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Тема безпечного поводження зі людини зброєю, яку вона має для 

самооборони постійно піднімається в колах Національної федерації бойового 

хортингу України, охоронних структур, правоохоронних органах України, 

стрілецьких спортивно-технічних організаціях і клубах, підрозділах 

Товариства сприяння обороні України, методичних центрах бойової 

підготовки Збройних Сил України, інших організаціях та установах [1–5]. 

Для повного розуміння питання надамо декілька визначень. 

Визначимо методичні і тактичні основи безпечного поводження зі 

зброєю. У цілому безпечне поводження зі зброєю зводиться до чотирьох 

основних правил: 

1. Завжди поводьтеся зі зброєю так, як ніби вона готова до пострілу. 

Незалежно від того, заряджена зброя чи ні, чи готова вона до пострілу 

або не готова, незалежно від того де ви знаходитесь, якого виду зброя 

(вогнепальна, пневматична тощо), ставлення до зброї і прийоми поводження 

з нею ніколи не змінюються. Це основа безпечного поводження, без якої всі 

інші правила працювати не будуть. Ніколи не забувайте про те що початкове 

призначення зброї – вбивати. Зброя у той час, коли не передбачається 

стрільба – має бути розрядженою. Заряджати і готувати до стрільби зброю 

потрібно тільки коли ви знаходитесь на вогневому рубежі, або вийшли на 

мисливську позицію, весь інший час зброя має бути розрядженою [6–8]. Коли 

ви берете зброю, і коли ви її кладете кудись або передаєте комусь, щоразу 

потрібно переконуватися в тому що вона розряджена. Для цього потрібно 

переконатися, що до зброї не приєднаний магазин, відкрити затвор або 

стволи, заглянути туди і побачити, що там немає патрона. Спочатку це 

здасться стомлюючим – щоразу перевіряти зброю, коли вже і так знаєш що 

вона розряджена. Але поводитися зі зброєю потрібно так, як ніби вона готова 

до пострілу, професіонали бойового хортингу в поводженні зі зброєю це 

розуміють, і спокійно перевіряють зброю щоразу коли беруть її в руки. Тому 

що зі зброєю саме так і потрібно поводитися. 

2. Ніколи не направляти зброю туди, куди не можна стріляти. 

Коли зброя знаходиться у вас в руках, ствол завжди має бути 

спрямований тільки в безпечну сторону. Неприпустимо «переносити» ствол 

через інших людей, через свої кінцівки, всі рухи зі зброєю повинні бути 

такими, щоб нікого не «накривати» стволом. Незалежно від того, що ви 
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робите: тренуєтеся, пересуваєтеся, переносите зброю, заряджаєте або 

розряджаєте її, перевіряєте чи розряджена вона, збираєте або розбираєте, і 

так далі, ви завжди повинні усвідомлювати те, куди зараз направлений ствол. 

У новачків це може не завжди виходити, але досвідчена людина, яка 

займається бойовим хортингом, постійно стежить за напрямком ствола вже 

«на автопілоті», і ніколи не звертає ствол у небезпечному напрямку. 

3. Ніколи не чіпати спусковий гачок, якщо в цей момент не потрібно 

стріляти. 

Правильне утримання зброї: вказівний палець знаходиться на рамці 

зброї – над скобою спускового гачка. Тільки так можна утримувати зброю. І 

тільки при прицілюванні палець кладеться на спусковий гачок, і 

моментально знімається знову, як тільки стрілок припиняє прицілювання. 

Більш того, часто навіть при прицілюванні палець до моменту відкриття 

стрільби утримується поза спусковою скобою. 

Це найочевидніша ознака вміння поводитися зі зброєю, яка відрізняє 

дилетантів від професіоналів бойового хортингу: дилетанти не вміють 

тримати зброю, професіонали ж ніколи не кладуть палець на спуск раніше 

ніж це необхідно. Але багато людей інколи по кілька і більше років мають 

справу з вогнепальною зброєю, і так і не навчившись, продовжують 

безграмотно тримати палець на спуску. Не дивно, оскільки звичку прибирати 

палець потрібно спеціально тренувати, для цього є спеціальні вправи. 

Завдяки цим вправам навик закріплюється на рівні автоматизму. При бажанні 

можна звернутися в клуб бойового хортингу для практичної стрільби, перші 

заняття в практичній стрільбі присвячені саме техніці безпечного 

поводження зі зброєю. Практична стрільба – найкращий вид тренувань для 

освоєння правильного безпечного поводження зі зброєю. 

4. Завжди перевіряти, що знаходиться перед ціллю і за нею, перед тим 

як стріляти. 

Якщо ви у тирі або на матчі, перед тим як приступити до стрільби 

озирніться, чи немає на рубежі людей, тварин, чи не забуті якісь цінні речі, 

які можуть бути пошкоджені дробом або кулями. Також перевірте, що 

знаходиться за мішенями. Переконайтеся, що за напрямком стрільби немає 

нічого, що може дати рикошети в небезпечну сторону. На полюванні ніколи 

не стріляйте, якщо не бачите звіра абсолютно чітко. По-перше, без чіткої 

видимості це майже напевно буде марний промах, який лише злякає тварину. 

По-друге, те, що здавалося дичиною, насправді може виявитися, наприклад, 

мисливським собакою, або того гірше – іншим мисливцем. Тому, стріляти 

можна тільки по видимій цілі. Якщо полювання ведеться колективними 

методами, то стрільбу можна вести тільки у напрямках, зазначених 

керівником полювання. 

Особливості безпечного поводження зі зброєю самооборони. 

Особливості зброї самооборони в тому, що компактність і мобільність 

цієї зброї роблять її більш небезпечною по відношенню до власника і 

оточуючих. Гази або гумова куля при необережному поводженні з 
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зарядженою зброєю (під час чищення, розбирання) травмонебезпечні як для 

власника зброї, так і для оточуючих [9]. Носіння зарядженої зброї (навіть при 

наявності запобіжника) може травмувати власника. Демонстрація зброї без 

необхідності може викликати відповідну реакцію оточуючих або органів 

правопорядку. 

При пострілі з газової зброї тримати пістолет на витягнутій руці, а 

після пострілу відразу ж відійти на кілька метрів від місця пострілу, щоб 

уникнути впливу аерозольної хмари. Не торкатися обличчя, особливо очей, 

руками, які контактували з газовими патронами, стріляними гільзами газових 

патронів і деталями газової зброї зі слідами сльозоточивих і подразнюючих 

речовин. Після стрільби зброю необхідно розрядити, почистити тканиною, 

змоченою спиртом або спиртовим розчином, що містить не менше 40 % 

спирту, і помістити в поліетиленовий пакет. 

Забороняється: 

застосовувати газову зброю на відстані менше 1 м від дульного зрізу до 

об'єкта поразки, оскільки в цьому випадку тверді частинки снаряда можуть 

завдати шкоди стріляючому або третім особам; робити постріли при 

зустрічному вітрі і всередині замкнутого обмеженого простору (в кімнаті, 

ліфті, автомобілі тощо). 

Вимоги щодо зберігання цивільної зброї і патронів до неї. 

Зброя і патрони, що належать громадянам, повинні зберігатися за 

місцем їх проживання з дотриманням умов, що забезпечують їх збереження, 

безпеку зберігання та виключають доступ до них сторонніх осіб, в сейфах 

або металевих шафах, ящиках з високоміцних матеріалів або в дерев'яних 

ящиках, оббитих залізом, що замикаються на замок [10]. Органи внутрішніх 

справ за місцем проживання власників мають право перевіряти умови 

зберігання зареєстрованої ними зброї. 

Зберігання зброї і патронів громадянами України в місцях тимчасового 

перебування повинно здійснюватися з дотриманням умов, що виключають 

доступ до зброї сторонніх осіб. Громадяни України, які є членами 

спортивних стрілецьких товариств і клубів, можуть зберігати зброю і 

патрони, що належить їм, на спортивних стрілецько-стендових об'єктах за 

місцем проведення тренувальних стрільб та змагань. Громадяни України 

мають зберігати зброю і патрони за місцем проживання, а також в місцях 

перебування в сейфах, які замикаються на замок металевих шафах або 

ящиках з високоміцних матеріалів або в дерев'яних ящиках, оббитих залізом. 

При наявності у власника колекції зброї, кімната, де зберігається зброя, 

обладнується охоронно-пожежною сигналізацією, а дверний проріз – 

металевими вхідними дверима з додатковими замками і коробом. У вікна 

кімнати (квартири), розташованої на першому (останньому) поверсі будівлі, 

додатково встановлюється металева решітка в порядку, передбаченому для 

місць зберігання зброї. У разі неможливості встановлення сигналізації з 

технічних причин, шафи і ящики для зберігання зброї кріпляться до однієї зі 
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стін кімнати в квартирі сталевими болтами (не менше двох) з діаметром 

різьблення 16 мм і більше. 

Таким чином, при аналізі тактики поводження зі зброєю і методик 

бойового хортингу можна зробити висновок щодо необхідності перевірки 

знань безпечного поводження зі зброєю кожної людини, яка має бажання 

придбати зброю. 
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