
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СТРІЛЬБ 

 

1. Безпека при стрільбі забезпечується чіткою  організацією стрільб, точним дотриманням 

правил та вимог безпеки, високою дисциплінованістю всіх військовослужбовців. 

На кожній директрисі (військовому стрільбищі) з  урахуванням особливостей та місцевих умов 

розробляється  та вивішується на командному пункті та на дільничних пунктах  управління інструкція з 

вимог безпеки, яку повинен  твердо знати особовий склад підрозділів, що виводяться на  стрільбу. 

Особовий склад, який не засвоїв правила та вимоги безпеки, до стрільби та 

обслуговування стрільби не  допускається. 

2. Кожний військовослужбовець повинен беззаперечно та точно виконувати всі правила та 

вимоги безпеки при  стрільбі. 

Командири військових частин та підрозділів несуть повну  відповідальність за точне виконання 

встановлених правил та  вимог безпеки підлеглим особовим складом. 

3. Перед проведенням стрільб військові частини наказом, а населення через місцеві органи влади 

повинні бути сповіщені про час проведення стрільб, про заборону проходу та проїзду по території 

полігону з оформленням запису у  журналі оповіщення. 

4. Мішеневе поле перед стрільбою повинно бути  оглянуто і з його території повинні бути 

вилучені люди,  тварини  та транспорт. 

Для  забезпечення  безпеки  перед  кожною стрільбою виставляється оточення. 

5. Пересування на полігоні дозволяється лише по  дорогах та у районах, які позначені 

начальником полігону. 

6. Забороняється заходити (заїжджати) на ділянки, де є  снаряди, міни, бомби, вибухові 

речовини. Ці ділянки є  забороненими зонами з відповідними попереджувальними  написами. 

7. Забороняється  торкати  снаряди, міни,  бомби,  вибухові речовини, які не розірвалися, та 

предмети  імітаційного обладнання. Кожний снаряд, міну, бомбу, заряд вибухової речовини, що не 

розірвалися, відразу ж після  виявлення необхідно позначити покажчиком з  попереджувальним написом 

та повідомити начальника  полігону. 

8. Для контролю за безпекою стрільби та діями бойових  машин, що стріляють, і для своєчасного 

попередження про  появу людей, тварин та транспорту на мішеневих полях або у  небезпечних зонах, 

для виявлення вибухів та місць падіння  снарядів, що не розірвалися, організується спостереження. 

Спостерігачі забезпечуються оптичними приладами (біноклями, стереотрубами) та планшетами. 

9. Дозвіл на відкриття вогню на директрисі (військовому  стрільбищі) дає старший керівник 

стрільби. Ведення вогню дозволяється тільки після підняття на всіх ділянках та  командному пункті 

червоних прапорів (ВСП). 

10. Стрільба негайно припиняється за командою керівника або самостійно кожним екіпажем (що 

стріляє) у  випадках: 

 появи людей, тварин та машин на мішеневому полі,  низько літаючих апаратів, вертольотів над 

районом стрільби; 

 падіння снарядів (гранат) за межами безпечної зони або поблизу бліндажа, в якому перебувають  

люди, та втрати  зв'язку з бліндажем; 

 доповіді або подання встановленого сигналу з поста оточення про небезпеку продовження 

стрільби: 

підняття білого прапора (ВСП, ліхтарів) на  командному пункті; 

 виникнення пожежі на мішеневому полі та на території полігону; 

 втрати орієнтування тими, хто стріляє; 

 відставання від сусідніх бойових машин більше ніж на 100 м. 

Для негайного припинення вогню усіма бойовими  машинами (тими, хто стріляє) подається 

сигнал "Відбій", а  також подається команда по радіо екіпажам, що стріляють: "Стій! Припинити 

вогонь" та виставляється білий прапор  (ВСП, ліхтар) замість червоного. 

Для припинення вогню окремої бойової машини подається команда: "Такий-то, стій! Припинити 

вогонь". 

За командою "Стій. Припинити вогонь" ті, хто стріляє,  припиняють вогонь, машини 

зупиняються. Зброю розряджають  та  вимикають  тумблери  електроспусків,  зброї надається 

найбільший кут підвищення. 

11. Зброю дозволяється заряджати тільки після  проходження рубежу відкриття вогню. Перед 

кожним  заряджанням гармати необхідно переконатися у відсутності у  каналі ствола сторонніх 

предметів (землі, піску, частин заряду,  що не згоріли, тощо). 

12. На рубежі припинення вогню зброя розряджається,  проводяться контрольні спуски, 

вимикаються тумблери  електроспускiв, зброї надається найбільший кут підвищення,  після чого 



командири бойових машин доповідають керівнику  стрільби: "Такий-то. Зброю розряджено". У вихідне 

положення  бойові машини повертаються тільки за командою керівника. 

13. Рух бойових машин до стрільби, під час стрільби і  повернення їх у вихідне положення 

повинен проводитись у порядку, який визначається умовами вправи і керівником  стрільби. При 

подоланні бойовими машинами, що стріляють,  рівчакiв, воронок та інших глибоких перешкод зброї 

надається  найбільший кут підвищення. 

14. Забороняється: 

подавати сигнал "Відбій", якщо будь-хто знаходиться в бойовій машині. Несправності озброєння 

усуваються після сигналу "Відбій" з дозволу старшого керівника стрільби; 

відчиняти люки і виходити з бойової машини до повернення всіх бойових машин у вихідне 

положення до подання команди "До машин". 

15. При виконанні вправ із стрільб на плаву екіпажі повинні мати індивідуальні засоби 

рятування. Крім того, організується евако-рятівна служба. 

16. Під час стрільби з вертольота у польоті та із макета, вертольота (тренажера) заряджання 

зброї, стрiльбу,  розряджання та огляд проводити при зброї, що встановлена  на кронштейни, і за 

командою (сигналом) керівника стрiльби на  вертольоті (тренажері). Вставати зі своїх місць і 

пересуватись у кабіні вертольота, без дозволу керівника стрільби  особовому складу забороняється. 

17. При виконаннi вправи бойовою ручною гранатою з  бойової машини (у пішому порядку) 

дотримуються таких  вимог безпеки: 

гранати та запали видавати тим, хто навчається,  безпосередньо перед виконанням вправи; 

особам, які не навчені поводженню з гранатами,  бойові гранати видавати забороняється; 

заряджати гранату (вставляти запал) дозволяється  лише перед її киданням; 

переносити бойові гранати та запали особовому  складу дозволяється тільки у гранатних сумках, 

при цьому  запал повинен бути загорнутий у папір або дрантя; 

розбирати  бойові  гранати  та  усувати  у  них  несправності, переносити їх без сумок 

забороняється; 
оберігати гранати та запали від сильних поштовхів,  ударів,  вогню, бруду та вологості. 

 

18. Категорично забороняється: 
заряджати зброю бойовими та холостими набоями,  а також бойовими та інертними гранатами 

до сигналу "Вогонь"  (команди керівника, командира); 

направляти зброю на людей, у бік або у тил  стрільбища незалежно від того, заряджена вона чи 

ні; 

відкривати та вести вогонь з несправної зброї, несправними боєприпасами або боєприпасами, які 

не  передбачені таблицями стрільби для даної системи; за межі  небезпечних напрямків стрільби; при 

піднятому білому прапорі на командному (дільничному) пункті та укриттях (бліндажах): по бліндажах, 

незалежно від того, знаходяться у них люди, чи ні, а також по інших спорудах (вишках, 

тригонометричних пунктах та декоративному обладнанню); після утикання гармати у  грунт або 

перешкоду; при перебуванні людей на бойових  машинах або попереду них; при незачинених люках 

бойових  машин; при утраті зв'язку з керівником стрільби; 

залишати де б то не було заряджену зброю або  передавати її іншим особам; залишати на 

вогневій позиції  (місці для стрільби) індивідуальну зброю без команди  керівника (командира); 

знаходитись людям та розміщувати боєприпаси, горючі та вибухові речовини позаду ручного та 

станкового  гранатомета у секторі 90 та ближче 30 м; 

упирати казенний зріз ствола гранатомета в якi-небудь предмети або у грунт;  використовувати 

гранати, які мають зовнішні пошкодження; 

знімати запобіжний ковпачок з головної частини підривника  бойової гранати під час стрільби у 

дощ та сильний сніг; 

у  безпосередній близькості попереду місця стрільби не повинні  бути кущі або висока трава; при 

стрільбі з окопу  казенний зріз ствола ручного протитанкового гранатомета не  повинен знаходитись 

ближче 2 м, а станкового гранатомета – 7 м від задньої стінки окопу; 

проводити стрільбу з автомата з приладом для  беззвучної та безполуменевої стрільби (ПБС) 

звичайними  патронами. 

 

 


