
	 УВАГА
Незважаючи на те, що від закінчення Другої світової війни минуло понад 
півстоліття, при виконанні земляних робіт, робіт зі знесення будівель чи 
робіт на дні водойм усе ще можна знайти сліди цього періоду у вигляді 
артилерійських боєприпасів та мінометних снарядів, що не вибухнули. 
Недотримання належних заходів безпеки після їх виявлення і неналежної 
поведінки внаслідок необізнаності щодо можливої небезпеки може 
призвести до каліцтва чи смерті.

1

АРТИЛЕРІЙСЬКІ БОЄПРИПАСИ ТА 
МІНОМЕТНІ СНАРЯДИ, ЩО НЕ ВИБУХНУЛИ

Цей стандарт містить у собі мінімальні вимоги, які необхідно виконати для 
гарантування безпеки у випадку виявлення боєприпасів, що не вибухнули 
або підозри їх виявлення на будівельному майданчику.

7.2

	 A.	ВСТУП

1. У випадку виявлення об’єктів невідомого походження в землі – 
металічних, іржавих, що нагадують ззовні нерозірвані боєприпаси чи 
снаряди, ракети, боєголовки чи патрони різного калібру, необхідно 
дотримуватись правил особливої безпеки.

2. Артилерійські боєприпаси, що не вибухнули – це пристрої невідомого 
походження, пошкоджені чи прострочені, позбавлені належного нагляду 
й контролю, що містять вибуховий матеріал руйнівної чи аналогічної дії.
Їх вибух має характер детонації.

3. Мінометний снаряд, що не вибухнув – це пристрій, що містить у собі 
метальний заряд, який не спрацював, незважаючи на створення 
відповідних умов для цього процесу. Його вибух має характер 
дефлаграції. 

4. Вибухові речовини, що використовуються у військовій техніці, на 
практиці цілком стійкі до всіх видів атмосферних умов і, незалежно від 
дати виробництва, зберігають свої вибухові властивості.

	 Б.	ДІЇ	ПЕРЕД	ПОЧАТКОМ	РОБІТ

1. При складанні Плану безпеки та охорони здоров’я (План BIOZ) 
необхідно розглянути можливі ризики, пов’язані з виявленням 
боєприпасів, що не вибухнули.

2. Аналізуючи можливість контакту з боєприпасами, що не вибухнули, 
необхідно враховувати:

• місце реалізації проекту,

У випадку питань або сумнівіі 
сконтактуйся із наближчим 
спеціалістом БГП.

Цей стандарт:
• містить вимоги, що 

виникають із польских 
правил і норм, а також 
внутрішнього регламенту 
Порозумінні для Безпеки  
у Будівницстві,

• є обов’язковим для усіх 
підрозділів Порозуміння 
для Безпеки і Будівництві,

• допомагає запевнити 
безпечні та ефективну 
практику під час робіт.
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7.2

АРТИЛЕРІЙСЬКІ БОЄПРИПАСИ ТА МІНОМЕТНІ СНАРЯДИ, ЩО НЕ ВИБУХНУЛИ

	 В.	ДІЇ	ПІСЛЯ	ВИЯВЛЕННЯ	МІНОМЕТНИХ	СНАРЯДІВ,	
АРТИЛЕРІЙСЬКІ	БОЄПРИПАСІВ,	ЩО	НЕ	ВИБУХНУЛИ,	ТА	ІНШИХ	
НЕБЕЗПЕЧНИХ	ПРЕДМЕТІВ

1. Усі роботи з виявлення підозрілого предмету повинні бути припинені.
2. Про знахідку необхідно повідомити особисто або через інших 

співробітників за допомогою доступних засобів зв’язку, включаючи 
приватний мобільний телефон, представника нагляду за будівництвом, 
майстра, керівника робіт, керівника будівництва, менеджера проекту.

3. Представник нагляду за будівництвом повинен повідомити про 
знахідку: місцевому поліцейському підрозділу і керівнику проекту, 
а у випадку знахідки, що знаходиться в адміністративних межах міст 
і сіл – органам місцевої адміністрації.

4. У повідомленні необхідн: точно визначити місце виявлення мінометних 
снарядів чи артилерійські боєприпасів, що не вибухнули, описати, що 
було знайдено (зовнішній вигляд, розміри, кількість) і вказати контактний 
номер телефону (контактну адресу) людини, що повідомляє про знахідку.

5. Ділянка навколо підозрілого предмету повинна бути відокремлена 
огорожею, що стоїть вільно, і елементи якої не потрібно вбивати 
в землю (Мал. 1). На огорожі необхідно розмістити таблички, що 
інформують про ризик для життя. 

6. До прибуття спецслужб, тобто поліції чи саперної служби необхідно 
визначити співробітника або співробітників, відповідальних за нагляд 
за територією, на якій було виявлено підозрілий предмет.

7. Співробітники та сторонні особи повинні покинути небезпечну зону.
8. Необхідно зробити запис про подію в журналі будівництва.
9. Після прибуття спецслужб необхідно виконувати їх накази та 

рекомендації.

• документацію, що визначає те, що відбувалось у минулому на 
запланованому будівельного майданчика, в якій може міститись 
інформація щодо використання чи зберігання там вибухових речовин,

• історичні будівлі, що вказують на значну інтенсивність військових 
дій, що відбувалися в минулому на території запланованого 
будівництва,

• інформацію від місцевих мешканців, які можуть володіти знаннями 
в цій галузі.

3.  Можливість виявлення мінометних снарядів чи артилерійських 
боєприпасів, що не вибухнули і порядок поведінки у випадку їх виявлення 
повинні бути описані в Інструкції з безпечного виконання робіт (IBWR).

Мал. 1. Правильний захист 
території навколо підозрілого 
предмету 

	 Д.	ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1. Виконувати будь-яку роботу, що здійснюється вручну і використовувати 
механізоване обладнання в означеній зоні безпосередньої небезпеки 
і в межах зони, де є можливість чергового виявлення артилерійські 
боєприпасів і мінометних снарядів, що не вибухнули.

2. Здійснювати спроби подальшого розкопування чи відкривати підозрілі 
предмети.

3. Чіпати, пересувати, піднімати чи переносити підозрілі предмети.
4. Заходити на огороджену і означену зону небезпеки.
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