
ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З 
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ТА 

ПІДОЗРІЛИМИ ПРЕДМЕТАМИ ТА 
ДІЇ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ



• Сьогодні, задля вашої безпеки та обізнаності у питаннях мінної безпеки,

Новогуйвинська гімназія інформує вас про найбільш поширені вибухонебезпечні

предмети, а також характеристики їхніх загроз.



ДЖЕРЕЛО: HTTP://KPAL.SM.UA/?P=4346
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АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ 
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ:

• не підходити;

• у жодному разі не чіпати;

• не користуватися поблизу засобами зв’язку та іншими електронними приладами 
(дистанційне управління тощо);

• не намагатися самостійно огородити підозрілу знахідку, треба запам’ятати місце 
виявлення даного предмету;

• повернутися у тому напрямку в якому прийшов–не поспішаючи, не менше 100 м;

• терміново повідомити про знахідку до оперативних служб за телефонними номерами 
«101» або«102»;

• повідомити оточуючим про можливу небезпеку, а також розповісти, що до даного місця 
не можна наближатися



АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

ДЛЯ БАТЬКІВ:

• треба пояснити дітям, що не лише боєприпаси, а й інші зовні «безпечні»

незнайомі речі можуть бути вибухонебезпечними. Вони можуть бути різних

форм та кольору. Навіть іграшка, коробка з-під цукерок тощо, можуть виявитися

замаскованою вибухівкою;

• необхідно розповідати дітям, що не можна наближатисядо незнайомих речей

(навіть іграшок), а тим більше не чіпати жодні чужі предмети;

• дитина повинна знати, що відходити від даного місця необхідно у напрямку

звідки прийшов, а також слід повідомити про небезпечну знахідку дорослих;

• не знімати знахідку на телефон;

• головне правило –якщо це не твоя річ, не чіпай її!



Житомирщина зазнавала, як авіаційних ударів, 

артилерійських обстрілів, так і на території області 

перебували окупаційні війська та відбувалися бойові 

зіткнення. А тому, як в населених пунктах, так поза їх 

межами можуть знаходитися боєприпаси, їх 

нерозірвані частини, міни, розтяжки, саморобні 

вибухові пристрої, які можуть бути замасковані під 

безпечні предмети, навіть іграшки. Звертаємо увагу 

на те, що ці незнайомі предмети, у тому числі можуть 

мати яскраве забарвлення аби привертати увагу саме 

дітей! 



Задля збереження життя та здоров’я вашого і ваших близьких забороняється відвідування

незнайомих місць, територій там, де велися бойові дії або вони зазнали ворожих ударів (авіа-,

артобстрілів), там, де переміщувалися та дислокувалися окупаційні війська. Також

наголошуємо, що, до обстеження територій відповідними фахівцями забороняється

відвідування полів, луків, лісопосадок, користування узбіччями доріг та шляхами поза межами

автотрас.

• На даний момент треба забути про подорожі в лісову місцевість та збирання квітів,

грибів, ягід. Це може бути небезпечно!

Із 21 березня на час воєнного стану на Житомирщині жителям заборонено

відвідування та в‘їзд до лісу, за вийнятком військових, правоохоронців, лісівників

та органів місцевої влади (Рішення Ради оборони Житомирщини)



Відтепер можна щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню (кількість 

виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів) в 

розрізі регіонів https://bit.ly/3vclOx3

Подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання 

можна через сторінку з інтерактивною мапою на сайті https://bit.ly/3jQUBuJ

або за номером 101.

https://bit.ly/3vclOx3?fbclid=IwAR3TJ_QCX_58nNHuWkp3V933JfMvBKNvdAoCtL-WO0g_p9c2pdJTwmhTfzM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3jQUBuJ%3Ffbclid%3DIwAR39dIX-cghHUIItj02UkAmxVmLS1lulf5l0QHlakP7thXPQqWo2HDMo0sQ&h=AT0ehJo2xA5rJ7kpHigZFkiHnDjAyIHSRkhPIkTnBdP5_CcSyaZpmjr6vGmK2bvFzGS7TccPpsu8APj1Xx6C_7jflzXgTROXXTQcjuCyzyLxHcFK9a98t_U4k07ZJ92VGm2P&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0QNEBz5Im7dIuiG-xtzsqtKagu2moCOM_Nd-IGyzomgpWC-tlWWCQWddRPQWGIVxISHHKmxdnqqR4wxx8VpfQAXJ60m-zS0lCLOOruR2WdJzO2C2Idnu0jIdTOsjOCqAGQho3Q0VaGD_SnDHF26mHo6h4pV3RojYm5SY1U81_g1g

