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СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

ПАТРОНИ НЕСМЕРТЕЛЬОЇ ДІЇ 

Загальні технічні вимоги 
ПАТРОНЫ НЕСМЕРТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Общие технические требования 

CARTRIDGES OF SURVIVABIC ACTION 

General technical requirements 

Чинний від 2013-..-.. 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми уражаючимивластивостями 

метальними снарядами несмертельної дії (далі – патрони), призначених для 

відстрілу із короткоствольних пристроїв несмертельноїдії 

та гладкоствольних рушниць. 

1.2 Вимоги цього стандарту обов`язкові для підприємств, які виробляють 

патрони на території України, незалежно від форм власності. 

1.3 Цей стандарт придатний для цілей сертифікації. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 2296–93 Державний знак відповідності. Форма, розміри, технічні 

вимоги та правила застосування 

ДСТУ 2860–94 Надійність техніки. Терміни та визначення 

ДСТУ 4500-3:2005 Вантажі небезпечні. 

ДСТУ 7112:2009 Зброя спортивна та мисливська. Патрони спортивні 12-го 

калібру та мисливські 12-го, 16-го, 20-го, 24-го, 28-го, 32-го, .410-го калібрів. 

Загальні технічні умови 

ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила розроблення, 

побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення 

технічних умов 
Видання офіційне   

ДСТУ ГОСТ 15.009:2009 СРПП. Система разработки и постановки 

продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления 



(СРПВ. Система розроблення і поставлення продукції на 

виробництво. Непродовольчі товари народного споживання) 

ДСТУ ГОСТ 28653:2009 Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять 

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов (Маркування вантажів) 

ГОСТ 15150–

69 Машины, приборы и другие технические изделия.Исполнения для различных к

лиматических районов. Категории, условияэксплуатации, хранения и транспортир

ования в части воздействияклиматических факторов внешней среды (Машини, 

прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. 

Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування в частині впливу 

кліматичних факторів зовнішнього середовища) 

ГОСТ 26828–86 Изделия машиностроения и 

приборостроения.Маркировка (Вироби машинобудування і 

приладобудування.Маркування). 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті використано терміни, установлені в: 

– ДСТУ 2860: збереженість, критерій граничного стану; 

– ДСТУ ГОСТ 28653: вогнепальна зброя, ствол, патронник, 

гільза,дульце гільзи, фланець гільзи, поперечник розсіювання, стрільба, осічка. 

Примітка 1. Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — 

два застандартовані терміни. Проте, використовуючи застандартовані терміни, у межах одного 

документа вживано лише один із термінів-синонімів. 

Примітка 2. Узяту в круглі дужки (набрану напівгрубим шрифтом) частину терміна 

можна не вживати, а використовувати його коротку форму. 

Примітка 3. Наявність квадратних дужок у терміну означає, що в ньому суміщено два (чи 

кілька) термінів-синонімів. 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених 

ними понять: 

  

3.1 патрони [несмертельної] [травматичної] дії 

Патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами, що не мають достатньої уражаючоїздатності для 



спричинення ушкоджень середнього ступеню і тяжче людині, яка знаходиться 

на певній відстані. 

3.2 метальний снаряд ([несмертельної] [травматичної] дії) 

Частина патрона (одиничний або множинний елемент), що рухається по 

каналу ствола під дією сили тиску газів, утворених від згоряння заряду під час 

пострілу і на певній відстані не має достатньоїуражаючої здатності для 

спричинення людині ушкоджень середнього ступеню і тяжче 

3.3 куля 

Метальний снаряд, що рухається по каналу ствола таким чином, що через 

поперечний переріз каналу ствола в кожний момент проходить тільки один такий 

снаряд 

Примітка. Кулі для патронів несмертельної (травматичної) дії виготовляють із 

еластичних матеріалів (гуми, пластизоля тощо), можуть мати будь-яку конструкцію, бути 

сферичної або іншої форми 

3.4 картечний снаряд 

Метальний снаряд, який містить у собі не менше ніж дві кулі 

3.5 пристрій ([несмертельної] [травматичної] дії) 

Гладкоствольні зброя, пістолети, револьвери та інші короткоствольніпристрої, 

призначені для стрільби патронами несмертельної дії 

3.6 достатня уражаюча здатність 

Здатність снаряда несмертельної дії заподіяти людині чи тварині 

ушкодження середнього ступеню і тяжче. Достатньою уражаючоюздатністю 

володіють снаряди, що мають на мінімально дозволеній відстані використання 

величину питомої кінетичної енергії, що дорівнює або більша за 0,5 Дж/мм2. 

Примітка 1. Питома кінетична енергія визначається за формулою (1)  

                                                          (1) 

де Е - кінетична енергія (Дж), S - площа поперечного перерізу кулі (мм2 ). 

Примітка 2. Кінетична енергія метального снаряду визначається згідно з формулою (2) 

,                                                            (2) 

де m – маса метального снаряду (кг), v – швидкість кулі (м/с). 

Примітка 3. Питома кінетична енергія метального снаряду у вигляді картечі визначається 

як питома кінетична енергія однієї картечини. 



3.7 калібр патрона ([несмертельної] [травматичної] дії) 

Умовне позначення, яке характеризує патрон 

Примітка. Позначення калібру може містити у собі інформацію щодо лінійних 

характеристик самого патрона, особливостей конструкції гільзи тощо. 

3.8 модель патрону ([несмертельної] [травматичної] дії) 

Патрон, який виробляється конкретним виробником та характеризується 

способом функціонування, сукупністю основних частин, притаманних 

конкретному зразку, використаними матеріалами, наявністюта змістом 

маркувальних позначень 

3.9 модель пристрою ([несмертельної] [травматичної] дії) 

Пристрій, який виробляється конкретним виробником та характеризується 

способом функціонування, сукупністю основних частин (механізмів), які 

притаманні конкретному зразку, їх компонуванням, дизайном, використаними 

матеріалами, наявністю та змістом маркувальних позначень 

3.10 контрольний пристрій ([несмертельної] [травматичної] дії) 

Пристрій несмертельної дії або гладкоствольна рушниця, зазначені в 

нормативній документації (ТУ) на патрони, з використанням яких здійснювались 

дослідження балістичних характеристик визначеної моделі патронів 

3.11 працездатність патрона ([несмертельної] [травматичної] дії) 

Стан патрона, у якому він здатен виконувати усі потрібні функції, зберігаючи 

значення визначених параметрів у межах, що встановлені нормативною 

документацією 

  

  

  

3.12 стійкість до впливу підвищеної та зниженої температури 

навколишнього середовища 

Здатність патрона безвідмовно функціонувати під час та після дії на нього 

підвищеної та зниженої температури навколишнього середовища, значення яких 

встановлено в нормативній документації 

3.13 строк придатності [служби] патронів (ДСТУ 2860) 

Строк, визначений НД, протягом якого у разі додержання відповідних умов 

зберігання та експлуатації патронів їх якісні показники і показники безпеки 

повинні відповідати вимогам НД 



4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

4.1 Основні показники і характеристики 

4.1.1 Патрони повинні відповідати вимогам цього стандарту, нормативної 

документації (НД), погодженої відповідно до вимог ДСТУ 1.3, та зразку-еталону. 

4.1.2 Кожна модель патрона повинна мати класифікаційний висновок щодо 

його цільового призначення згідно з чинним законодавством. 

Висновок складається на підставі медико-

біологічних дослідженьспроможності нанесення уражень біологічного об’єкта 

дослідними зразками метальних снарядів під час стрільби з мінімально 

дозволеноївідстані, а також визначення ступеня тяжкості нанесених 

уражень,проведених в організаціях Міністерства охорони здоров’я України, що 

мають право на їх проведення, з залученням фахівців державних судово-

експертних установ, які мають відповідну кваліфікацію. 

Примітка. Висновок має містити: 

- перелік засобів вимірювальної техніки, які використовувались під час дослідження, 

повинні мати свідоцтва про їх атестацію та повірку; 

-  кліматичні умови навколишнього середовища під час дослідження; 

- заводські номери, калібри, моделі та характеристики контрольних пристроїв за 

допомогою яких проводилось дослідження; 

- дистанцію вимірювання та швидкість польоту кулі з зазначенням ступеню ураження; 

- мінімальну відстань застосування патронів; 

-  швидкість польоту снаряда на мінімальній відстані; 

- інформацію про НД на патрони; 

- характеристики метального снаряда (матеріал, маса, розміри, фізико-хімічні та 

токсикологічні властивості). 

4.1.3 Зовнішній вигляд патронів має відповідати зразку-еталону, 

затвердженому згідно з ДСТУ ГОСТ 15.009. 

4.1.4 Матеріали та комплектувальні вироби, які використовують для 

виробництва патронів, повинні бути зазначені в технічних умовах, дозволені до 

застосування у виробах широкого вжитку, відповідати вимогам НД і мати 

супроводжувальний документ, який підтверджує їхню якість та ступінь 

безпечності. 

Під час виробництва метальних снарядів не повинні бути використано 

хімічні речовини 1 класу небезпечності; речовини, що мають подразнюючі та 



сенсибілізуючі властивості; проявляють віддалені ефекти дії: канцерогенний, 

мутагенний, тератогенний, впливають на репродуктивну функцію. 

4.1.5 Патрони випускають партіями. Розмір партії має бути зазначено в 

технічних умовах. Для спорядження партії патронів треба використовувати 

комплектувальні вироби однієї партії. 

4.2 Вимоги щодо призначення 

4.2.1 Патрони мають безвідмовно функціонувати під час стрільби з пристроїв 

або з гладкоствольних рушниць. 

Контроль якості патронів під час виготовлення здійснюють за допомогою 

пристроїв або гладкоствольних рушниць, які зазначені в технічних умовах на 

патрони як контрольні. 

4.2.2 Максимальна швидкість польоту метального снаряда на мінімально 

дозволеній відстані застосування патронів має бути менша за швидкість, 

необхідної для досягнення достатньої вражаючої здатності. 

Для пристроїв несмертельної дії контролювання швидкості польоту 

метального снаряду проводять із використанням балістичних стволів згідно з 

Додатком А. 

  

4.2.3 Швидкість польоту метального снаряда, виміряна на відстані3,5 м, має 

бути зазначено в НД на патрони. 

4.2.4 Найбільший поперечник розсіювання (купчастість) метальних снарядів 

під час стрільби з короткоствольних контрольних пристроїв на відстані 5 м від 

дульного зрізу з 10-ти пострілів має бути зазначений в технічних умовах (НД) та не 

перевищувати 150 мм. 

Найбільший поперечник розсіювання (купчастість) метальних снарядів під 

час стрільби з гладкоствольних рушниць має бути зазначено вНД на патрони. 

4.2.5 Під час стрільби з пристроїв або гладкоствольних рушниць мають бути 

відсутні такі дефекти патронів: 

– осічка патрона через гільзу, порушення посадки капсуля-запалювача в 

гільзу, порушення спорядження патрона; 

– випадіння та наскрізне пробиття капсуля; 

– порушення цілісності гільзи, що перешкоджає вилученню гільзи з 

патронника (розрив основи гільзи, відрив дульця гільзи, відрив донної частини 

гільзи, розрив корпусу гільзи); 



– більше ніж один випадок зсуву піддона в межах довжини гільзи (для 

патронів для гладкоствольних рушниць); 

– здуття та наскрізні тріщини гільз під час пострілу (крім поздовжніх тріщин 

на дульці гільзи). 

4.2.6 Патрони мають безвідмовно функціонувати під час використання в 

інтервалі температур навколишнього середовища від мінус 10 С до 40 С та 

відносній вологості повітря 98% за температури 25 С. 

4.2.7 Патрони мають бути працездатними після транспортування будь-яким 

видом критого транспорту. 

4.3 Вимоги щодо надійності 

4.3.1 Ймовірність безвідмовного функціонування патронів має бути не менше 

ніж 0,99. 

4.3.2 Призначений строк зберігання патронів у спожитковій тарі в складських 

приміщеннях в умовах 1 згідно з ГОСТ 15150 – 3 роки. 

4.4 Конструктивні вимоги 

4.4.1 На зовнішніх поверхнях патронів не дозволяється наявність забруднень, 

тріщин, продуктів корозії, механічних пошкоджень. 

4.4.2 Посадка капсуля-запалювача в капсульне гніздо гільзи має бути врівень 

з донцем гільзи. Дозволяється утоплення капсуля для патронів, які призначені для 

використання: 

– в гладкоствольних рушницях – на глибину не більше ніж 0,4 мм; 

– в короткоствольних пристроях (пістолетах, револьверах тощо) – на глибину 

не більше ніж 0,25 мм. 

4.4.3 Патрони несмертельної дії, призначені для відстрілу 

ізгладкоствольних рушниць, в частині вимог до геометричних розмірів та 

конструктивних рішень (щільність спорядження, закатка тощо) маютьвідповідати 

ДСТУ 7112. 

4.4.4 Для спорядження патронів 20-го калібру гільзи мають бути жовтого 

кольору. 

4.4.5 Матеріал, з якого виготовлено метальний снаряд, має містити в собі 

безпечну рентгеноконтрастну речовину. 

4.4.6 Розміри патронів та маса метального снаряда мають відповідати 

вимогам нормативної та конструкторської документації. 



В нормативній та конструкторській документації на патрони має бути 

наведено розміри (див. рисунки 1 та 2), які впливають на безпечність патронів, 

тобто на відповідність патронів вимогам 4.2.5. 

  

  

  

  

  

 

 

а) патрон несмертельної дії пістолетний б) патрон несмертельної дії револьверний 

  
де L3 –  довжина гільзи спорядженого патрона; R1 – діаметр фланця (основи); H2 –

діаметр дульця; R – товщина фланця (основи). 

Рисунок 1 – Загальний вигляд патронів несмертельної дії 

докороткоствольних пристроїв (схематичне зображення) 

  

  



a) патрон несмертельної дії 

догладкоствольної рушниці з метальним 

снарядом – кулею еластичною 

б) патрон несмертельної дії 

догладкоствольної рушниці з метальним 

снарядом – картеччю еластичною 

Де l – довжина гільзи; g – діаметр фланця; – діаметр основи; h – діаметр дульця; t – товщина 

фланця. 

Рисунок 2 – Загальний вигляд патронів несмертельної дії 

догладкоствольних рушниць (схематичне зображення) 

  

4.5 Вимоги до маркування 

4.5.1 На кожний патрон має бути нанесене маркування згідно з вимогами 

ГОСТ 26828 та НД. 

Марковання має містити: 

– назву моделі патрона; 

– познаку калібру патрона. 

Маркування патронів, що виробляються на експорт, повинне бути виконане 

відповідно до контракту на постачання. 

4.5.2 Марковання споживчої тари має містити: 

– знак для товарів та послуг або назву підприємства-виробника; 

– юридичну адресу підприємства-виробника; 

– назву моделі патронів; 

– познака калібру патронів; 

– номер партії; 

– кількість патронів у споживчій тарі; 

– штамп ВТК; 

– дату виготовлення (місяць і рік); 

– строк придатності; 

– умови зберігання; 

– познака НД на патрони; 

– напис „Вироблено в Україні”; 

– інформацію щодо контрольного пристрою (напис „Призначено для 

відстрілу з ____________________); 
                 назва моделі за технічними умовами 

– інформацію щодо обмеження використання: 

„Не застосовувати ближче ніж....”, „Забороняється стріляти у голову, шию, 

статеві органи, груди (у жінок)”; 

– знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 (у разі наявності). 



4.5.3 Марковання транспортної тари має містити: 

– знак для товарів та послуг або назву підприємства-виробника; 

– назву моделі патронів; 

– номер партії; 

– масу метального заряду в тарі, кг; 

– кількість патронів у тарі; 

– дату виготовлення (місяць і рік); 

– масу брутто, кг; 

– познака НД на патрон; 

– прізвище (номер) пакувальника; 

– напис „Боїться вологи”; 

– клас небезпеки „1.4S” – згідно з ДСТУ 4500-3; 

– номер ООН „0012”. 

Примітка 1. На боках ящиків замість марковання чорною фарбою по трафарету 

дозволяється наклеювати надруковані типографським способом етикетки з цією інформацією. 

Примітка 2. Маркування споживчої та транспортної тари з патронами для постачання на 

експорт має відповідати вимогам ГОСТ 14192 та умовам контракту. 

4.6 Вимоги до транспортування та зберігання 

4.6.1 Патрони транспортують в пакованні відповідно до діючих правил 

перевезень вибухонебезпечних вантажів будь-яким видом критого наземного 

транспорту без обмежень щодо відстані в умовах 5 згідно з ГОСТ 15150. 

5 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

5.1 Патрони мають бути безпечними у використані, транспортуванні та 

зберіганні. 

5.2 Метальні снаряди патронів на мінімальній відстані, що вказана в 

нормативних документах, не повинні спричиняти людині ушкоджень середнього 

ступеню і тяжче. 

5.3 Всі роботи, які пов`язані з виготовленням та випробуванням патронів, 

проводять відповідно до чинних правил експлуатації виробництв, вимог 

нормативних документів з охорони праці та навколишнього природного 

середовища. 



ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

  

БАЛІСТИЧНИЙ СТВОЛ 

  

 

  

Рисунок А.1 – Балістичний ствол для вимірювання швидкості польоту 

метального снаряду 
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