
НАВЧАННЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ

ІЗ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ



УВАГА!
МІНИ та ВНП –
НЕБЕЗПЕЧНІ 

для вашого життя !

ПОВІДОМ СЛУЖБУ 
ПОРЯТУНКУ 

за номером -101

ТРИ ЗОЛОТИХ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:

НЕ ЧІПАЙ!

НЕ ПІДХОДЬ!

МІНИ та ВНП –
НЕБЕЗПЕЧНІ 

для вашого життя !



Станом на 2021 р. 
Україна – одна з держав 
світу з найбільшим 
забрудненням території 
мінами та
вибухонебезпечними 
предметами.

Близько 700 000 га 
підконтрольної території 
та орієнтовно 1 400 000 га
тимчасово 
непідконтрольної 
території Донецької 
та Луганської областей 
забруднені мінами та 
ВНП.

Забруднення мінами та ВНП



 Гуманітарні

 Екологічні Соціально-психологічні

 Економічні

Вплив мін та вибухонебезпечних залишків 
війни на життєдіяльність населення



МІНИ
ПРОТИПІХОТНІ ПРОТИТРАНСПОРТНІ

Всі міни є вкрай небезпечними! Термін бойової роботи мін НЕ ОБМЕЖЕНИЙ!УВАГА! 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ



БОЄПРИПАСИ, ЩО НЕ ВИБУХНУЛИ

ЗАБОРОНЕНО:

Займатися збором металобрухту на територіях, яких торкнулася війна

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ 



ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ

ПІДРИВНИКИ



ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ

ЗАЛИШЕНІ БОЄПРИПАСИ

• ПОКИНУТИХ ВІЙСЬКОВИХ 
ПОЗИЦІЙ (бліндажі, окопи, 
інженерні укриття)

• ЗРУЙНОВАНИХ АБО 
ПОКИНУТИХ БУДІВЕЛЬ

МОЖУТЬ ЗНАХОДИТИСЬ 
БІЛЯ:



МІНИ-ПАСТКИ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ



САМОРОБНІ ВИБУХОВІ 
ПРИСТРОЇ 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ

Будь-яка річ, залишена в громадському місці
чи транспорті без нагляду, без господаря – це
потенційна загроза, навіть якщо не помітно
певних ознак саморобного вибухового
пристрою.



Найбільша кількість випадків травмування від ВНП
(опіки, втрата частини кінцівок, зору тощо) пов’язана
саме з набоями.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ

НАБОЇ



Мінно-вибухові травми

1-й тип травм:

2-й тип травм:

3-й тип травм:

Множинні травми голови, шиї, грудей чи живота

(осколкове поранення)

Травматична ампутація 

стопи або гомілки

(фугасна протипіхотна 

міна)

Важкі травми верхньої кінцівки

(кінцівок) з супутніми травмами

обличчя, частіше всього втратою

зору

(ризикована поведінка – спроба

взяти до рук вибухонебезпечний

предмет)



ОЗНАКИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЙ

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ

ОФІЦІЙНІ: НЕОФІЦІЙНІ:



Покинута 
військова техніка

Позначення 
«мінне поле»

Місця, пов’язані із 
військовою діяльністю

 Зруйновані будівлі 
та споруди

 Залишки мертвих 
тварин

Узбіччя доріг, ґрунтові 
дороги, лісосмуги

Позначення підручними засобами

 Необроблені поля та ділянки, де не ведеться господарська діяльність, теж можуть
становити загрозу, тому їх потрібно оминати.

 Ділянки з видимими ознаками пошкодження ґрунту та травного покриття,
залишками дротів, розтяжок, ниток, мотузок, ізоляції, скотчу тощо.

 Водойми, переправи, мости та інші важливі елементи інфраструктури можуть бути
замінованими, тому потрібно бути уважними та не наражати себе на небезпеку.

ІНШІ ОЗНАКИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЙ



Правило 1: НЕ ПАНІКУВАТИ

Правило 2: ЗУПИНИТИСЯ та, не рухаючись,

ПЕРЕВІРИТИ, чи немає ще чогось підозрілого

поруч, уважно роздивившись навкруги

Правило 4: У безпечному місці ЗАЛИШИТИ якусь

ПОЗНАЧКУ (червону стрічку, хустину тощо) та

ПОВІДОМИТИ службу порятунку за телефоном 101

Правило 3: ОБЕРЕЖНО ВІДІЙТИ подалі від

небезпеки, по можливості рухаючись тим шляхом,

яким прийшли (не менше ніж на 300 м)

МОЇ ДІЇ

МОДЕЛЬ ПРАВИЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

ЯКЩО Я ЗНАЙШОВ 

ПІДОЗРІЛИЙ 

ПРЕДМЕТ

(боєприпас, що не 

вибухнув, 

саморобний вибуховий 

пристрій тощо)



Правило 1: НЕ ПАНІКУВАТИ

Правило 2: ЗУПИНИТИСЯ та нікуди НЕ РУХАТИСЬ

Правило 3: ГОЛОСНО ГУКАТИ та ЧЕКАТИ на допомогу

МОЇ ДІЇ

МОДЕЛЬ ПРАВИЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

ЯКЩО НАТРАПИЛИ 

НА МІНУ

НЕМАЄ БЕЗПЕЧНОГО ШЛЯХУ З 

МІННОГО ПОЛЯ!

МОЇ ДІЇ

1. ЗУПИНИТИСЯ ТА НЕ ПІДХОДИТИ ДО ПОСТРАЖДАЛОГО

2. ЗАСПОКОЇТИ і повідомити, що невдовзі надійде

допомога Попросіть не рухатись та, за можливості,

самому зупинити кровотечу. Поясніть, як це можна

зробити.

3. ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ до екстрених служб: ДСНС – 101,

екстрена медична допомога – 103

4. ЧЕКАЙТЕ НА БЕЗПЕЧНІЙ ВІДСТАНІ до приїзду фахівців

ЯКЩО ВИ СТАЛИ 

СВІДКОМ ІНЦЕНДЕНТУ 

НА МІННОМУ ПОЛІ



ЗАБОРОНЕНО

1. Панікувати

2. Наближатися до небезпечного предмету

3. Торкатися або будь-яким іншим чином

впливати на предмет

4. Намагатися підпалити предмет або

кинути його у воду

5. Дзвонити, маркувати (позначати)

підозрілий предмет у безпосередній

близькості від нього

ЗАПАМ’ЯТАЙ:

Міни та інші 
вибухонебезпечні 
предмети другого 

шансу Вам не 
дадуть!

6. Заходити на мінне поле з метою

допомогти постраждалому



МІНИ та ВНП – НЕБЕЗПЕЧНІ 
для вашого життя !

ЗАСВОЙ ТРИ ЗОЛОТИХ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:

МІНИ та ВНП – НЕБЕЗПЕЧНІ 
для вашого життя !

МІНИ та ВНП – НЕБЕЗПЕЧНІ 
для вашого життя !

ПОВІДОМ СЛУЖБУ 
ПОРЯТУНКУ 

за номером -101

НЕ ЧІПАЙ!

НЕ ПІДХОДЬ!


