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ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ 
ПІСТОЛЕТА «GLOCK»

Анотація. У  статті наведені конструктивні особливості та характеристики ок-
ремих моделей пістолета «Glock» («Glock-17», «Glock-19», «Glock-26», «Glock-43Х» та 
їх модифікації), проаналізовані результати експериментів, отримані під час прове-
дення пострілів з даної моделі зброї та результати дослідження слідів на кулях та 
гільзах. Виокремлені найбільш важливі деталі, які утворюють сліди на гільзах та 
кулях патронів, стріляних у даному пістолеті, та є такими, що дозволяють провести 
ідентифікацію: а) бійок ударника; б) зачеп викидача; в) виступ відбивача; г) ребро 
кришки ствольної коробки; ґ) патронний упор; д) нарізи каналу стволу. Встановлено, 
що серед слідів, які утворюються на гільзах, стріляних з пістолетів «Glock 17», «Glock 
19», «Glock 26», «Glock 43Х», найбільш інформативними є сліди бойка ударника, країв 
отвору в чашці затвора під бійок ударника, відбивача, зачепа викидача. В результаті 
експерименту встановлено, що в середньому з десяти стріляних гільз патронів 9х19 
мм ефективна перевірка за електронною гільзотекою можлива на двох-трьох гіль-
зах. Також експериментально встановлено, що певною варіативністю відрізняються 
інші сліди на гільзах, зокрема, кут між виступом відбивача та зачепом викидача ва-
ріюється від 139,370 до 149,520, отже діапазон по кутової відстані між центрами слідів 
відбивача та зачепа викидача варіюється в межах 100 для одного екземпляра зброї. 
Висунуто пропозицію щодо нанесення підприємствам-виробникам під час вироб-
ництва або при реєстрації зброї наносити на патронний упор (за діаметром капсуля) 
по колу мітку, яка б містила інформацію про номер та рік випуску зброї. Обґрунтова-
но висновок про те, що при проведенні пострілів з пістолетів «Glock-17», «Glock-19», 
«Glock-26», «Glock-43Х», «Glock-48», утворюється сукупність ознак, котра дозволяє 
проводити експертне дослідження та вирішувати поставлені сторонами криміналь-
ного провадження чи судом експертні завдання – за слідами на кулях і гільзах.

Ключові слова: балістичне дослідження вогнепальної зброї та слідів її засто-
сування, вогнепальна зброя, діагностика, ідентифікація, сліди пострілу, пістолет 
«Glock».
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EXPERT STUDY OF INDIVIDUAL MODELS  
OF THE GLOCK PISTOL

Abstract. The article presents the design features and characteristics of individual 
models of the Glock pistol (Glock-17, Glock-19, Glock-26, Glock-43Х and their 
modifications), analyzes the results of experiments obtained when conducting shots from 
this weapon model and the results of the study of traces on bullets and casings. Highlighted 
the most important details that form traces on the casings and bullets of cartridges fired 
in this pistol and allowing identification: a)  striker firing pin; b) ejector hook; c) the 
protrusion of the reflector; d) the edge of the receiver cover; e) cartridge stop; f) rifling of 
the bore. It was found that among the traces that form on the casings fired from pistols 
«Glock 17», «Glock 19», «Glock 26», «Glock 43Х», the most informative are the traces of 
the striker striker, the edges of the hole in the bolt cup for the striker, reflector, ejector 
hook. It has been established that, on average, out of ten spent cartridge cases of 9x19 mm 
cartridges, an effective check using an electronic cartridge case is possible for two or three 
cartridges. Also, as a result of the experiments carried out, it was found that other traces on 
the liners differ with a certain variability, in particular, the angle between the protrusion of 
the reflector and the hook of the ejector varies from 139.370 to 149.520, therefore the range 
of angular distance between the centers of the traces of the reflector and the hook of the 
ejector varies within 100 for one a copy of the weapon.

It was proposed that manufacturers, during production or when registering a weapon, 
apply a mark on the cartridge stop (by the diameter of the capsule) in a circle, which would 
contain information about the number and year of release of the weapon.

The conclusion is substantiated that when firing shots from pistols «Glock-17», 
«Glock-19», «Glock-26», «Glock-43Х», «Glock-48», a set of signs is formed that allows an 
expert study solve the expert tasks set by the parties to the criminal proceedings or by the 
court – following the marks on the bullets and casings.

Key words: ballistic examination of firearms and traces of their use, Forensic Science, 
firearms, diagnostics, firearms identification, identification, shot marks, Glock pistol. 
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Постановка проблеми в  загаль-
ному вигляді. В  практиці балістич-
них досліджень вогнепальної зброї, 
слідів зброї, слідів пострілу та ситуа-
ційних обставин пострілу достатньо 
розповсюдженими об’єктами дослі-
джень стають окремі моделі пістолета 
«Glock» калібру 9х19 мм («Glock-17», 
«Glock-19», «Glock-26», «Glock-43Х» та 
їх модифікації). 

В низці випадків перед експертом 
ставляться такі питання, котрі немож-
ливо вирішити без інформації про 
матеріальну частину зброї та боєпри-
пасів до неї, а також механізму утво-
рення слідів, які залишаються зброєю 
на гільзах, кулях та перешкодах. Під 
час досудового розслідування кримі-
нальних правопорушень, учинених 
із застосуванням або використанням 
вогнепальної зброї взагалі та даної її 
моделі зокрема, для встановлення об-
ставин події перед експертом поряд із 
ідентифікаційними завданнями, ста-
виться також завдання встановлення 
дистанції пострілу, котра визначаєть-
ся відстанню від дульного зрізу стволу 
до перешкоди. 

Для традиційної стрілецької вог-
непальної зброї різних видів та мо-
делей на сьогодні є достатні для ви-
рішення зазначених завдань дані про 
морфологічні ознаки слідів близького 
пострілу на перешкодах, утворених 
з даних видів зброї.

Разом із тим, у  спеціальній літе-
ратурі практично відсутні детальні 
описання як конструктивних особли-
востей окремих моделей пістолета 
«Glock» та його модифікацій, що об-
межує можливості судового експерта 
при вирішенні зазначених питань.

До невирішених дотепер проблем 
можливо віднести й  ідентифікацію 

окремих моделей пістолета «Glock» як 
зброї з полігональним нарізом стволу 
на стріляних кулях.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Шляхи вирішення про-
блемних питань ідентифікації та ді-
агностики вогнепальної зброї в  різ-
ні роки пропонували А.Г.  Андрєєв, 
Д.Ю. Гамов, В.В. Гарманов, Б.М. Єрмо-
ленко, А.В. Кокін, Ю.Г. Корухов, А.В. Ко-
ломійцев, А.В. Кофанов, С.А. Матвієнко 
[8, с. 108-111; 9, с. 290-300;], В.А. Руч-
кін, В.О. Федоренко [11] та інші автори 
[4–7; 10, с. 497-506; 13-15]. Предметом 
досліджень О.Н.  Бардаченка, В.В.  Гар-
манова, О.В.  Коломійцева, С.А.  Мат-
вієнка, О.С.  Соколова, І.О.  Чулкова та 
інших фахівців у  галузі експертизи 
вогнепальної зброї були особливості 
дослідження балістичних характерис-
тик окремих видів, систем, моделей 
та модифікацій вогнепальної зброї та 
бойових припасів до неї (9,0-мм піс-
толетів «Glock-17», «Glock-19», ГШ-18, 
Яригіна, ПМ, Beretta, 5,45-мм пістоле-
та ПСМ, 5,6-мм пістолета МЦМ, «Форт-
17», Jerico мод.  941, Jerico мод.  941 
FB, зброї спеціального призначення 
тощо) [1, с.  167-172; 2, с.  34-38; 3; 5, 
с. 229-249].

Водночас не всі аспекти характе-
ристики слідів пострілу на кулях та 
гільзах вивчені з  вичерпною повно-
тою. Пробіл в дослідженні утворюєть-
ся в  результаті появи нових моделей 
зброї та їх різновидів, використову-
ваних патронах, різну комплектацію 
патронів складовими різними вироб-
никами тощо.

Окремо слід зазначити проблему 
ефективності проведення автомати-
зованих перевірок за кулетеками та 
гільзотеками, що містять десятки та 
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сотні тисяч однотипових об’єктів, що 
представляє сьогодні певні складнощі. 

Формулювання цілей статті. На 
цих підставах автором були визначено 
мету статті: проаналізувати конструк-
тивні особливості та проблемні питан-
ня ідентифікації окремих моделей піс-
толета «Glock» («Glock-17», «Glock-19», 
«Glock-26», «Glock-43Х» та їх модифіка-
ції) калібру 9х19 мм та визначити шля-
хи підвищення ефективності ідентифі-
кації за слідами на кулях та гільзах.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Першим пістолетом, ство-
реним у  1980 році австрійською фір-
мою Glock GmbH є пістолет Glock 17.

Новацією пістолета Glock 17 було 
виготовлення окремих деталей (рам-
ки, спускового гачка та магазину) з ви-
сокоміцного полімерного матеріалу. 
Саме він став базою створення всіх 
подальших моделей пістолетів Glock, 
котрі були прийняті на озброєння ар-
мій та органів правопорядку багатьох 
країн світу. Автоматика пістолетів ба-
зується на використанні енергії відда-
чі кожуху-затвору при короткому ході 
стволу. Поворотна пружина розташо-
вана під стволом. Запирання каналу 
стволу здійснюється при входженні 
прямокутного виступу стволу, розта-
шованого над патронником, у  вікно 
для викидання стріляних гільз кожу-
ха-затвора. Зниження казенної части-
ни стволу відбувається при взаємодії 
скосу нижнього приливу казенної ча-
стини стволу з виступом рамки. 

Ударний механізм пістолетів Glock 
ударникового типу, з попереднім, част-
ковим взведенням ударника при від-
ході кожуха-затвора назад та довзве-
денням при натисканні на спусковий 
гачок. Він не дозволяє після осічки 
повторно здійснити постріл, натиснув-

ши на спусковий гачок. Прицільні при-
строї є постійними, нерегульованими 
та позначені точками, що світяться. На 
моделі з покращеною купчастістю бою 
з  подовженими стволами, як правило, 
встановлюються регульовані цілики. 

Всі пістолети Glock мають інтегро-
вану систему безпеки, яка складається 
з двох незалежно діючих автоматичних 
запобіжників, котрі вимикаються тіль-
ки при натиснутому спусковому гачку. 
Запобіжник спускового гачка розта-
шовується на спусковому гачку, блокує 
його та не дозволяє рухатися назад. 
Вимикається тільки при сильному на-
тисканні пальцем на спусковий гачок. 
Запобіжник ударника, розташовується 
в  затворі та блокує ударник. Вимика-
ється спеціальним виступом (товка-
чем) на спусковій тязі при натиснутому 
спусковому гачку [3, с. 21].

Залежно від розмірів пістолети 
Glock поділяються на чотири типи: 
стандартні (Standard), компактні 
(Compact), субкомпактні (Subcompact), 
субкомпактні зменшеної товщини 
(Subcompact Slimline).

Пістолети Glock випускаються 
під патрони різних калібрів: «9х19 
Luger”, .40  S&W, 10 мм Auto, .357 SIG, 
.45 ACP .380 ACP, .45 GAP.

Моделі пістолетів Glock та їх ос-
новні тактико-технічні характеристи-
ки наведені в таблиці 1.

Пістолети кожної з  цих категорій 
мають різні цифрові позначення, вод-
ночас ряд моделей позначуються й бу-
квами.

Пістолети з індексом «С» (Compen-
sator), мають компенсатор, виконаний 
у  вигляді отворів, направлених уверх, 
розташованих з інтервалами в дульній 
частині стволу, та довгастого вирізу 
у верхній частині кожуха-затвора.
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Таблиця 1.

Модель Патрон Довжина, 
мм

Довжина 
ствола, 

мм

Ємність 
магазину

Маса без 
магазину Особливості

Glock 17 9х19 мм 204 114 17, 19, 24, 
31, 33 625 базова модель

Glock 
17С 9х19 мм 202 114 17, 19, 24, 

31, 33 620 наявність ком-
пенсатора

Glock 17L 9х19 мм 242 153 17, 19, 24, 
31, 33 675 подовжений 

ствол

Glock 18 9х19 мм 186 (233) 114 (149) 17, 19, 31, 
33 625 перевідник ре-

жиму вогню
Glock 
18C 9х19 мм 186 114 17, 19, 31, 

33 625 наявність ком-
пенсатора

Glock 19 9х19 мм 187 102 15, 17, 19, 
24, 31, 33 600

Glock 
19C 9х19 мм 185 102 15, 17, 19, 

24, 31, 33 600 наявність ком-
пенсатора

Glock 
19X 9х19 мм 189 102 17, 19, 24, 

31, 33 625
наявність 

антабки, колір 
«Coyote»

Glock 20 10 мм 
Auto 205 117 15 780

Glock 
20C

10 мм 
Auto 205 117 15 780 наявність ком-

пенсатора
Glock 21 .45 ACP 205 117 13 745
Glock 
21C .45 ACP 205 117 13 740 Наявність ком-

пенсатора
Glock 22 .40 S&W 204 114 15, 16, 22 645
Glock 
22C .40 S&W 204 114 15, 16, 222 650 Наявність ком-

пенсатора

Glock 26 9х19 мм 165 87
10, 12, 15, 
17, 19, 24, 

31, 33
550 Субкомпактна 

модель

Glock 28 .380 ACP 165 87 10, 12, 15, 
17 530

Субкомпактна 
модель, автома-
тика основана 

на віддачі віль-
ного затвору

Індекс «FS» (Front Serrations) вказує 
на наявність додаткової насічки на біч-
них поверхнях в передній частині затво-
ру для кращого утримання стрільцем 
при досиланні патрону в патронник.

Індексом «MOS» (Modular Optic 
System) позначається модульна 
оптична система, котра спрощує мон-

таж оптичних прицілів. Індекс «S» 
(Slimmer) говорить про зменшену ши-
рину затвору.

Всі моделі пістолетів Glock при-
значені для стрільби одним зразком 
патрону мають однакову довжину 
шагу нарізу. Довжина шагу нарізів піс-
толетів, призначених для стрільби па-
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тронами 9х19 мм, .40, .380 Auto, 10 мм 
Auto складає 250 мм, патронами .45 – 
400 мм, патронами .357 SIG – 406 мм.

За період з  1980  року в  пістолет 
«Glock-17» виробником були внесе-
ні певні зміни у  зовнішній вигляд та 
функціональність даної моделі. Вихо-
дячи з внесених змін, пістолети класи-
фікуються за «поколіннями» (модифі-
каціями).

Пістолети «Glock-17» першого поко-
ління випускались з 1982 по 1988 роки, 
особливістю була рамка з  полімерного 
матеріалу, з  текстурованою поверхнею 
для більш міцного утримання в  руці. 
В  пістолеті використана гвинтова зво-
ротна пружина з витками прямокутного 
перерізу. Пружина фіксується на власній 
напрямній осі.

Перехід до другого покоління був 
здійснений в  1988 році. На передню та 
задню поверхні руків’я стали наносити 
рифлення у вигляді невеликих виступів, 
котрі утворюють горизонтальні та вер-
тикальні лінії, що підвищило надійність 
утримання пістолета в  руці. Таке саме 
рифлення було нанесено й  на передню 
поверхню спускової скоби (рис. 1).

Рис. 1. Пістолет «Glock-17» калібру 
9х19 мм другого покоління у частково 

демонтованому вигляді.

В пістолетах третього покоління на 
передній частині руків’я були додані 
підпальцеві виїмки та у  верхній ча-
стині руків’я заглиблення для велико-
го пальця, обмежене знизу довгастим 
виступом. З 1998  року на рамці було 
виконано кріплення для тактичного 
ліхтаря або лазерного цілевказівника. 
Також у зв’язку з розробкою пістолетів 
під більш потужний патрон .357 SIG 
у  рамці з’явився додатковий (другий) 
штифт, який утримує блок запірного 
механізму. Хоча цей штифт й  не був 
необхідним при використання патро-
нів 9х19 мм, концепція уніфікації, ко-
трої дотримується кампанія, призвела 
до появи його й в пістолеті «Glock-17».

Рис. 2. Пістолет «Glock-17» калібру 9х19 
мм третього покоління у частково 

демонтованому стані.

В пістолетах «Glock-17» четвер-
того покоління, які випускаються 
з  2009  року, задня частина руків’я 
виконана у  вигляді окремої змінної 
пластини. Стандартно встановлюється 
деталь мінімального розміру SF (short 
frame), у  цьому випадку відстань від 
задньої частини руків’я до спусково-
го гачка складає 70 мм. У комплекс із 
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пістолетом входять дві пластини роз-
мірами «М» (medium) та «L» (large), 
кожна з  яких збільшує відстань до 
спускового гачка на 2 мм відносно 
попередньої. Для установки пластин 
необхідно замінити штифт запірного 
блоку на більш довгий, який додається 
в комплекті до пластин. Замість одні-
єї зворотної пружини, на пістолетах 
четвертого покоління стали встанов-
лювати дві пружини різних діаметрів 
на розташованих одному направляю-
чому стрижні.

Був збільшений розмір защіпки 
магазину та прибрано її кутастість, 
також з’явилась можливість встанов-
лювати її як на праву, так і на ліву сто-
рону руків’я. На кожусі-затвору пісто-
летів «Glock-17» четвертого покоління 
з’явилось маркування Gen 4.

Сьогодні випускаються пістоле-
ти «Glock-17» вже п’ятого покоління, 
в  яких оновлена форма передніх гра-
ней затворів, котра виконана в конус-
ному вигляді, руків’я зроблені без ви-
їмок під пальці, подовжений передній 
виступ магазину. В  конструкцію піс-
толета було введено двобічну затвор-
ну затримку, дещо змінений спуско-
вий механізм порівняно з  пістолетом 
«Glock-17» вже четвертого покоління 
(тепер він працює за принципом стис-
нення, а  не розтягнення, як раніше), 
видалена ось блоку запирання. Стволи 
нового покоління мають оновлений 
профіль нарізів Glock Marksman Barrel 
(GMB). Затвор, рамка з руків’ям обро-
блені спеціальним покриттям «nPVD». 
На кожух-затвор пістолетів «Glock-17» 
п’ятого покоління наноситься марку-
вання «Gen 5» [1, с. 167-172; 3, с. 24].

У 1988 році з’явився цільовий ва-
ріант пістолета «Glock-17» з подовже-
ним стволом (153 мм), який отримав 

додатковий індекс L. Від базової мо-
делі «Glock-17» він також відрізня-
ється подовженим кожух-затвором, 
регульованим прицілом, збільшеною 
защіпкою магазина, а також спеціаль-
ним ударно-спусковим механізмом 
зі зниженням зусилля на спусковий 
гачок до 2 кг. Загальна довжина піс-
толета «Glock 17 L» – 225 мм. Довжина 
ствола – 153 мм, маса без магазина – 
0,670 кг.

Існує також модифікація пісто-
лета «Glock-17», яка отримала назву 
«Glock-17С». Пістолет «Glock-17С» має 
компенсатор, виконаний у вигляді на-
правлених уверх отворів, розташова-
них з  інтервалами в  дульній частині 
стволу, та довгастого вирізу у верхній 
частині кожуха-затвора.

Маркувальні позначення розта-
шовуються на кожусі-затворі ліворуч, 
рамці знизу та праворуч, на казенній 
частині стволу ліворуч, праворуч та 
знизу, на магазині.

Пістолети «Glock-17» четвертого 
покоління мають наступні основні де-
талі, механізми та пристрої: стволу; 
рамку з руків’ям та спусковою скобою; 
кожух-затвор; ударно-спусковий, по-
воротний, викидний та запобіжний 
механізми; відбивач; затворну за-
тримку; прицільні пристрої [2, с.  34-
38; 3; 5, с. 229-249].

Правобічні нарізи пістолета мають 
гексагональний профіль із округле-
ними бічними гранями, завдяки чому 
зменшується тертя та більш рівномір-
но розподіляється навантаження на 
ствол при проходженні по ньому кулі. 
Оболонка кулі щільніше прилягає до 
стінок каналу стволу, підвищуючи об-
тюрацію. Канал стволу менше вкрива-
ється шаром відкладень при пострі-
лі. Нарізи стволів пістолетів п’ятого 
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покоління мають оновлений профіль 
Glock Marksman Barrel (GMB), котрі яв-
ляють собою «гібрид» полігональних зі 
звичайними нарізами. 

Пістолет «Glock 19» почав випу-
скатись у  1988  р. для органів право-
порядку. Це більш компактна версія 
пістолета «Glock 17». Крім основної 
моделі було створено варіант «Glock 
19С», який відрізняється наявністю ін-
тегрованого компенсатора.

З 2018 року почато випуск пістоле-
та «Glock 19Х», який являє собою сво-
єрідний гібрид з  руків’я, полишеного 
виїмок під пальці, повнорозмірної 
моделі «Glock 17» та затвору компак-
тної моделі «Glock 19». Поверхні обро-
блені спеціальним покриттям «nPVD». 
Відмінними особливостями пістолета 
є його колір «Coyote», наявність ан-
табки в задній нижній частині руків’я, 
збільшена кнопка защіпки магазину. 
Важіль затворної затримки двобічний.

Рис. 3. Пістолет «Glock-19» п’ятого 
покоління (Gen 5) у частково 

демонтованому стані.

Пістолет «Glock-26» відноситься до 
класу субкомпактних моделей, при-

значених для прихованого носіння. 
Штатний магазин ємністю 10 патро-
нів. Водночас, як і  у всіх пістолетах 
Glock може використовуватись вся лі-
нійка магазинів для пістолетів Glock 
(рис. 4).

Рис. 4. Пістолет «Glock-26» у частково 
демонтованому стані.

Також був створений пістолет 
«Glock 43Х», який представляє собою 
гібрид з  рами моделі «Glock 48» та 
затвору моделі «Glock 43». Їх поверх-
ні оброблені спеціальним покриттям 
«nPVD». Відмінними особливостями 
пістолета є світло-сірий колір затвору 
(Silver slide), однорядний магазин на 
10 патронів, наявність додаткової на-
січки на бічних поверхнях в передній 
частині затвору для кращого утриман-
ня стрільцем при досиланні патрону 
в патронник. Ствол має профіль нарі-
зів (GMB) (рис. 5).

В 2018 році був випущений пісто-
лет «Glock-48» зі зменшеною товщи-
ною та світло-сірим затвором (Silver 
slide). Пістолет має однорядний мага-
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зин на 10 патронів, додаткову насічку 
в  передній частині затвору, скоше-
ні передні грані затвору, руків’я без 
виїмок під пальці. Поверхні деталей 
оброблені спеціальним покриттям 
«nPVD». Ствол має новий профіль нарі-
зів (GMB). Даний пістолет має наступні 
тактико-технічні характеристики: ка-
лібр – 9 мм; маса пістолета без магази-
ну – 0,524 кг; довжина пістолета – 185 
мм; ширина пістолета – 28 мм; висота 
пістолета – 128 мм; довжина ствола – 
106 мм; довжина кроку нарізів  – 250 
мм; число нарізів – 6; напрямок нарі-
зів – правобічні.

Рис. 5. Пістолет «Glock-43Х» п’ятого 
покоління (Gen 5) у частково 

демонтованому стані.

Ствол пістолета виконаний зі ста-
лі методом високоточного лиття та 
оброблений спеціальним покриттям 
«теніфер» для підвищення захисту від 
корозії та зносостійкості.

Правобічні нарізи ствола пістолета 
мають гексагональний профіль зі ок-
ругленими бічними гранями, завдяки 
чому зменшується тертя та більш рів-
номірно розподіляється навантаження 
на ствол при проходженні через нього 

кулі. Оболонка кулі більш щільно при-
лягає до стінок каналу стволу, підви-
щуючи обтюрацію. Канал стволу мен-
ше покривається шаром відкладень 
при пострілі. Нарізи стволів пістолетів 
п’ятого покоління мають оновлений 
профіль Glock Marksman Barrel (GMB), 
який являє собою «гібрид» полігональ-
них зі звичними нарізами. З кожного 
боку «багатокутної площини» є дуже 
тонке «поле», котре врізується в кулю.

Рамка пістолета спільно з руків’ям 
та спусковою скобою виконана з уда-
ростійкого полімерного матеріалу 
чорного або оливо-зеленого кольору. 
В  рамку при її відлитті інтегровані 
чотири сталеві напрямні, за якими пе-
реміщується сталевий кожух-затвор, 
а також невелика металева пластинка, 
на якій гравірується серійний номер 
зброї. В передній нижній частині рам-
ки пістолетів розташовується напрям-
на для кріплення тактичного ліхтаря 
або лазерного цілевказівника. Руків’я 
ергономічної форми. На його пере-
дній стороні виконані заглиблення під 
пальці, а з обох сторін упори під вели-
кий палець.

В підстави спускової скоби є гніздо 
для защіпки магазину. Над спусковою 
скобою знаходиться гніздо для фікса-
тора кожуха-затвора.

Відбивач – виступ на підставі спу-
скового механізму.

До рамки пістолета може приєдну-
ватись телескопічний приклад та пе-
реднє руків’я.

Кожух-затвор П-подібної форми, 
як і ствол, виконаний зі сталі методом 
високоточного (прецизійного) лиття 
й також оброблений спеціальним по-
криттям «теніфер».

Ударний механізм ударниковий, 
з  попереднім взведенням бойової пру-
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жини та її довзведенням мускульною 
силою стрільця в момент натискання на 
спусковий гачок при кожному пострілі. 
Для попереднього взведення бойової 
пружини достатньо відтягнути затвір 
приблизно на 15 мм назад та відпустити.

Основними деталями спусково-
го механізму є: спусковий гачок зі 
спусковою тягою, пружина спускової 
тяги, підстава спускового механізму, 
коннектор.

Підстава спускового механізму 
кріпиться до рамки пістолета за допо-
могою двох осей.

Зворотний механізм складається 
з  двох гвинтових пружин різних діа-
метрів, розташованих на одному на-
прямному стрижні.

На пістолетах першого-третього 
поколінь зворотний механізм скла-
дався з однієї гвинтової пружини, роз-
ташованої на напрямному стрижні.

Викидний механізм пістолета гніт-
ковий. Пістолети останніх випусків 
оснащуються викидним механізмом, 
який виконує функцію вказівника на-
явності патрону в патроннику.

Затворна затримка включається 
при витраченні патронів та фіксує ко-
жух-затвор у задньому положенні.

Пістолет оснащений двома неза-
лежно діючими автоматичними за-
побіжниками. Запобіжник спусково-
го гачка блокує рух спускового гачка 
назад, звільняючи його тільки при 
натисканні безпосередньо на сам спу-
сковий гачок. Запобіжник ударника 
робить неможливим удар бійка удар-
ника по капсулю при випадковому 
зриві ударника.

Прапорцевих неавтоматичних за-
побіжників пістолет не має.

Прицільні пристрої відкритого 
типу, виготовлені з полімерного мате-

ріалу, змонтовані на верхній поверхні 
кожуху-затвору та включають мушку 
з ціликом.

Мушка оснащена яскравою точкою 
білого кольору, а  прямокутна прорізь 
прицілу обрамлена яскравою рамкою.

Також пістолети в  конфігурації 
MOS (Modular Optic System) можуть 
комплектуватись адаптерами для 
спрощення установки оптичних при-
цілів різних виробників, наприклад, 
Meopta, Trijicon, Leupold тощо.

Найбільш важливими деталями, 
які утворюють сліди на гільзах та кулях 
патронів, стріляних у пістолеті «Glock 
17», та такими, що дозволяють прове-
сти групову та індивідуальну іденти-
фікацію є: а) бійок ударника; б) зачеп 
викидача; в)  виступ відбивача; г)  ре-
бро кришки ствольної коробки; ґ) па-
тронний упор (рис. 2); д) нарізи каналу 
стволу (рис. 4).

З метою отримання експеримен-
тальних гільз та куль для вивчення 
слідів від частин зброї здійснювалась 
експериментальна стрільба в  воло-
конний кулеуловлювач. Гільзи та кулі, 
отримані під час експерименту, збира-
ли та досліджували неозброєним оком, 
а  також під мікроскопом «МБС-10» 
і порівняльним мікроскопом «МСК-1».

Розташування слідів на гільзі зу-
мовлено конструктивними особливос-
тями затвора.

Серед слідів, які утворюються на 
гільзах, стріляних з  пістолетів «Glock 
17», «Glock 19», «Glock 26», «Glock 43Х», 
найбільш інформативними є сліди 
бойка ударника, країв отвору в чашці 
затвора під бійок ударника, відбивача, 
зачепа викидача (рис. 10-14). У резуль-
таті зниження казенної частини ство-
лу у  вертикальній площині в  верхній 
частині сліду бійка розташований слід 
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ковзання бійка ударника, в нижній ча-
стині – слід ковзання краю вікна в за-
творі під ударник (рис. 10, відм. 3). Слід 
бійка ударника розміром 0,8-0,9х1,3-
1,4 мм (рис. 10, відм. 2). Слід країв ка-
налу ударника розміром 1,5х3,0-3,5 
мм. Кут між слідом виступу відбивача 
та зачепа викидача – 210-2150 (рис. 10, 
відм. 1 та 4). Положення сліду відби-
вача та кут між слідом відбивача та 
слідом викидача можуть варіюватись, 
тому перевірка їх за гільзотекою може 
ускладнюватися. Це викликає також 
складнощі при встановленні групової 
ідентифікації при загальних ознаках.

Сліди на складових частинах па-
тронів, утворені іншими деталями 
зброї виражені слабко та в даному ви-
падку є малоінформативними.

Рис. 6. Збільшене зображення передніх 
зрізів чашок затвора пістолетів зі 

слідоутворюючими частинами (зліва 
направо): «Glock-17» модифікації Gen 2, 

«Glock-19» модифікації Gen 5.

  

Рис. 7. Збільшене зображення передніх 
зрізів чашок затвора пістолетів зі 

слідоутворюючими частинами (зліва 
направо): «Glock-26» та «Glock-43Х».

Рис. 8. Збільшене зображення переднього 
зрізу чашки затвора пістолета «Glock-48» 

зі слідоутворюючими частинами.
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Рис. 9. Нарізи в каналі стволу пістолета 
2-го покоління.

Рис. 10. Сліди на гільзи патрону, 
стріляного з пістолета «Glock-17» 

калібру 9х19 мм: 1 – відбивача; 2 – бійка 
ударника; 3 – країв отвору в чашці затвору 

під бійок ударника зачепа викидача; 
4 – зачепа викидача, 5 – слід ковзання 

нижнього краю каналу ударника.

Рис. 11. Сліди на гільзи патрону, 
стріляного з пістолета «Glock-19» калібру 
9х19 мм модифікації Gen 5: 1 – відбивача; 

2 – бійка ударника; 3 – країв отвору 
в чашці затвору під бійок ударника зачепа 

викидача; 4 – зачепа викидача, 5 – слід 
ковзання нижнього краю каналу ударника.

Рис. 12. Сліди на гільзи патрону, 
стріляного з пістолета «Glock-26» калібру 
9х19 мм модифікації Gen 5: 1 – відбивача; 

2 – бійка ударника; 3 – країв отвору 
в чашці затвору під бійок ударника зачепа 

викидача; 4 – зачепа викидача, 5 – слід 
ковзання нижнього краю каналу ударника.

Рис. 13. Сліди на гільзи патрону, 
стріляного з пістолета «Glock-43Х» калібру 
9х19 мм модифікації Gen 5: 1 – відбивача; 

2 – бійка ударника; 3 – країв отвору 
в чашці затвору під бійок ударника зачепа 

викидача; 4 – зачепа викидача, 5 – слід 
ковзання нижнього краю каналу ударника.

Рис. 14. Сліди на гільзи патрону, 
стріляного з пістолета «Glock-48» 

калібру 9х19 мм: 1 – відбивача; 2 – бійка 
ударника; 3 – країв отвору в чашці затвору 

під бійок ударника зачепа викидача; 
4 – зачепа викидача, 5 – слід ковзання 

нижнього краю каналу ударника.
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Для оцінки придатності слідів для 
ідентифікації на гільзах патронів про-
водився наступний експеримент. Із за-
відомо справного пістолета «Glock-17» 
здійснено стрільбу патронами калібру 
9х19 мм Luger/Parabellum, які мають 
масу кулі від 6 до 10,7 г, початкову швид-
кість від 300 до 450 м/с, дульну енергію 
– від 450 до 550-600 Дж. Порівняльним 

дослідженням встановлено, що загаль-
ні ознаки – розмір сліду бійка та розта-
шування його відносно центру капсуля 
– варіюються. Виявити стійкі, такі, що 
збігаються особливості мікрорельєфу 
сліду бійка не представляється за мож-
ливе через їх високу варіативність. Дані 
відмінності проілюстровані на рис. 15.

а                                                                                                б

в
Рис. 15. Сліди бійка на гільзах, стріляних в пістолеті «Glock-17»:  

а – гільзи, стріляні по рахунку № 1 та № 3; б – гільзи, стріляні по рахунку № 4 та № 5;  
в – гільзи, стріляні по рахунку № 8 та № 9.

На зображеннях бачимо, що слі-
ди бійка мають різний мікрорельєф, 
одиничні збіги ознак спостерігаються 
у гільз, умовно позначених № 5 та № 9. 
Дані одиничні збіги не є достатніми для 
категоричного висновку. Експеримен-
тальні серії пострілів проводились нео-
дноразово. В результаті було встановле-
но, що з десяти гільз в середньому зброя 
ідентифікується:

• за слідом бійка на 2–3 гільзах;
• за слідом відбивача на 2 гільзах;
• за слідом зачепа викидача на 

3 гільзах.
Через те, що магазини є змінни-

ми частинами зброї, для об’єктивності 

експерименту їх сліди не враховува-
лись. 

Певним висновком, на думку автора, 
можна вважати те, що в середньому з де-
сяти стріляних гільз патронів 9х19 ефек-
тивна перевірка за електронною гільзо-
текою можлива на двох-трьох гільзах.

Крім того, експериментами встанов-
лено, що певною варіативністю відрізня-
ються інші сліди на гільзах, зокрема, кут 
між виступом відбивача та зачепом ви-
кидача варіюється від 139,370 до 149,520, 
отже діапазон по кутової відстані між 
центрами слідів відбивача та зачепа 
викидача варіюється в  межах 100 для 
одного екземпляра зброї (рис. 16).
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а) б)

в) г)

ґ) д)
Рис. 16. Сліди на гільзах, стріляних в пістолеті «Glock-17» із зазначенням кута між 

центрами слідів виступу відбивача та зачепу викидача: а) 149,520; б) 142,140; в) 146,310; 
г) 139,370; ґ) 140,380; д) 141,530.
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Задля вирішення даної проблеми 
можливо запропонувати під час вироб-
ництва або при реєстрації зброї під-
приємствам-виробникам наносити на 
патронний упор (за діаметром капсуля) 
по колу мітку, яка б містила інформа-
цію про номер та рік випуску зброї.

Механізм утворення та морфоло-
гія слідів на кулях, стріляних зі ство-
лів з полігональними нарізами, мають 
певні особливості порівняно від ство-
лів з традиційними профілями нарізів.

Так, при входженні кулі в  конус 
кульного входу і далі в нарізну части-
ну зміна форми кулі характеризує не 
втисканням в поля нарізів, а деформа-
цією вигину оболонки кулі. З причи-
ни особливої будови полігонального 
профілю нарізів основною опорною 

частиною геометрії каналу стволу є 
гребінь, що виступає й  прилеглі до 
нього поверхні пов’язаних площин. 
Тому на ведучій частині стріляної кулі 
найбільш виражено й достатньо стій-
ко відображуються сліди саме даних 
елементів. Не є різким й  перехід від 
поступального до поступально-обер-
тового руху кулі, що призводить до 
плавного переходу трас первинних 
слідів у вторинні. У зв’язку з цим чіт-
ко розмежувати первинні та вторинні 
сліди вкрай складно. Відсутність слідів 
холостої та бойової граней ускладнює 
вимірювання ширини слідів від греб-
нів каналу стволу та виключає цю оз-
наку з  числа загальних ознак каналу 
стволу на кулях (рис. 17). 

Рис. 17. Ведуча частина кулі патрона 9х19 мм, стріляної з пістолета «Glock 17».

На стріляних кулях формується комплекс слідів, утворених гребенями (ді-
лянками) каналу стволу пістолетів «Glock 17», «Glock 19»:

• кількість слідів полів нарізів 6
• напрямок слідів полів нарізів правий
• кут нахилу слідів полів нарізів, град 6,0-6,30

Тому кут нахилу при дослідженні слідів від вказаного екземпляру зброї слід 
визначати як «кут, що лежить між прямою, паралельною повздовжній осі кулі, 
і прямою, паралельною нахилу вторинного сліду». Визначається середнє значен-
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ня кута нахилу вторинних слідів, котре 
є найбільш близьким до істинного зна-
чення кута нахилу полів нарізів зброї. 
Отже, на підставі результатів проведе-
них досліджень можна стверджувати, 
що кут нахилу вторинних слідів полів 
нарізів пістолету «Glock-17», з  яко-
го були вистріляні кулі, знаходиться 
в межах 6,5–7,00, а ширина слідів полів 
нарізів знаходиться в діапазоні від 2,0 
до 2,3 мм.

Рис. 18. Сліди на кулі, стріляної з пістолета 
«Glock-17» калібру 9х17 мм.

На підставі викладеного можна 
зробити такі висновки. Використання 
отриманих результатів в  експертній 
практиці, на думку автора, дозволить 
правильно спланувати експерименти 
при вирішенні питання вогнепально-
го характеру пошкоджень та відстані 
пострілу, а  також обмежити коло мо-
делей короткоствольної вогнепальної 
зброї, пострілами з  яких могли бути 
завдані пошкодження на об’єктах, по-
даних на дослідження. 

Підсумки проведеного досліджен-
ня свідчать про те, що при проведен-
ні пострілів з  пістолетів «Glock-17», 
«Glock-19», «Glock-26», «Glock-43Х», 
«Glock-48», утворюється сукупність 
ознак, котра дозволяє проводити екс-
пертне дослідження та вирішувати 

поставлені сторонами кримінально-
го провадження чи судом експертні 
завдання – за слідами на кулях і гільзах.
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