
nmc.kyivobl@dsns.gov.ua  

 (044-251-00-82) 

Пам'ятки населенню!  

Що необхідно знати,  

щоб зберегти своє життя  

під час війни. 



Під вибухонебезпечними предметами слід 

розуміти будь-які пристрої, засоби, підозрілі 

предмети, які здатні за певних умов (або при дії на 

них) вибухати. 

Вибухонебезпечні та 

підозрілі предмети 

1) Бойові патрони;  

2) Детонатори та запали; 

3) Ручні гранати; 

4) Протипіхотні міни; 

5) Протитанкові міни;  

6)  Мінометні міни; 

7)  Касетні боєприпаси; 

8)  Артилерійські боєприпаси; 

9) Авіаційні бомби;  

10)Саморобні вибухові пристрої (саморобним 

вибуховим пристроєм може бути будь-який 

предмет, залишений без догляду у місцях 

скупчення людей).  



Жахливі «ПОДАРУНКИ»,  

які залишили окупанти після себе 



Більше 

20м 
Більше 

50м 
Більше 

100м 

ПОМ-2р МОН-50 РГ0 

Більше 

250м 

Більше 

500м 

Безпечна відстань від боєприпасу 

Мінометний 

снаряд 

Артилерійський 

снаряд 



Знаки мінної безпеки 

Для маркування небезпечних територій 

використовуються спеціальні знаки. 

Червоного кольору квадрат, або 

трикутник вершиною до низу. 

Зображення білого кольору «череп зі 

схрещеними кістками». 

Напис  «Увага міни!», «Небезпечно 
міни!», «Danger Mines!» . 

Ніколи не ігноруйте знаки мінної безпеки, не збирайте і не 

переміщуйте їх! Обов'язково поясніть це дітям! 



Альтернативне маркування 

небезпечних знахідок 

При перебуванні  в небезпечних районах всі знаки, що викликають 

сумнів необхідно розглядати, як попередження про небезпеку. 
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Ознаки саморобного вибухового 

пристрою 

Наявність на предметі розтяжок, дротів, що 

тягнуться від предмета, мотузок, скотчу, 

тощо.. 

1 

Наявність джерел живлення (батарейки, 

акумулятори тощо), антен з радіопристроєм, 

годинникового або електронного таймера. 

2 

Наявність підозрілих звуків, що лунають від 

предмета (цокання годинника, сигнали через 

певний проміжок часу. 

3 

Наявність сторонніх підозрілих предметів у 

дверях, вікнах, дереві, закріплених за 

допомогою дроту, ниток, важелів, шнурів тощо 
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Характерний запах (гасу, розчинника, пально-

мастильних і хімічних матеріалів тощо… 
5 

•; 

Знаходження в місцях з масовим 

перебуванням людей (громадському 

транспорті) без нагляду валізи, пакунка, 

коробки тощо 
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КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 

Брати вибухонебезпечний предмет у руки, зберігати його, 

переносити, перекладати, перекочувати його з місця на 

місце. 

1 

2 
Намагатися розібрати, ударяти по ньому, здавати у металобрухт. 

3 

Використовувати для розведення вогню, кидати, класти у вогонь; 

4 
Намагатися викопати його із землі, або проводити поряд земляні 

роботи. 

5 Використовувати для виготовлення саморобних піротехнічних 

засобів – петард чи вибухових пакетів. 



Як діяти при виявленні 

підозрілого предмету? 

Діяти по 

вказівці 

правоохоронних 

органів 

Попросити 

людей покинути 

небезпечну зону 

в радіусі не 

менше 100м 

Зателефонувати до 

служби порятунку за 

номером 101 та 

поліції за номером 

102 

Дочекатися прибуття 

поліції вказавши місце 

знаходження предмета, 

час та обставини його 

виявлення   

Запам'ятати: час 

і місце 

знаходження, 

бути готовим 

описати зовнішній 

вигляд 

Не підходити, не 

чіпати, не палити , 

не користуватися 

телефоном в 

радіусі 100м 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



Що робити, якщо ви опинилися на 

замінованій території? 

1. Зупиніться. 

2. Лишайтеся на місці. 

3. Не панікуйте. 

4. Озирніться навколо себе, не рухаючись 

5. Повідомте інших (якщо ви не один) і 

попросіть їх зупинитися. 

6. Попросіть про допомогу (викликати ДСНС 

за номером 101), не заохочуючи людей 

заходити на мінне поле. 

Немає безпечного виходу з 

мінного поля. 

                                                                        
                                                         БУДЕ КРАЩЕ, ЯКЩО НАСАМПЕРЕД ВИ ТУДИ НЕ ПІДЕТЕ. 



Якщо Ви побачили людину у військовій формі, зі 
зброєю в позиції бойової готовності, ОБОВ'ЯЗКОВО: 

Повільно покажіть чисті долоні, 

піднімаючи руки злегка над 

собою; 

Спокійно і стримано поясніть, що 

ви не маєте зброї; 

Якщо поруч з вами дитина, 

заспокойте і, обхопивши правою 

рукою, відведіть злегка назад, 

станьте у напівоберт; 

Запитайте, як можна залишити 

лінію вогню; 

Негайно покиньте зону 

небезпеки; 

При прояві агресії, не 

заперечуйте, зберігайте спокій і 

чітко виконуйте вказівки. 
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Як діяти при зустрічі з озброєною 

людиною? 



Якщо Ви опинилися біля військової 

техніки 



Що робити під час обстрілу 

системами залпового вогню? 

Снаряд (ракету) можна помітити та 

зреагувати, залп реактивної установки 

добре видно. Вночі це яскравий спалах на 

обрії, а вдень – димні сліди ракет. 

Організуйте постійне спостереження, тримайте у полі зору будівлі 

та споруди, які розташовані поруч та які можливо використовувати 

як укриття. Після сигналу спостерігача є декілька секунд, щоб 

сховатись. 

Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після 

завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться 

уточнення результатів стрільби і коригування вогню, або зміна 

позицій. 

Ховатись варто у підвалах або в іншому заглибленому приміщенні. 

Вибирайте місце у кутку між несучими стінами, недалеко від вікон 

та дверей, щоб миттєво покинути приміщення у випадку 

попадання снаряду. 
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1. Спустіться в підвал (якщо він є) або 

на нижні поверхи будівлі. 
2. Переховуйтеся в кімнаті з опорними 

стінами або на сходових клітинах. 

3. Закрийте вуха долонями та відкрийте 

рот, аби вберегтися від контузії. 

4. Необхідно взяти з собою: лом або 

щось подібне (на випадок блокування 

дверей), лопату (у разі завалу), 

автономне джерело світла, питну воду, 

аптечку, документи, телефон. 

 

 

Якщо ви перебуваєте в будинку  

під час обстрілу 



Якщо трапився завал будинку, що 

робити? 

1 Спробуйте звільнити руки, ноги. 

Оцініть обстановку навколо Вас. 2 

Обережно розберіть завал, намагаючись не зачіпити 

несучі конструкції. 

Якщо не впевнені у своїх силах терпляче кличте на 

допомогу. 

Якщо є можливість повідомте про себе телефоном 

або ударяйте по металевим предметам, для подання 

сигналу. 

Якщо ніхто не чує, спробуйте самотужки розбирати 

завал. 

Звільнившись самотужки огляньте себе, спробуйте 

надати при необхідності домедичну допомогу. 

Очікуючи допомогу, намагайтеся запобігти 

переохолодженню організму. 
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Вас  

ніхто  

не чує 



1.Щойно почули свист снаряду, 

падайте на землю. 
 

2. Прийміть захисну позу: 

витягніться на землі, п’яти разом, 

руки зігніть у ліктях, кулаками 

прикривайте шию, обличчям 

до землі, відкрийте рот для 

запобігання контузії. 
 

3. Після першого снаряду уважно 

роззирніться, щоб швидко знайти 

безпечніше місце для укриття: біля 

бордюру, в канаві чи будь-якому 

заглибленні в землі. 
 

4. Якщо ви знаходитеся 

в транспорті, негайно залишіть авто 

та знайдіть укриття. Перебігайте 

короткими перебіжками, відразу 

після наступного вибуху. 

 

 

Якщо обстріл застав вас на вулиці 



під стінами сучасних будівель, офісів і магазинів; 

у підвалах панельних будинків, біля автомобільної 

техніки, автозаправних станцій, під стінами будинків 

із легких конструкцій; 

у місцях, заставлених контейнерами, ящиками, 

будматеріалами тощо; 

у річках, фонтанах та будь-яких водоймах. 

 

Корисно знати! 

Де не можна ховатися? 

Що не можна робити? 

визирати у вікна та користуватися ліфтом; 

перебувати всередині, біля автомобіля чи поблизу 

автозаправки; 

бігти по відкритій місцевості; 

вставати одразу після закінчення обстрілу; 

торкатися вибухонебезпечних, невідомих та підозрілих 

предметів. 



Як діяти , якщо ворог застосував 

хімічний боєприпас? 

1 

2 

3 

4 

5 



www.themegallery.com 

Як діяти , якщо ворог застосував 

хімічний боєприпас? 



Як діяти у разі евакуації, якщо ворог 

застосував хімічний боєприпас? 
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