
Міни:
ЗВЕРТАЙ УВАГУ, ОБХОДЬ, 
ПОВІДОМЛЯЙ 101!

Міни, снаряди і боєприпаси, що не вибухнули, 
бувають різними та часто замаскованими під 
довкілля, тому їх важко побачити та розпізнати 
серед кущів, трави, гілля. Важливо знати, який 
вони можуть мати вигляд. 

Протипіхотна міна 
натискної дії, яка активує-
ться під тиском ваги. Вона 
непомітна у траві, а також 

може бути схована під 
невеликим предметом. 

Тож не заходь до зелених 
насаджень, лісосмуг чи 
полів, порослих травою, 

де відбувалися  
   бойові дії!

Протипіхотна осколкова міна, металевий 
корпус якої встановлюють у ґрунт, траву 

або сніг, звідки вона вилітає, якщо 
зачепити розтяжку, на висоту 90–110 см 
і розривається, завдаючи непоправних 
уражень. Розтяжку встановлюють на 15 м 
з одного та іншого боків міни. Тобто міна 

здатна уражати все навколо себе на 
відстані 30 м. Не підходь до неї!

Протипіхотна осколкова міна натяжної дії. 
уражАЄ осколками корпусу в момент, 

коли нога зачіпає дротяну розтяжку. 
Не підходь до неї!

Осколкова граната 
може бути використана 
як саморобний підривний 

пристрій, коли кріпиться 
натяжний тросик (розтяжка) до чеки. 
Коли граната вибухає, вона вра- 
жає на відстані 10 м навколо 
себе. Не наближайся 
до таких гранат!

Некерований 
мінометний снаряд, 

який найчастіше 
використовують 

у війнах. Пам’ятай, 
що до боєприпасів, 
які не вибухнули, 

підходити 
заборонено! 

Граната Ф-1

Якщо вони не розірвалися, 
ці гранати є дуже небезпечними. 

Через тривале перебування на вулиці 
вони набувають таких властивостей,  

що навіть найменший необережний рух може 
призвести до вибуху. У жодному разі не підходь до них!  
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Протипіхотна міна натискної дії, 
яку ще називають «пелюсткою». 

ЇЇ Корпус роблять із поліетилену  
   зеленого або коричневого кольору. 
Вибух відбувається тоді, коли 

людина наступає на міну. Якщо 
    бачиш таку міну, в жодному разі 

                      не наближайся до неї!

Протитанкова 

міна натискної дії. 

Встановлюється 

всередині ґрунту 

або на його по-

верхні, а також 

у сніг, під воду. 

Міна вибухає, коли 

на неї наїжджає 

танк чи автівка. 

Не наближайся 

до таких мін!

Протипіхотна 
осколкова міна, 
яка встановлю- 
ється на ґрунт 
на ніжки або крі- 
питься на деревах, 
парканах, дверях 
чи поверхнях. 
Активує міну 
розтяжка, яку 
зачепила людина, 
або оператор 
з пульта керува- 
ння. Не підходь 
до неї!

    СУББОЄПРИПАС 
   до РСЗВ «Смерч»

9Н235

У його хвостовій час-
тині одразу видно шість 

металевих пелюсток. 
Кожен боєприпас має 

механізм самознищення, 
який спрацьовує приблиз-
но через 2 хвилини після 
викидання з контейнера 
снаряда. Пам’ятай, що 
до боєприпасів, які не 
вибухнули, підходити 
заборонено!  

ПФМ-1 
(«Пелюстка»)

ПМН-2

ВОГ-17 використовують для авто- 
матичних гранатометів, а ВОГ-25 — 

для стрільби з підствольних 
гранатометів. Через високу чутли- 
вість детонатора ВОГ-17 і ВОГ-25 — 
одні з найнебезпечніших типів 
боєприпасів. Не підходь до них!

Для того, щоб не опинитися посеред мінного поля, ти повинен/
повинна бути уважним/уважною і звертати увагу на поперед- 
жувальні знаки, інші ознаки (покинуті будівлі, бойова техніка, 
укріплення), завжди вибирати правильні місця для прогулянок 
і повідомляти дорослим про те, куди йдеш. 

ВАЖЛИВО: міни мають інший принцип д� на відміну від 
боєприпасів, які не вибухнули, і діяти потрібно відповідно. 
Якщо потрапив/потрапила на мінне поле, то рухатися не можна! 
Потрібно голосно кликати по допомогу чи зателефонувати 
ДСНС, якщо маєш телефон.

Зупинись 
і не рухайся!

Виклич 
рятувальників 
за номером 101!  

Залишаючись 
на місці, чекай 
на рятувальників! 

Так, ти можеш корис- 
туватися мобільним 
телефоном, це єдиний 
спосіб порятунку! 

Тільки рятувальники знають, як 
вибратися з пастки! Запам’ятай, 
міни часто ховають під землею, 
травою, тому більшість із них 
ти можеш не бачити.

Як діяти, якщо
я потрапив/потрапила на 

мінне поле?

Приєднуйся до 
суперкоманди 
проти мін
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