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Керiвникам закладiв
передвищоТ, вищоi освiти

фаховоТ

IIро просвiтницькi заходи
з питань уникнення враження мiнами
i вибухонебезпечними прсдметами
та поведiнки у надзвичайнiй ситуацii

ILIaHoBHi ко-llеги !

З 2014 року росiйськi окупашiйrнi збройнi формування aKTLlBIlo
використовують мiни та iншi аналогiчнi небезпечнi вибуховi пристроТ, у тому
числi, забороненi мiжнародним правом.

Використання цього виду озброснь несе R собi серйознi, пролонгованi в
часi загрози й наслiдки та призводить до численних випадкiв загибелi, калiцтва
серед t{ивiльного населення. вклIоLIаючи дiтей.

В той час, коли весь цивiлiзоваttий cBiT вiдп.rовлясться Bi.r пpoT]lпixtlTllltx
MiH ],а забороняс Тх використання, росiйська фслераlriя збilrьшус масш,габtl
Тхнього застосування в YKpaTHi та tsипробус HoBi зра:]кI4 такоТ зброТ.

Пiсля Irовномасштабного втоI]гнення pociT в УкраТну 24 .lrюr,ого 2022 року
проблема MiH i вибухонебезпечних залишкiв вiйrни набула особливоТ гостроти. За
попереднiми даними, очищення вiл вибухонебезпечних залишкiв потребують
близько 80 тисяч квадратних кiлометрiв териr,орiТ УкраТни.

Пiлрозлiли Збройних Сил Украiни, !ержавноТ служби з надзвичайних
ситуацiй та iншlих структур, шlоденIIо ризикуючи життям, здiйснюIоть oгrcpartiT з

розмiнування звiльнених територiй, З 24 лютого 2022 року пiлрозлiлами ДСНС]
знешкодх(ено понад 68 ,гисяч вибухоttебезшечltl.tх ltlэсllмlеr,iв, у 1-ol\,ly члtс.lli.
близько 2 тися,l авiацiliних бомrб. Загаrlом обс,l,ежено i о.lищено бllлtзько l |,6
тися1{ гектарiв тери,горiТ нашltlТ дер}кzlt]Il.

У зв'язку iз зрост,ан[lяI\4 ,]агр(),tIl yl]а)+(сllлlя ltttBi.ttltlitI () ti[lCc.,IcIlttя Bi,l rlitl tlt

вибухсlнебе:lпе.tгtих ,tl1-1IltlIlillJ Biirrrrr MirlicIC|,lgllj11 ()t,lti lll l llll\lilt Уti1,1lt'tttlt

надсилас peKoMeIlдaItil' ;tlrя lIро}tс.tсlIIlя IIр()сIзir ttltIIl,Kllx зirхtl.,til-t ccpc.t ) tlilctrttKilз

освiтнього процесу з питаFIь уникнення враження мiнами i вибухогtебезпсчними
предметами та поведiгtки у надзвичайнiй ситуацiТ.
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Ло,цаток
дtо листа MiHicтepcTBa освiти i

науки УкраТни
Bi tt 22.04.2022 JФ l /4408-22

РекомендацiТ
щодо проведення бесiд iз здобувачами фаховоi пере/lвиllдоi, виrrlоi освiти з

питань уникнення враження мiнами i вибухоrtебезпечllими Ilредметами ,га

поведiнки у надзвичайrriй ситуашii.

Бесiди щодо I1оволжеНня з невi/lомимИ Ilpe/lMel,aMll i rtрисl,роями мак),гь

включати iнформаuiю про T,aKi предмеl,и i lrравила llове/liнки, у разi вияt}JIеtIня

таких прелметiв.

Пiд вибухонебезпечними предметами слi.lr розумi"ги буль-якi прис,гроТ,

засоби, пiлозрiлi предмети, шlо здатнi за певних умов вибухати.

/!о вибухонебезпечних пре2цмеr-iв tlaJleжaтl,:

. вибуховi речови хiмiчнi з'еднання або сумiuli, здат,нi ttiд вп"ltивоМ

певних зовнiшнiх дiй (нагрiвання, удар, тертя, вибух iншого вибухового

пристрою) до швидкого хiмiчного перетворення, що саморозповсюджу€ться, з

видiленням великоi кiлькостi енергiт i утворенням газiв.

. босприпаси - вироби вiйськовоТ,гсхtliки o,rl1lopaзoI]oI,o вяiивillIIIя.

IIризначенi д,ltя вражеtlIlЯ жиltоТ си,цИ cyIlpo,I,ИBll}.,lKa. /(о бос lrриlIасil] lIaJlC,IiLt t l):

- бойовi частки ракет;
- авiацiйнi бомби;
- артилерiйськi босприпаси (снаряди, мiни);

- iнженерrri босприпаси (проr,и,ганковi i rrротипiхо,гнi мiни);

- ручнi t,ранати;
- ст.рiлешькi босприпаси (набоТ /tо пiстоле,гiв, карабiнiв, авr,ома,гiв тоrцо);

. пiротехнiчнi засоби:
- патрони (сигнальнi, освiтлtова.пьнi, iмi,гацiйнi, спецiальнi);

- вибуховi пакети;
- петарди;

. ракети (освiтлювальгti, сигtlа-llьнi);

- гранати;
- димовi шашки.

. саморобнi вибуховi пристроТ

- пристроТ, в яких застосоваttий хоча б один еJIемсrIl, KollcтpyкltiT саморсrбноl,о

виготовлення:
- саморобнi Mi ни-пастки;
- мiни-сюрпризи, що iмi,гуrо,гь пре/lмсти домашIнього llобу,гу, ди,гячi iграLшки або

речi, що привертають увагу.
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зазвичай, гIри знаходженlli серiйних MiH, снарядiв, гранат лорослi негайьtо
викликаютЬ фахiвцiв, якi огоро/lжуtоl,ь район i,зttсttIко/I}куtоl,I) tlебезltсчlti
знахiдки. Iнша справа - дiти. ГIрироzlна цiкавiс-гь c[lotIyKac Тх /{о ttебезltечний
експериментiв. Щiти пiдкладають босприпаси у багат,тя, випробують Тх на
мiцнiсть ударами, намагаIоться розiбрати, приносять лоllому, У ltBip, /{о lUкоJIи.
тому так важливо пояснити учням ttаслiдки ltодiбrrих лiй, навчи.ги правиJlам
гtоведiнки у таких сиr,уацiях.

У разi знаходження вибухонебезпечного пристрою ЗДБоРоНЕНо:
- наближа,гися до предмета;
- пересувати його або бра.ги до рук;
- розряджати, кидати, вдаряти по ньому;
- розпалювати поряд багаття або кидати до нього Предмет;
- приносити предмет додому, у табiр, /Io IIIкоJIи.
[]еобхiлrtо нег,айгtо ltоlзi/ltlмити rroлirtito або ilорослих [Ipo зllахiлку!

пiд час прогулянок -га подорожей необхiдtlо буr и обачllим i
дотримуватися правил:

l ) ретельно вибирати мiсце л.пя багаття, - на достатrriй вiдс.гаrli вi2ц траrrlлей
i окопiв, що залишилися пiсля вiйськових дiй;

2) перел розвелеIJням баt,аття в pa.,riyci г|'яти MeтpiB lrеревiри.ги груtIт I-Ia

наявнiсr,ь вибухонебезttечних |lpe/tмeTiB rцугlом (або обсрежrtо 3ня1и Jlопа,гою
верхнiй шар rрунту, перекопати землю на глибину 40-50 см);

3) розпалIовати вогниUIе на мiсцях старих багатть FIe завжди безпечtlо,
адже там можуть виявитися пiдкинутi вiйськовi <трофет> або Taki, що riе
вибухнули;

4)У жоллlомУ виПа/tкУ Ilc tti;tхо/lи.ги /lo зttайllсtlих баI.а.гь, llto I.оря1.I)
(особливо вrrочi). IJ цьому баr.ат-гi Moilic вияl]и1.}.lся tlpe/l]\,lc.I., lIto \lожс llибухltл,r.ll.

Практично Bci вибуховi речовиFIи чутливi до механiчних .цiй i нагрiвання.
поводження з ними вимагае граничнот уваги i обережrIосr.i.

Слiд пам'ятати, tцо розмiнуванr{ям, зtlеLпко/lжеt]t{ям або знишlеLIням
вибухонебезпечtlИх предметiв займаютьсЯ r.iлькИ гtiltr.оr.оtз.lrеrri фахiвtli _. саltери,
допущенi до цього виду робiт.

Однiсю з серйозних загроз сучасного суспiльства с тероризм. IVIайже
щоденно здiйснюються терористичнi акти, унаслiдок яких гинуть лIоди.
Бiльшiсть цих злочинiв здiйснюrоться з використанням вибухових пристроТв.
нерiдко це саморобнi, нестандартнi пристрот, ulo Тх складно вияI]иl.и,
знешкодити або лiквiдуват,и. Злочиlllti зазвичай помilцаlоть Тх в звичайtli
ПОРТфеЛi, СУМКИ, баНКи, Ilак\,Ilки i lloтiM заJIиIllаlо,гь y,бaгal,ojllOlIltI}lx пriсltях. У
такомУ разi важко вiдрiзllиl,и суМку,l вибухiвкою lзi;t,I,aKoT ж суl\,lки.,]tijIиtttсtltll'
забулькУватиМ пасажиром у громадському тра}{сIIор,гi. Час.го гакi мittи-Ilасl ки
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маIоть досить IIривабливий виt,JIя.ц. Вiдомi випадки застосування Тх у авторучках,

мобiльних телефонах, гаманIlях, дитячих iграшtках.

Тому бездогляднi предмети в транспортi, KiHoTeaTpi, магазинi, на вокза-цi

тощо вимагають особливоТ уваги.

€ декiлька ознакл Що /Iозволяють припуст,ити, lllo ма€мо справу з

вибуховим пристросм. C.llitt звертаl,и увагу lla:
- припаркований бiля булiвrri автомобi.rlь, t]Jlас}lик якого llевiltомий або

державнi номери якого не знайомi мешканцям, а тако}к коли ав,гомобiJIь /laBнo

непорушно гIрипаркований ;

-наявнiст.ьУзнаЙДеНоМУмеханiзмiантениабоприс;lнаНИх/lо}lЬоl.о;tро.гiв;
- звуки, що JIyHaIoTb вiдt llpe:tмeTy (цокання годинLtика, сигFIали Llерез

певний промiя<оl< часу), мигтirtttя iндика,горrlоТ -ltампочки;

- наявнiсть джереJI живJIеtIIlя lta мехаIIiзмi або Ilоря/ц з ним (ба,l,арейки,

акумулятори тощо);
- наявнiсть розтяяtки ltро,гiв або дроr,iu, що тягIJуться вiд мехаtiiзму на

велику вiдстань.

якшо знайдений предмет видаеться пiдозрiлим, потрiбно повiломити про

Hboгo праuiвникiв полiltiТ чи /lCIIC.

Якщо знайдено забуту рiч у I,poMa/tcbкoмy ,грансllор,гi, дцорсчItо оIlита,ги

;ttодей, якi знаходяться поряд. Бажано встановити, кому рiч належить або хто мiг

ilЗаЛИшИТи.ЯкщоГосПоДаряВсТаНоВИl,Иt]еВ/lаС.гЬся,lrотрiбнонсl.аЙно
повiдомИти прО знахiдкУ водiя (конлуктора). У разi знаходження пiдозрi;rоl,о

гIредмета у гriд'Тздi булинку, rrоr^рiбно опитаl,и сусiлiв, мо)кJIиво, Bitt на.llежи,гь Тм.

У разi неможJIивосr,i вс,гановиl,и t]JIасt{ика -.-- неt,айltо ttовiдоми,ги гlро зrrахiдку

до найближчого вiддiлення lrorIiцiT, до вiйськкомаr,у, opl,aHiB мiсцевоl,сl

самоврядування, пiдрозлiлу ДСНС за телефоном (( 101) та < 102>.

якщо пiдозрiлий предмет знайдено в ycTaHoBi, потрiбно негайно

повiдомити про знахiдку алмiнiстраrtiю.

У разi зtlахоllжен tI i вибухоIlебезIlеtl Ho1,o ll ристро ю :

l ) негайнО гtовiдомити черl,овi с.ltужби opгaltiB вllу,грiLшttiх cIlpal},

цивiльного захисту;
2) не пiдходити до преllмету, не ,горкатися i lle псресуватИ його, tle

допускати до знахiдки ilлших лtодей;

3) lIрипиrtи,ги Bci вили робi,г в районi вияt]jIеtIня вибухонебезгtечного

предме,гу;
4) не користуIrатися засобами радiозв'язку, мобiJIl)tlИМи телефонами (вони

можуть спровокувати вибух);



(розкрити тiльки особисто)), ((особисто в руки), (секре,гIIо)) тоlцо. I1iлозрiлий

JIист не можна вiдкривати, згинати, нагрiва-ги або опускати у вОДУ.

Поради керiвIIику заклаllу освiти :

у воснний час може бути багато випадкiв телефонних повi/tомлень про

замiнуваннЯ примiщеrrЬ та виявле[lНя пiдозрiлиХ прелмеr,itl, IцО МОЖУ]'l)

вияI]итися вибуховими tIристроями.

I Ia .гакий ви IIадок гIроI l o}tyC мо :}ахо/lи Ilotlepellжy BaJl ь'tloI-() ха ра K,I,cpy :

. посилИти пропУскниЙ режиМ при входti i в'Тз,,li rlа територirо закJIаllу,

пильнувати системи сигналiзацiт i вiдеоспостереження;
. проводити обходи територiт закладу i перiодичну перевiрку склалських

гrримiщень на предмеТ сI]осчасного виявленНя вибухових прис,гроТв або

пiдозрiлих предметiв;
. орt,анiзувати проведеt{tlя сгliльних iз працiвниками цивiльного захисту,

правоохОронниХ органiВ iнс,грук,гажirз i прак,гиl{I{их заняТь з tIитань дiй у разi

загрози або виникнення надзвичайних подiй.

у разi виявлення пiдозрiлого предмета праuiвtIиками чи злобувачами

закладу освiти потрiбно негайно повiдомити правоохороннi органи,

територiальнi органи у1-Iрав;liнtля :] tIи],ань tlивi"llьttоI,о захис-гу.

Що прибуття оперативlIо-слiдчоТ груtlи керiвник закладу освiти ItовиIIеI|

лати вказiвку спiвробiтникам знаходитися на безпечнiй вiлстанi вiд знайленого

предмета.

У разi потреби - евакуйовувати людей згi/{но гIJIану eBaKyauiT. I1о,rрiбно

забезпечити можливiсть безгlерешIкодFIого пiд'Тзду /lo мiсrlя виявJIеttня

пiдозрiлоpо IIредмет,у ав,гомаLшин Ilравоохоронних opt,aHiB, сlriвробiтникiв

територiальних органiв управлittня з питань цивiльног,о захисту, ttожежttот

охорони, невiдкладнот медичнот допомоги, служб експлуатацiт, забезгlечити

присутнiсть осiб, що знайшли знахiдку, до прибуття оперативttо-слiдчоТ групи.

у Bcix випадках керiвник закладу освi,ги дае вказiвку не наближаr,ися, нс

чiпати, не розкриваr.и i не перемiщати пiлозрiлу знахi2lку, фiксус час iT виявлеIjttя.



зниження ураження фрагментами скла;
- вимкнути свiтло, закрити tзiкна та дlBepi;
- зайняти Micrle на пiдлозi в примirценнi, tцо не мас вiкоr{ на вулицtо (ванна

KiMHaTa, передпокiй);
- iнформувати рiзними засобами про небезпеку близьких чи знайомих.

2. У разi загрози чи ведення бойових дiй:

- закрити штори або жалюзi, заклетти вiкrtа паперовими стрiчками для
зменшення ураження фрагментами скJIа. Вимкнуr,и живJlеIIня, закри,ги воду i l-аз.
загасити (вимкнути) шрис.гроТ д;lя oIla"i]ctlIlя;

- взяти документи, грошi i rlродукти, предмети перrпот необхiztносl.i,
медичну аптечку;

- вiдразу залиши-ги жит.ltовий будинок, сховатися у пiдвалi або
найближчому сховищi;

- попередити сусiдiв ttpo небс:]tIску, допомогти лlодям похилого BiKy
дiтям;

- без крайньоi необхiдностi не з.L,Iишати безпечне мiсце перебування;
- проявляти крайню обережнiсть; не вар.го панiкуваr-и.

3. Якщо стався вибух:

- уважно озирнутися навколо, щоб з'ясувати вiрогiднiсr,ь небезпеки
подальших обвалiв iвибухiв, чи lle l]иси,гь з pyTlr розбиr,с cKJ]o. чи llc llо,грiбrrа
комусь допомога;

- ЯКЩО С МОЖЛИВiСТЬ - спокiЙно вийти з мiсця пригоди. Опинившись пiд
завалами - Подавати звуковi сигнаJIи. Пам'ятайте, що за низькоТ активностi
людина може вижитИ без водИ упродовж п'яти днiв;

- викона,ги Bci irrcT.pyKlliT рятува"ltьttикiв.

4. Пiд час повiтряноТ небезпеки:

- вiдключиl,и живлення, закрити воду i газ;
- загасити (вимкнути) гlристроI лля опалення;
- взяти документи, грошi i гrродукти, предмети першот необхiдностi,

аптечку;
- попередити про llсбезItску сусiлiв i, У разi lrеобхiдlrос,гi llаllати допомоr,у

людям похилого BiKy та хворим;
- дiзнатИся, де знахолиl,ься найближче до укриття. I1ереконатися, що шлях

до нього вiльний i укриття знаходиться у придатному cT,aHi;

Правила безпечноТ llоведit|ки у на/Iзвичайllих сит,уаttiях.

l. У разi загрози ураженttя сr-рiлецькою збросю:

- закрити штори або жалюзi, заклетти BikHa паперовими стрiчками для

у

i



- як якнайшвидше дiйти до захисних споруд або сховатися MicIteBocTi.

!отримуватися спокою i порялку. Без крайньоТ необхiдностi не з€шишати

безпечного мiсця перебуванrrя. Слiдкувати за офiшiйними повiдомленнями.

5. Пiд час масових заворушень:

- зберiгати спокiй i розсуltливiсть;
- пiд час зIIахо/Iжелlнrl lia t]yJlиlli " за.ltиlllиl,и Mictlc N,lacoBoI,o cliylltlcIIIlrI

людей, уникати агресивно IlаJlаIлтованих "rrюzцей,

- не пiддаватися на провокацiТ; - надiйно зачиняти лверi. Не пiдходити до
BiKoH i не виходити на балкон. Без крайr-lьоТ необхiдrrос,гi I{e залиIuа,ги

примiщення.

б. Якlltо Вас захопиJIи у заручIIики i BalrloMy жит,гк) с загроза:

- постаратися запам'ята,ги BiK, зрiс,г, I,oJIoc, маперу I,оворити, зви,.tки iHttti

особливi риси злочинцiв, що може доIIомогги Тх IIошуку;
- за першоТ нагоди постаратися сповiстити про свос мiсцезнаходження

рiдним або полiцii;
- намагатися бути розсу/lливим, спокiйним, миро-ltюбним, не пi/{даваr,и

себе ризику;
- якщо злочинцi знаходяl,ься rliл вtIJIивом аJlкоl,оJlю або наркотикiв,

намагатися уникати сгtiлкування з ними, оскiльки TxHi дiТ можу,гь буl,и

непередбачуваними;
- не пiдсилювати аI,ресиt]Itiс,гь lз.llочинцiв своею tlelloкopoto, cBapкoro або

опором;
- виконувати вимоги терористiв, не створюючи конфлiктних ситуацiй,

звертатися за дозвоJIом для IIеремiщегlня, вi.цвiдаrlttя вбира-rtьнi r,ощо;

- уникати буль-яких обговорень, зокрема полiтичнихтем, зi злочинtlями;
- нiчого не просити, Тсти все, що даюl,ь;
- якщо Ви тривалий час знаходитеся поряд зi злочинцями, постаратися

встановити з ними контакт, визвати гуманнi почуття;
- уважно сltiдкуваr,и за tlоведiнкою зJIочLtltLtiв ,га Тхrtiми rrамiрами, буr,и

готовими до в,гечi, rrересвi/tчиt]ltlись у високих lIlatlcax tla ycltix;
- спробувати знай,ги ttайбilll,шt бсзltе,-ttле Miclte у llpиMittletttli, /lc

знаходитесь iде можна було б захищати себе пiд час шl,гурму 1,ерористiв (кiмна,га,

стiни i BiKHa якоi виходять t"Ie IIа вулицIо - BatIHa KiMttaтa або шафа). У разi
вiдсутностi такого мiсця - падати на пiдлогу за буль-якого шуму або у разi
стрiльбi;

- при зас,госуваннi си.ltами ctlel]ia.llbt{ol-o Ilриз}]ачеIItIя сJIьозоl,iнltоl,о газу,

дихати через мокру тканину, швидко i часто блимаючи, викJlикаIочи сJIьози;

- пiд час штурму не брати до рук зброю терористiв, щоб не постраждати
вiд штурмуючих, якi стрiляють l1o озбросних JIюдях;

/
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- пiд час звiльнення виходиl,и швидко, речi :]аJIиII]аl.и .гам, /(е t]оlIи
знаходяться, через ймовiрнiсть вибуху або пожежi, беззаперечtlо вико}Iува1и
команди групи захоплення.

7. При проведеннi тимчасовоi евакуацiт цивi"rtьного населення з
небезпечноi зони:

- взятИ докумен],и, гроtпi й rlро7lуКти, ttеобхiдrri речi,.шiкарськi засоби;
- за можливостi, надати допомогУ пенсiонерам, JIюдям з обмеженими

можливостями;
- дiтям дошкiльного BiKy вкласти до кишенi або прикрiпиl.и до одяr-у

записку, де зазначаеться iм'я, прiзвище, домашня адреса, а також Irрiзвиtrtе
MaTepi та батька;

- перемilцатися за вказаIlою а/tрссою. У разi rrcoбxi;trroc гi зt]срtIу lися ,]а

лоtlомогою до полiцiТ та медичних працiвникiв.


