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Правила безпеки на полюванні 
Головною умовою безпеки є знання, чітке розуміння, виконання цих правил та сувора 

дисципліна всіх мисливців при полюванні. 

 

Правила безпеки на колективному полюванні 
На колективному полюванні узгоджено діє група мисливців і загоничів. За допомогою 

загоничів дикі тварини заганяються на стрілецьку лінію. 
На колективному полюванні від кожного учасника потрібні найсуворіша дисципліна, 

точне знання і дотримання правил безпеки, і беззастережне виконання розпоряджень та 
вказівок керівника полювання. 

На колективному полюванні кожний мисливець зобов’язаний по-товариськи вказати 
порушника правил безпеки на його неправильні дії, попереджаючи, таким чином, можливі 
нещасні випадки. 

Категорично забороняється брати участь у колективному полюванні мисливцям, які в 
день полювання вживали спиртні напої або у яких спостерігаються чітко виражені ознаки 
втоми або захворювання, що може спричинити втрату пильності, рівноваги, зору, слуху, 
швидкості реакції. 

Умовою колективного полювання є хороша видимість. Забороняється полювати у 
сутінках, в тумані, в снігопаді. 

Керівник загоничів повинен добре знати місце полювання, напрям загону і 
розташування ліній стрільців.  

Загоничами забороняється перебувати в загоні із зарядженою рушницею, забороняється 
стріляти в тварин. Загонич повинен добре знати загін і розташування лінії стрільців. 

На колективному полюванні місце стрілка позначається особливим знаком - "номером". 
При утикання в землю номерного кілочка шляхом нахилення його вліво або вправо вказується 
напрямок пересування мисливців після закінчення загону та по сигналу керівника полювання. 

Стрілецька лінія проводиться вздовж чітко визначених місць (огорожа, дорога, канава 
тощо), та за можливістю у вигляді прямої лінії. 

Забороняється ставити мисливця "на номер" в місці, де щільність лісу не допускає 
стрільбу в дозволених напрямах. В таких місцях полювання допустиме лише після попередньої 
підготовки (в дозволених напрямах стрільби прорубуються невеликі просіки). 
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Зазвичай мисливець на лінії (просіці, дорозі та ін.) ставиться на стороні загону, по 
можливості ближче до лінії лісу. Категорично забороняється виходити на середину просіки, 
дороги тощо або на протилежну сторону загону. 

Категорично забороняється мисливцям самовільно мінятися номерами, міняти місце 
стоянки або йти з номера, не дочекавшись сигналу закінчення загону. З метою зручності 
стрільби мисливцеві дозволяється переміститися з номера на кілька кроків вправо або вліво. 

У разі необхідності в тилу і на флангах загону можуть бути проставлені помічники 
керівника полювання, обов'язок яких стежити, щоб в загін не потрапили сторонні особи або 
домашні тварини. У таких випадках в тилу і на флангах загону стріляти заборонено. 

Кожен мисливець, що стоїть на номері, повинен знати напрямок розміщення 
стрілецької лінії та місцезнаходження своїх сусідів. 

Категорично забороняється стрільба вздовж стрілецької лінії, а також поза межами 
дозволеного сектора. Вважається, що постріл зроблений вздовж стрілецької лінії, якщо розряд 
його або частина пролетить повз сусіднього мисливця ближче, ніж на 15м.  

Дозволений сектор стрільби утворює кут не більше 60˚-70˚ по обидві сторони від 
перпендикуляра, проведеного до стрілецької лінії. 

На колективному полюванні стрільба по тваринах проводиться в загоні або поза ним. 
Стрільбу в загоні слід припинити, якщо загоничі наблизилися до стрілецької лінії на відстань 
200м. В цьому випадку, а також коли переслідувана тварина перетнула стрілецьку лінію, 
стрільба дозволена поза загоном при дотриманні умов, викладених у попередніх пунктах. 

Мисливець під час загону зобов'язаний уважно стежити за всім, що відбувається в його 
секторі обстрілу, а при появі дичини особливо за тим, чи не наближаються загоничі в 
напрямку стрільби. 

На відміну від мисливців, загоничі повинні бути одягнені таким чином, щоб колір їх 
одягу різко виділявся на фоні лісу. При наближенні до стрілецької лінії загоничі повинні 
посилити шум, вказуючи своє місцезнаходження. 

Мисливцям дозволяється стріляти тільки по добре видимій дичині, яку не закривають 
гілки дерев і кущів, трава та ін. 

Дробом, картеччю і кулями з гладкоствольної мисливської зброї дозволяється стріляти 
на відстані не більше 50м. 

Категорично забороняється стріляти по тваринах, на яких проводиться полювання, 
якщо вони знаходяться в секторі обстрілу сусіднього мисливця. Дозволяється стріляти по 
тваринах на відстані, рівному половині відстані між сусідніми мисливцями, не перевищуючи 
максимальної відстані стрільби. 

Як виняток дозволяється стріляти по тваринах в секторі сусіднього мисливця, якщо після 
його пострілів тварина з явно вираженими ознаками поранення перетинає стрілецьку лінію. 
Відстань спострілу не повинна перевищувати 50м. 

Забороняється стріляти по лежачій тварині, якщо вона впала від пострілів сусіднього 
мисливця, і знаходиться в секторі обстрілу цього мисливця. 

На колективному полюванні заряджати зброю дозволяється тільки на вказаному номері. 
Перед зарядкою слід переконатися, що в стволи не потрапив сніг, пісок та ін. 

Зброю слід розрядити перед відходом з номера. При переходах зброю слід нести на 
плечі, на ремені, стволами вгору або вниз. 
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Якщо на колективному полюванні відбувається переїзд з одного загону на інший, перед 
посадкою в транспортний засіб слід ще раз переконатися, чи розряджено зброю. 

Забороняється залазити в кузов машини або інший транспорт, тримаючи мисливську 
рушницю в руках - вона повинна бути передана іншому мисливцеві. 

Під час загону забороняється йти з номера і піднімати вбиту дичину. 
Без дозволу керівника полювання забороняється переслідувати поранену тварину. Якщо 

в розпорядженні мисливців немає навченої собаки, пораненого дорослого кабана повинні 
переслідувати два мисливці, переміщаючись по слідах кабана поруч один з одним та у межах 
видимості. 

До крупної тварини (лось, кабан, олень), навіть якщо після пострілу вона лежить 
нерухомо, слід підходити обережно, з зарядженою зброєю і тільки ззаду, звертаючи увагу на 
положення вух тварини та стан хутряного покрову на загривку. Якщо вуха притиснуті, а 
шерсть на загривку піднята, то звір ще живий і може бути небезпечним. Від нападіння 
пораненого кабана можна ухилитися різким стрибком в сторону, якщо тварина знаходиться 
на відстані 2-3м від мисливця. 

В керівника полювання повинні бути медикаменти і перев'язувальний матеріал для 
надання першої допомоги. 

Якщо під час колективного полювання стався нещасний випадок, полювання слід 
припинити, постраждалому надати першу медичну допомогу і організувати негайне 
транспортування потерпілого до найближчої лікувальної установи. Про те, що трапилося 
необхідно скласти акт за встановленою формою та повну схему місця події (на схемі слід 
вказати всі місця стоянки мисливців на стрілецькій лінії, відстані між ними, напрям загону та 
ін.) Якщо в нещасному випадку винен хтось із мисливців, він/вона має дати письмове 
пояснення нещасному випадку. Також негайно потрібно вимагати пояснення свідків 
нещасного випадку. Якщо стан здоров'я потерпілого дозволяє вести розмову, то слід розпитати 
і записати його свідчення, які підтверджуються підписами двох мисливців. 

 

Правила безпеки при полюванні на водоплавну птицю 
Полювання на водоплавну птицю може проводитися як колективом мисливців, так і 

індивідуально в залежності від правил внутрішнього розпорядку для відповідних категорій 
мисливських господарств. 

При полюванні на водоплавну птицю мисливець зобов'язаний дотримуватися загальних 
правил безпеки поводження з мисливською зброєю. 

Завжди потрібно мати на увазі, що на водоймі можуть знаходитися і інші мисливці, тому 
при стрільбі необхідно дотримуватися максимальної обережності. При полюванні з човна 
забороняється стріляти поверх голів людей, що знаходяться в ньому.  

На кожному гектарі мисливських угідь, властивих водоплавним птахам, дозволяється 
полювати не більше 4 мисливцям одночасно. 
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Забороняється: 
- стріляти по птаху, якщо він летить нижче 10м і на відстані 30 м. 
- стріляти по птиці на воді, за винятком добування пораненої птахи, що дозволяється, якщо в 
напрямку пострілу немає перешкод для обзору території і в напрямку пострілу немає інших 
мисливців. 
- стріляти по птиці, на яку дозволено полювання, якщо вона знаходиться далі, ніж 50м від 
мисливця чи далі, ніж половина відстані до сусіднього мисливця. 

 

При полюванні на водоплавну птицю зброю дозволяється заряджати: 
- на полюванні з підходу або вбрід - при досягненні меж угідь полювання, зазначених у дозволі 
на полювання. 
- "на підйом" з човном - передньому мисливцеві після того, як він зайняв місце в передній 
частині човна. 
- мисливцям, які зайняли місце на стаціонарних стоянках або в поставлених на якір і 
замаскованих човнах. 
- після заряджання безгачкові рушниці повинні бути поставлені на запобіжник, гачкові 
рушниці – мають бути з незведеними гачками. Якщо в дозволі на полювання вказано час 
початку полювання, категорично забороняється заряджати зброю до встановленого часу. 

 
Приймаюча сторона несе відповідальність за те, щоб мисливцям були видані човни, 

споряджені згідно з такими правилами: корпус човна не повинен мати течі, в човні повинні 
бути сидіння на кількість мисливців, в кожному човні повинні бути: посудина для 
вичерпування води, рятувальні круги та інші пристосування, прив'язані на міцній мотузці, 
якір, шест або пара весел, приладдя і човен повинні мати однаковий номер. 

Мисливцям забороняється приймати неправильно і неповністю споряджені човни і 
випливати на них у водойму. 

Особам, які не мають елементарних навичок в управлінні човном, забороняється 
керувати човном на полюванні. 

На полюванні з човном "на підйом" категорично забороняється застосовувати зброю 
мисливцеві, що знаходиться на веслах. Стрілок розміщується в носовій частині човна. Менш 
досвідченим мисливцям рекомендується стріляти сидячи на підвищеному сидінні. 

Стрілок в залежності від ситуації може використовувати для стрільби сектор до 90˚ в 
кожну сторону, відносно осьової лінії човна. 

При заряджанні зброї в човні, стволи повинні бути спрямовані вгору під кутом 45˚ або 
вниз, але таким чином, щоб при раптовому пострілі не пошкодити човен. 

До моменту, поки мисливець не помітить дичину, зброю потрібно поставити на 
запобіжник. Зброю слід тримати так, щоб стволи були спрямовані вперед і вгору під кутом 45˚. 

Якщо мисливець не тримає зброю в руках (з будь-якої причини), вона має бути 
попередньо розряджена.  

При зміні місць, а також при переходах мисливців в човні всі рушниці повинні бути 
попередньо розряджені. Після того як мисливці зайняли свої місця, зброя передається один 
одному, при цьому стволи повинні бути спрямовані вгору.  
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Якщо човен поставлено на якір в засідці, стріляти дозволяється обом мисливцям, 
кожному в певному секторі обстрілу.  

Мисливці, що розмістилися на стаціонарних стоянках (платформах, плотах і т. д.), 
повинні обрати безпечні напрямки стрільби. 

Мисливець, що впав у воду, повинен залазити в човен з її кінця, а не через борт. 
 
 
Приймаюча сторона 
Совин Яр 
с. Водяники, Черкаська обл. 
Україна, 20232 
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ПІБ 
 
___________________  _________________ 
Підпис                            Дата 
 

Учасник полювання 
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