівно, є вагомим внеском у дослідження цього 

напрямку, проте, технічні аспекти зазначеної дії, пов’язані з проникненням до житла та 

іншого володіння особи, а також поділ відповідних технічних засобів на типи за їх 

функціональними можливостями та конструктивними особливостями залишаються не 

повністю (у повному обсязі) висвітленими, а тому потребують додаткового дослідження.  

Метою статті є визначення поняття «технічні засоби для негласного проникнення 

до публічно недоступних місць, житла чи інших приватних володінь» та наведення 

поділу зазначених технічних засобів на типи відповідно їх функціональних 

особливостей та призначення. 

Виклад основного матеріалу. З метою визначення поняття «технічні засоби для 

негласного проникнення в публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи» 

спочатку розглянемо ознаки зазначених технічних засобів, що наведені у визначеннях та 

описі заходів з їх використання. Сьогодні згадка про окрему негласну слідчу 

(розшукову) дію з негласного проникнення до публічно недоступних місць, житла чи 

інших приватних володінь, пов’язану з порушенням недоторканності права власності 

особи, наведено в Кримінальному процесуальному кодексі України [8], Коментарі до 

нього [9], проекті Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [10], в 

Інструкції [11] та інших документах.       

У статті 267 Кримінального процесуального кодексу України [8] наведено такі 

ознаки зазначеного заходу: 

1) слідчий має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інше 

володіння особи шляхом таємного проникнення в них, у тому числі з використанням 

технічних засобів; 
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2) публічно недоступним є місце, до якого неможливо увійти або в якому 

неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, 

користувача або уповноважених ними осіб. 

В. Тертишник у Коментарі [9], аналізуючи поняття «проникнення до публічно 

недоступних місць, житла чи інших приватних володінь», стверджує, що в умовах 

службової діяльності оперативних підрозділів виникає необхідність кваліфікації 

спеціальних технічних засобів (пристроїв) для негласного проникнення в приміщення та 

інші об’єкти шляхом відмикання замикаючих та блокуючих пристроїв механічного типу. 

Публічно недоступне місце – номер готелю, каюта корабля, купе поїзда, кімната в 

будинках відпочинку, санаторіях, профілакторіях тощо, до якого неможливо увійти або 

в якому неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди 

власника, користувача або уповноважених ними осіб. Житло – будь–яке приміщення, що 

перебуває у постійному чи тимчасовому володінні особи незалежно від його 

призначення і правового статусу та пристосоване для постійного або тимчасового 

проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. 

Інше володіння особи – транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи 

приміщення побутового, службового, господарського виробничого та іншого 

призначення тощо,що перебувають у володінні особи.  

В Інструкції [11] зазначено, що таємне проникнення слідчого чи уповноваженої 

особи без відома власника чи володаря, приховано, під псевдонімом або із 

застосуванням технічних засобів до публічно недоступних місць, житла чи інших 

приватних володінь, здійснюється для встановлення технічних засобів аудіо-, 

відеоконтролю особи або безпосередньо з метою виявлення і фіксації слідів злочину, 

проведення огляду, виявлення документів, речей, що мають значення для досудового 

розслідування, виготовлення копій чи їх зразків, виявлення осіб, які перебувають у 

розшуку, або з іншою метою для досягнення цілей кримінального провадження. 

У Коментарі до статті 267 Кримінального процесуальному кодексу України [9] 

наведено такі ознаки зазначеного заходу: 

1. Проникнення або обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого 

приватного володіння – захід, що полягає в негласному проникненні без відома власника 

чи володаря, або утримувача приховано, під псевдонімом або із застосуванням 

спеціальних пристроїв діагностики замикаючих та блокуючих пристроїв, засобів 

подолання систем сигналізації, засобів відмикання замикаючих та блокуючих пристроїв 

тощо, у приміщення або інше володіння для встановлення засобів аудіо-, відео контролю 

особи, з метою провадження системи дій з негласного огляду, для виявлення і фіксації 

слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, виготовлення копій чи зразків 

речей і документів, виявлення та вилучення зразків для дослідження, виявлення осіб, які 

розшукуються, або з іншою метою для досягнення цілей кримінального провадження, із 

використанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та 

інших технічних засобів негласного отримання інформації.  

2. Засоби проникнення до публічно недоступних місць, житла чи іншого 

приватного володіння – різновид спеціальних технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що 

придатні для отримання інформації про сліди вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, щодо змісту предметів, документів, речовин та матеріальних носіїв інформації 

шляхом прихованого фізичного проникнення до публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи без його відома з метою подальшого встановлення засобів 

аудіо-, відео контролю особи або провадження заходів із негласного обстеження 

(огляду) зазначених місць, житла чи іншого володіння особи.  

Таким чином, зважаючи на вищенаведене, можна сформулювати окреме 

визначення для досліджувального виду СТЗ, а саме: спеціальні технічні засоби 

негласного проникнення – технічні, апаратно-програмні та програмні засоби, що 

відповідають критеріям належності до СТЗ та призначені для негласного проникнення 

до публічно недоступних місць, житла чи іншого приватного володіння у скритий 

спосіб, характерний для ОРД.  

Розглянемо питання щодо поділу засобів проникнення до приміщення та інших 

об’єктів на типи відповідно до їх функціональних можливостей, конструктивних 

особливостей та призначення. Для негласного (прихованого) проникнення до 

приміщення та інших об’єктів шляхом відмикання замикаючих та блокуючих пристроїв 
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механічного типу, як правило, використовуються наступні типи технічних засобів: 

– відмички, набори відмичок; 

– пристосування для «бампінгу» механічні та електро-механічні; 

– пристосування для декодування замикаючих пристроїв; 

– пристосування для отримання «дублікату» ключа методом самоімпресії; 

– пристосування для отримання дублікату ключа шляхом маніпулювання з 

кодовими елементами замикаючих пристроїв; 

– пристосування для отримання несанкціонованого відбитку кодової комбінації 

ключа, та інші. 

3. Конструктивно вищенаведені технічні засоби можуть поділяти декілька 

функцій одночасно, а саме: маніпулювання з кодовими елементами замикаючих 

пристроїв (ЗП) до їх «відмикання» (обертання циліндру футорки штифтового ЗП, або 

переміщення ригеля сувальдного ЗП) з наступним отриманням кодової комбінації ЗП 

шляхом її безпосереднього вимірювання на кодових елементах ЗП. Окрім наведених, є 

технічні засоби, що дозволяють одразу отримувати кодову комбінацію оброблюваного 

ЗП у процесі його «відмиканні». 

Розглянемо питання щодо призначення та поділу зазначених технічних засобів на 

типи та підтипи. 

3.1. Відмички та набори відмичок призначені для безпосереднього впливу на 

кодуючі елементи ЗП шляхом проведення послідовних маніпуляцій з ними, що 

призводить до виставлення кодових елементів ЗП в позицію, що відповідає його кодовій 

комбінації, до того ж створюються умови щодо можливості відмикання ЗП – 

провертання внутрішнього циліндру ЗП та переміщення ригеля ЗП. 

Відмички поділяються на такі підтипи: 

3.1.1. Відмички ключові (набір «ключів» з різноманітними комбінаціями). 

3.1.2.  Пластинчатого типу: 

– односторонні одинарні (один виступ); 

– односторонні з кількома виступами та: хвилястою робочою частиною; 

гребінчастою робочою частиною; 

– двосторонні з кількома виступами та: хвилястою робочою частиною; 

гребінчастою робочою частиною. 

3.1.3. Комбіновані (пристрої, у яких поєднано функції «натягу» та відмички): 

односторонні; двосторонні. 

Окрім того, деякі типи відмичок можливо використовувати як технічні засоби для 

«бампінгу» та самоімпресійної обробки ЗП. 

3.2. «Бампінг» – принцип ударного методу впливання на всі кодові елементи 

механізму секретності штифтових ЗП із одночасним прикладанням обертального 

моменту до циліндра ЗП за напрямом відмикання ЗП. Під час маніпуляцій із кодовими 

елементами ЗП створюються умови їх «самовстановлення» до кодової комбінації ЗП, що 

дозволяє провернути розблокований циліндр ЗП. 

Технічні засоби для «бампінгу» поділяються на такі підтипи: 

3.2.1. Відмички пластинчатого типу: 

– односторонні з кількома виступами та: хвилястою робочою частиною; 

гребінчастою робочою частиною; 

– двосторонні з кількома виступами та: хвилястою робочою частиною; 

гребінчастою робочою частиною. 

3.2.2. Відмички ключові («ключі» з максимальною комбінацією). 

3.2.3. Механічні (ручні комбіновані пристрої що працюють від мускульної сили 

руки та в яких поєднано функції «натягу» і відмички, що взаємодіє з усіма кодовими 

елементами ЗП): односторонні; двосторонні; для ЗП зі шпариною «хрест». 

3.2.4. Електромеханічні (комбіновані пристрої що працюють від електроживлення 

та в яких поєднано функції «натягу» та відмички що взаємодіє з усіма кодовими 

елементами ЗП): односторонні; двосторонні; із вмонтованим контролером частоти 

коливань; із виносним контролером (блоком) частоти коливань. 

3.3. Декодування – це процес визначення (вимірювання лінійних або кутових 

положень) кодової комбінації механізму секретності ЗП, що дозволяє отримати 

(нарізати) «дублікат» ключа за даними вимірювань.  

Технічні засоби декодування ЗП мають складну конструкцію та, як правило, 

призначені для маніпулювання з конкретним типом та моделлю ЗП і мають шкали 
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(лінійні, кутові) можливих кодових значень, що відповідають  кодовій комбінації 

механізму секретності відповідного ЗП. Вони поділяються на такі підтипи: 

– механічні; 

– електромеханічні; 

– електронні. 

3.3.1. Механічні пристрої декодування ЗП відносяться до класу відмичок, але 

завдяки більш складному конструктивному рішенню  вони призначені для виконання 

декількох функцій  розблокування циліндра, або ригеля ЗП (функція відмички), та 

проведення вимірювання кодової комбінації ЗП (декодування), і в свою чергу 

поділяються на: 

– пристрої декодування циліндрових ЗП: 

– важільного типу (кутоміри); 

– типу «калібр» (перевірка на «прохід»/«не прохід»); 

– лінійного типу вимірювання (глибиноміри); 

– секторного типу вимірювання; 

– шляхом послідовного підбору можливих кодових комбінацій до відмикання ЗП; 

– пристрої декодування сувальдних ЗП: 

– вимірювачі з жорстким щупом: 

а) важільного типу з виносною шкалою (кутоміри); 

б) типу «калібр» (перевірка на «прохід»/«непрохід»); 

– вимірювачі з гнучким щупом: 

а) секторного типу вимірювання; 

б) лінійного типу вимірювання (глибиноміри); 

– універсальні пристосування. 

3.3.2. Електромеханічні пристрої декодування ЗП це пристосування  складної 

конструкції що складаються із механічної (виконавчої) і електронної (керувальної) 

частин  та поділяються на: 

– пристрої декодування сейфових ЗП дискового типу; 

– пристрої декодування кодових ЗП кнопкового типу: 

3.3.3. Електронні пристрої декодування ЗП поділяються на: 

– тензометричні; 

– ультразвукові; 

– оптичні. 

3.4. Самоімпресія – це процес отримання кодової комбінації механізму 

секретності ЗП шляхом встановлення рухомих елементів відмичок (ключі з рухомими 

вставками, поверхнею що деформується), що дозволяє відімкнути оброблюваний ЗП, до 

того ж отримана кодова комбінація ЗП не завжди відповідає фактичній на 100% 

комбінації оригінального ключа ЗП. 

Технічні засоби самоімпресії мають складну конструкцію та, зазвичай, призначені 

для маніпулювання з кодовими елементами конкретного типу та моделі ЗП. Механічні  

засоби самоімпресії ЗП поділяються на такі підтипи: 

– пристрої з рухомими вставками (шпильками):  

– рознесені (без ригельного виступу, застосовуються з важелем «натяга» ригеля 

ЗП); 

– комбіновані (з ригельним виступом); 

– пристрої з поверхнею, що деформується: 

– із застосуванням тонкої перетинки; 

– із застосуванням пластичного матеріалу; 

– із застосуванням м’якого шару покриття, що деформується. 

Фактично технічні засоби самоімпресії ЗП можна віднести і до пристосувань для 

отримання дублікату ключа, зважаючи на те що після певного маніпулювання з 

кодовими елементами ЗП отримується кодова комбінація ЗП та з’являється можливість 

його відмикання. 

3.5. Пристосування для отримання несанкціонованого відбитку кодової 

комбінації ключа – це технічні засоби, або пластичні матеріали що дозволяють 

отримувати та зберігати відбиток як профілю, габаритів, координат розміщення кодових 

лунок/пазів на ключі, а також їх глибини, що відповідають кодовій комбінації ключа.  

Вони поділяються на такі типи: 

– механічні; 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 4 

ISSN 2078-3566 301 

– пластичні (суміші що легко деформуються); 

– комбіновані (пристосування з пластичним шаром). 

3.6. Технічні засоби для отримання дублікату ключа шляхом маніпулювання з 

кодовими елементами ЗП мають складну конструкцію та, як правило, призначені для 

маніпулювання з конкретним типом та моделлю ЗП. Вони поділяються на наступні підтипи: 

– пристрої самоімпресії; 

– пристрої послідовного підбирання та отримання кодової комбінації шляхом 

«виключення» (механічна обробка, переустановлення кодових лунок/пазів/пластин); 

– комбіновані пристрої.  

Висновки. Рекомендовані в статті поняття «технічні засоби для негласного 

проникнення в публічно недоступні місця, житло чи інше приватне володіння» та 

вищенаведений поділ зазначених засобів на типи (підтипи) доцільно використовувати під 

час підготовки, проведення, або підведенні підсумків проведення відповідних оперативно-

розшукових заходів або негласних слідчих (розшукових) дій з обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого приватного володіння в контексті розширення, 

уточнення та конкретизації заходів або дій, із застосуванням зазначених технічних засобів. 

Також доцільно внести зміни до «Ліцензійних умов», затверджених постановою 

КМУ № 669 від 22.09.2016, щодо визначення СТЗ у частині додаткового введення 

терміну «доступ», а саме: спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації 

(СТЗ) – технічні, апаратно-програмні та програмні засоби, що відповідають критеріям 

належності до СТЗ та призначені для негласного отримання інформації та/або для 

забезпечення доступу до інформації у скритний (прихований) спосіб, характерний для 

оперативно-розшукової діяльності. 
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ABSTRACT 

Oleksiy Ponomarenko. Secret penetration into publicly inaccessible places, housing or other 

person’s ownership, special technical means. The article deals with the consideration of the concepts of 

secret penetration into publicly inaccessible places, housing or other possession of a person, as well as the 

results of research on the specifics of the use of technical means of secret penetration and the definition of 

«technical means for secret penetration into publicly inaccessible places, housing or other possession of a 

person». The division into types of the specified means in accordance with their functionality and design 

features has been provided.  

Recommended in the article and the above division of these tools into types (subtypes) should be 

used in the preparation, conduct, or summing up of relevant operational and investigative measures or 

covert investigative (investigative) actions to inspect publicly inaccessible places, housing or other private 

property in context expansion, clarification and specification of measures or actions, using these technical 

means. It is also advisable to amend the license conditions for the definition of special technical means in 

terms of additional introduction of the term «access». 

Keywords: technical means, special technical means, secret penetration, publicly inaccessible 

place, housing, person’s ownership, division into types.  
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