
ІНСТРУКЦІЯ «МІННА НЕБЕЗПЕКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ ВІД ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ (ВНП)» 

 

Міні та вибухонебезпечні предмети (скорочено ВНП) несуть 
смертельну загрозу. Нажаль вірогідність зіткнутися з ними стає все 
більшою, і ці умови вимагають від населення  знання та дотримання 
правил мінної небезпеки та попередження ризиків від ВНП. 

Що вважається вибухонебезпечним предметом? 

 міни (протипіхотні, протитранспортні); 

 нерозірвані боєприпаси, у т.ч. касетні; 

 набої (залишені для себе. як сувенір, заради інтересу) – 
найбільш небезпечні по кількості випадків травмування! 

 уламки військової техніки, збиті ракети, літаки, БПЛА; 

 залишена зброя; 

 засоби ініціювання вибуху (детонатори), вибухові речовини 
промислового призначення; 

 саморобні та спеціальні вибухівки; 

 міни–пастки (іграшки, сумки, цінні предмети).  

Пам’ятайте: любий підозрілий предмет може бути замінований, 
любий невідомій предмет – може бути міною. 

(це особливо важно довести дітям, підліткам) 

 

Де можна зустріти ВНП або потрапити на міни? 

 місця, позначені спеціальними знаками та позначками; 

 

Всі знаки на місцевості, що 
викликають сумнів, необхідно 
розглядати як попередження 
про небезпеку! 

 штучні позначення підручними засобами (мітки); 

 узбіччя доріг, ґрунтові дороги, лісосмуги 

 зруйновані будівлі, споруди; 

 покинута військова техніка, місця бойових дій; 

 сліди вибухів (воронки),  

 ділянки з залишками мертвих тварин.  

 

Що робити, якщо ви знайшли міну, набої, зброю вибуховий 
пристрій, невідомій або підозрілий предмет?  

 

ЗАБОРОНЕНО: 

 брати  в руки, переносити, демонтувати; 

 намагатися видалити, розбирати; 

 наносити механічні пошкодження; 

 користуватися поруч  телефонами, електронним 
обладнанням; 

 розводити вогнище.  

 

 

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ? 

 Не панікувати. 

 Зупинитися, перевірити поверхні навколо себе на предмет 
наявності підозрілих предметів. 

 Якщо на міні – стояти на місці, викликати допомогу 

 Обережно відійти як можливо далі до 300 м, повернутися на 
180о та рухатися назад по своїм слідам, або шляхом, яким 
прийшли. 

 У безпечному місці залишити позначку (хустка,  яскрава стрічка, 
надпис). 

 Попередити осіб що знаходяться близько до  небезпечної зони. 

 ПОВІДОМИТИ про знахідку чи подію на номери 101, 102, 112 
– ОБОВ’ЯЗКОВО! 

 


