Згідно

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

БЕЗПЕКА ПОЛЮВАННЯ
Згідно з Законом України «Про
мисливське господарство та
полювання» членами мисливських
товариств можуть стати громадяни
України, що досягли 18-річного віку,
а право на полювання з гладкоствольними
рушницями
мають
громадяни, що досягли 21-річного
віку, з нарізною зброєю –25-річного
віку.
Документами на право полювання є:
• посвідчення мисливця;
•
щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень
правил полювання з відміткою про сплату державного мита;
• дозвіл на добування мисливських тварин;
•
відповідний дозвіл органу МВС на право користування
вогнепальною мисливською зброєю;
•
паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і
птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році у разі їх
використання під час полювання.
Заходи безпеки при спорядженні патронів:
•
не споряджати набої поблизу вогню, курити та запалювати
сірники під час роботи;
•
робоче місце, приладдя та посуд для пороху повинні бути
чистими;
•
не змішувати димний та бездимний порох для спорядження
патронів – це призводить до розриву ствола;
•
не вставляти або досилати капсуль у споряджений патрон –
він може вибухнути у руках. Спочатку необхідно повністю розрядити
патрон, після чого вставити капсуль та знову спорядити патрон;
•
не споряджати набої порохом невідомої марки, а також
відсирілим чи підмоченим, а потім висушеним;
•
не використовувати для спорядження набоїв бездимний
порох, що має кислий запах або запах ефіру, бо він втратив хімічну
стійкість, а це призводить до розриву рушниці;
•
не споряджати набої більшими зарядами пороху та дробу, на
які не розрахована дана рушниця.

Заходи безпеки при поводженні зі зброєю. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
•
направляти зброю на людину чи домашніх тварин, навіть не
заряджену;
•
передавати зброю іншим особам, за виключенням
перевіряючих осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі
мисливського господарства та полювання, попередньо перевірити та
розрядити її;
•
здійснювати стрілянину без потреби;
•
тримати зброю дулом до себе під час виходу з човна, машини
та інших видів транспорту;
•
наближатись до населеного пункту ближче, ніж на 200 метрів
із зарядженою зброєю;
•
стріляти «на шум», по цілі, яку нечітко видно ( під час туману,
сильного снігопаду, в сутінках, проти сонця);
•
стріляти по птахах, що злітають нижче 3 метрів на відстані до
10 метрів, добивати прикладом рушниці пораненого звіра – під час
удару може відбутися постріл, направлений в самого мисливця, або
людини, що знаходиться поряд;
•
стріляти з човна поверх голів людей, що знаходяться у ньому.
Кожен мисливець повинен дотримуватись наступних правил:
•
під час заряджання і розряджання рушниця повинна бути
направлена вгору або у землю;
•
у транспорті зброя повинна бути розібрана і знаходитися у
чохлі;
•
у випадку осічки при стрільбі не відкривати рушницю
протягом 7-8 секунд, щоб не відбувся «затяжний постріл», який при
відкритій рушниці призведе до нещасного випадку;
•
після пострілу перевірити, чи не залишились у каналі
ствола пижі, прокладки чи частини розірваних гільз, бо це може
призвести до розриву ствола та поранення мисливця та оточуючих.

Запам’ятайте, що:
•
перебування на території мисливських угідь із зброєю,
собаками, пастками та іншими засобами відлову диких тварин
прирівнюється до полювання;
•
носіння вогнепальної мисливської зброї у зібраному
вигляді навіть на дорогах загального користування (на шосе, що
проходить через ліс, поле чи біля водойми) кваліфікується як
полювання;
•
головною умовою безпеки користування мисливською
зброєю є міцні знання, чітке виконання правил поводження зі
зброєю та сувора дисципліна до та під час полювання;
•
категорично забороняється перед полюванням та під
час полювання вживати спиртні напої!

