05.05.2012 року близько 20 год. 30 хв. в чергову частину
Любешівського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від
гр. Н, про те, що 05.05.2012 року, близько 15 години, в урочищі «Ліски»
поблизу села Судче Любешівського району Волинської області, невідома
особа нанесла заявнику тілесні ушкодження та незаконно заволоділа
належними йому грошовими коштами у сумі вісімдесят тисяч гривень.
На місце скоєння злочину одразу була направлена слідчо-оперативна
група Любешівського РВ УМВС у повному складі. При детальному огляді
місця
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забезпечення роботи Любешівського РВ капітаном міліції Дейною С.Л. було
виявлено та вилучено дві частини дерев’яних дошок, в які були забиті цвяхи
довжиною 200 мм кожен, що використовувались в якості саморобних
«їжаків» для примусової зупинки транспортного засобу потерпілого,
фрагмент сліду низу взуття, сліди речовини бурого кольору на ґрунті та на
частині зламаної гілки дерева.

Рис. 1. Загальний вигляд місця події.

Рис.2. Дві частини дерев’яних дошок, які були вилучені при огляді
місця події (саморобні «їжаки» для примусової зупинки транспортного
засобу).
Слідчим Любешівського РВ даний злочин був кваліфікований як
розбійний напад та була порушена кримінальна справа.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів 06.05.2012 року, в
приміщенні кузні домогосподарства гр. Б., залученим до їх проведення
працівником експертного підрозділу було виявлено 9 цвяхів довжиною 200
мм, які було вилучено. В той же час, свою причетність до скоєння
розбійного нападу гр. Б заперечував.
Цвяхи вилучені під час огляду місця події та з кузні домогосподарства
гр. Б, були направлені в НДЕКЦ при УМВС України в області для
подальшого експертного дослідження.
В ході проведення трасологічної експертизи, при порівнянні цвяхів, що
були виявлені в дошках на місці вчинення розбійного нападу та цвяхів

вилучених з кузні домогосподарства гр. Б, було встановлено, що вони були
виготовлені на одному виробничому механізмі.
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Співпадаючі індивідуальні ознаки,

виготовлення цвяхів на одному виробничому механізмі
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Отримана у результаті експертного дослідження інформація дала
слідству фактичні підстави обґрунтовано підозрювати гр. Б. у скоєнні даного
злочину. В подальшому, після ознайомлення з висновками експертизи,
підозрюваний гр. Б зізнався у скоєнні злочину і його зізнання було остаточно
підтверджено під час відтворення обстановки та обставин події.
Таким чином, кваліфіковані дії працівників Експертної служби під час
проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, виконанні
експертного дослідження, надали суттєву допомогу працівниками слідства та
оперативних служб у розкритті та розслідуванні цього розбійного нападу.

