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Нерозірвані боєприпаси (UXO) та наземні міни 

Боєприпаси, що не розірвалися, - це вибухові боєприпаси, які ще не були задіяні. Можливо, 
вибухонебезпечні боєприпаси вже були випущені, скинуті або запущені, але вони не вибухнули за 

призначенням. Вибухові боєприпаси представляють унікальну небезпеку для журналістів, які 
працюють у зонах поточного чи колишнього військового конфлікту. 

 

 
 

 

Зустріч з НВБ 
 
До НБС належать гранати, ракети, міномети, артилерійські 
снаряди, бомби, касетні боєприпаси та запали. Вони можуть 
функціонувати майже як наземні міни, вибухаючи, коли на них 
наступають, рухаються або торкаються. 
 
НВБ можуть бути на землі, частково або повністю закопані. НВБ 
також можна знайти повністю неушкодженими або частинами чи 
фрагментами. Усі НВБ, як цілі, так і частинами, становлять 
потенційну небезпеку і з ними слід ставитися як такі. 
 
Деякі UXO також містять чутливі до руху термофіксатори або 
магнітні датчики; інші НВБ можуть мати функцію самознищення 
за часом. Оскільки UXO дуже нестабільні і можуть легко 
підірватися, вони дуже небезпечні. 
 
Передайте інформацію про НВ у свій офіс, місцеві установи, 
щоб вони могли поділитися нею з іншими організаціями та 
групами в цьому районі. 
 
 

Загальні запобіжні заходи 
 
Не подорожуйте вночі. Плануйте свою подорож так, щоб вона 
закінчилася за дві години до заходу сонця. Це дозволяє вам дві 
години сонячного світла реагувати на надзвичайну ситуацію. Крім 
того, вночі неможливо побачити попереджувальні знаки та 
підказки щодо мін. 
 
По можливості залишайтеся на дорогах з твердим покриттям, 
навіть якщо поїздка тривала. Дороги з твердим покриттям, як 
правило, менш схильні до замінування, ніж грунтові дороги. Однак 
вибоїни та узбіччя або узбіччя доріг з твердим покриттям дають 
можливість приховати міну: уникати вибоїн та уникати з’їзду з 
дороги. 
 
Ніколи не залишайте дорогу, щоб дозволити транспортному 
засобу проїхати, здійснити обгін, обійти перешкоду або 
розвернутися. Якщо необхідно, поверніться назад, поки не буде 
доступна безпечна зона. Остерігайтеся з’їжджати з дороги в 
узбіччя, оскільки вони можуть бути заміновані. 
 
Ніколи не об’їжджайте блокпости колишніх військових позицій. 
Ніколи не проїжджайте через що-небудь на дорозі. Паперовий 
пакет, шматок тканини або дерев’яна дошка можуть приховати 
НВБ. 
 
Ні з якої причини не відходьте з дороги, навіть щоб полегшити 
собі вагу. 
Завжди будьте гранично обережні за кермом під час або після 
сильного дощу. НВБ можуть бути переміщені або піддані дощу. 
 
Коли ви подорожуєте пішки, дозвольте місцевому гіду вести шлях 
і дозвольте близько 25 метрів між членами групи. 
 
Ніколи не проходьте через зарослі ділянки. Замість цього 
дотримуйтеся тротуарів і добре використаних доріжок. 

 

Планування та дії 
 
• Чи були бої на цій території? 
• Чи жили/працювали/ проходили через цю територію якісь солдати? 
• Чи були аварії, пов'язані з мінами/НВБ у цій зоні? 
• Які території є підозрюваними або відомими як забруднені 
мінами/НВБ? 
• Чи є дороги чи інші території, якими місцеве населення не 
користується? 
• Чи були детонації в цьому районі? Якщо так, то в яких місцях? 
• Як місцеве населення позначає зони, забруднені мінами/НВБ? 
• Які безпечні дороги/маршрути/шляхи/території використовують місцеве 
населення? 
 
� Коли ви побачите НВБ, зупиніться! Не підходьте ближче. 
� Ніколи не використовуйте свій мобільний телефон або 
радіо поблизу НВБ. 
� Ніколи не намагайтеся видалити що-небудь поблизу НВБ. 
� Ніколи не намагайтеся торкатися, переміщувати або 
турбувати НВБ. 
� Чітко позначте зону НВБ. 
� Повідомте про розташування НВБ! 
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Examples of UXO Приклади НВБ 
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Mark the area around UXO to prevent accidental contact. 

Позначте область навколо НВБ, щоб запобігти випадковому 
контакту. 

 

 
 

  
 

 


