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Анотація

Представники терористичних організацій «лнр-днр», «вагнер», «спецслужб
рф», «кадирівців» та інших проводять на території України злочину диверсійну
діяльність: обстріли будинків та інфраструктурних об’єктів, викрадення
посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування,
вбивства військовослужбовців і цивільних громадян України. Однією зі
складових терористичної діяльності окупантів є мінування будівель, полів,
лісів та водойм. Такі протиправні діяння вчиняються, як правило,
підготовленими за безпосередньої участі кадрових співробітників спецслужб
РФ диверсійно-розвідувальними групами, до складу яких входять як
громадяни України, так і іноземці. ДРГ спрямовують діяльність на підрив
морально-психологічного, емоційного та військового потенціалу
країни-противника чи політичних опонентів в середині держави. Громадяни
повинні пам’ятати, що у випадку виявлення підозрілих осіб, незнайомих
бездоглядних транспортних засобів, незнайомих контейнерів, інших
підозрілих предметів, негайно телефонувати в Управління СБ України або у
чергові служби МВСУ, ДСНСУ та місцевого підрозділу з питань цивільного
захисту.   

Видання розраховане на широкий загал зацікавлених читачів:
військовозобов’язаних та військовослужбовців, працівників правоохоронних
органів, органів правосуддя, практикуючих правників, здобувачів вищої
освіти, науковців, вчителів загально-освітніх шкіл, які викладають предмет
«Захист України», викладачів вищих навчальних закладів тощо. Стане в нагоді
під час підготовки військовослужбовців Збройних Сил України, Національної
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ВСТУП 

 

Російські окупанти продовжують застосовувати заборонені міжнародними 

конвенціями різного типу міни, у тому числі й новітні розробки. 

Після завершення бойових дій на Сході України знадобиться не одне 

десятиліття, щоб повністю розмінувати територію Донбасу. Українська земля 

тут буквально “нафарширована” смертельно небезпечним залізяччям.  

Існує таке поняття, як “мінна війна”. У класичному розумінні вона 

передбачає необмежене за масштабами, місцем, часом і видом застосування 

інженерних боєприпасів. 

Протягом першого року ведення бойових дій російські найманці 

встановлювали в основному фугаси для руйнування об’єктів інфраструктури 

регіону й окремі міни, іноді примітивні протипіхотні та змішані мінні поля. 

Дуже часто міни встановлювали непрофесійно й навіть без детонаторів. І 

це, зазвичай, були протитанкові міни, артилерійські боєприпаси та ручні гранати, 

пристосовані за допомогою підручних засобів до застосування як фугаси, пастки. 

Та вже влітку 2015 року дії з мінування істотно активізувалися. Російсько-

терористичні війська збільшили кількість мінно-вибухових загороджень. Також 

значно підвищилася різновидність мін, які використовуються окупантами. Ці 

факти свідчать про те, що противник вийшов на новий рівень мінної війни. 

Замість традиційних мінних полів, що становлять основу класичної 

системи загороджень, найпоширенішим у діях російсько-терористичних військ 

стало застосування протипіхотних мін типу МОН та ОЗМ у некерованому 

варіанті на розтяжках. Чималу кількість протипіхотних мін натискної дії типу 

ПМН різних модифікацій й інших зразків інженерних боєприпасів, які 

перебувають на озброєнні збройних сил РФ, знешкодили українські сапери на 

Донбасі.  

Враховуючи той факт, що вже майже два десятиліття тому міни таких типів 

у Збройних Силах України були зняті з озброєння та утилізовані, факти їхнього 

виявлення на території України свідчать про порушення російсько-

терористичними військами міжнародного гуманітарного права. 

Противник застосовує всі наявні в нього на озброєнні інженерні 

боєприпаси, зокрема міни-сюрпризи та міни-пастки, справжні обсяги 

застосування яких оцінити важко. Кількість виявлених саморобних вибухових 

пристроїв і протипіхотних мін, а також кількість підривів на них характеризують 

масштаби мінної війни. 

Одним із найнебезпечніших сюрпризів від ворожих мінерів залишається 

неконтактний вибуховий пристрій НВУ-П “Охота”, на якому вже підірвалося 

декілька українських захисників і, не виключено, й цивільних. Безпечно зняти 

його майже неможливо.  

Є факти застосування й інших боєприпасів, які виробляються чи стоять на 

озброєнні в Росії, а їх занадто багато: 

1. Протипіхотні міни: МОН-50, МОН-90, МОН-І00, МОН-200, ОЗМ-3, 

ОЗМ-4, ОЗМ-72, ОЗМ-160, ОЗМ з УВК, ПМД-6М, ПМН, ПМН-2, ПМН-3,  

ПМН-4, ПМП, ПОМ-І, ПОМ-2, ПОМ-2Р, ПОМ-2Р1, ПОМ-2РБС, ПОМ-2Р1БС, 
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ВСТУП 
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ПОМ-3, ПОМЗ-2, ПОМЗ-2М, ПФМ-1, ПФМ-1С, М-255, ПОБ, ПИБ; 

2. Міни-сюрпризи: МЛ-1, МЛ-2, МЛ-7, МЛ-8, МС-3, МС-4, МС-5,  

МС-6М, МС-6Щ;  

3. Протитанкові міни: ТМ-57, ТМ-62М, ТМ-62Б, ТМ-62Д, ТМ-62П,  

ТМ-62П2, ТМ-62ПЗ, ТМ-62Т, ТМ-72, ТМ-73, ТМ-83, ТМ-89, ТМК-2; ПТМ-1, ПТМ-

3, ПТМ-4; Темп-30; 

4. Противертолітні міни: ПВМ “Бумеранг”, Темп-20, ВТМ-105. 

Аналіз звітів груп розмінування, які виконували завдання в зоні 

проведення операції об’єднаних сил (антитерористичної операції), інформація, 

отримана в бесідах з особовим складом, який виконував завдання з розмінування 

на сході України та брав участь у миротворчих операціях за межами України, 

вказують на недоліки, що були виявлені під час виконання завдань із 

розмінування. 

Так, в ході проведення операції об’єднаних сил (антитерористичної 

операції) на сході України відбулося 645 інцидентів із вибухонебезпечними 

предметами, під час яких загинуло понад 220 та поранено майже 800 чоловік.  

У більшості випадків це були інциденти із різними типами мін та боєприпасів 

Радянського та Російського виробництва.  

Розслідування згаданих випадків підривів показує, що у більшості 

випадків військовослужбовці, виконуючи завдання в зоні проведення операції 

об’єднаних сил (антитерористичної операції) недостатньо обізнані про 

особливості застосування деяких типів мін та боєприпасів. Неуважність та 

необережність при патрулюванні та супроводженні колон, невміння правильно 

провести перевірку ділянки місцевості – результат недостатньої підготовки 

особового складу до дій на території, де масштабно застосовуються міни та 

боєприпаси.  

Необхідно зазначити, що порядок дій в кожній конкретній ситуації 

залежить від характеру завдань, дій противника, місцевості та погодних умов у 

зоні виконання завдання, чисельності задіяного особового складу, наявного 

забезпечення, часу, що відводиться на виконання завдань, особливостей 

місцевого населення, а також від чіткості розпоряджень, що були надані 

командиром, який безпосередньо відповідає за виконання завдань. Але якість, 

повнота і безпека виконання завдання залежать передусім від уміння особового 

складу діяти в будь-якій ситуації.  

Цей Методичний посібник надасть командирам і особовому складу 

необхідну інформацію про особливості застосування мін та боєприпасів на Сході 

України, дозволить підвищити їх уміння і навики виявлення та розпізнавання 

мін, запобігти невиправданим втратам.  
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ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
 

Позначка 

військової 

публікації 

Повне найменування військової публікації 

 

1 2 

 Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, 

виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення, 

ратифікована Законом України від 18.05.2005 № 2655-IV  

 Протокол про заборону або обмеження застосування мін, мін-

пасток та інших пристроїв з поправками, внесеними 03.05.1996 

(Протокол ІІ) до Конвенції про заборону або обмеження 

застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть 

вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або 

мають невибіркову дію, ратифікований Законом України від 

21.09.1999 № 1084-XIV) 

 Національний стандарт ДСТУ П 8820:2018 “Протимінна 

діяльність. Процеси управління. Основні положення” 

 Наказ Міністерства оборони України від 10.07.2015 № 330  

“Про затвердження Керівництва з улаштування інженерних 

загороджень підрозділами Міністерства оборони України та 

Збройних Сил України” 

 Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від  

19.10.2016 № 390 “Про затвердження Керівництва з подолання 

інженерних загороджень підрозділами Збройних Сил України” 

 Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від  

04.01.2017 № 1 “Про затвердження Керівництва з підривної 

(вибухової) справи у Збройних Силах України” 

 Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від  

04.01.2017 № 2 “Про затвердження Керівництва із застосування 

інженерних боєприпасів підрозділами Збройних Сил України” 

 Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 

19.04.2018 № 161 “Про затвердження Інструкції з правил 

поводження військовослужбовців на місцевості, на якій є 

вибухонебезпечні предмети, та дотримання заходів мінної 

безпеки” 

 Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 

13.02.2020 № 55 “Про затвердження Інструкції про порядок 

виконання робіт з виявлення, знешкодження та знищення 

вибухонебезпечних предметів” 

 Противопехотная фугасная мина ПМН-4. Инструкция по 

устройству и применению.  

 Инженерные боеприпасы. Руководство по материальной части 

и применению. Книги первая – шестая. 
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 Противопехотная фугасная мина ПМН-4. Инструкция по 

устройству и применению.  

 Инженерные боеприпасы. Руководство по материальной части 

и применению. Книги первая – шестая. 

7



8 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Міна – це інженерний боєприпас, що встановлюється під землею, на землі 

або іншій поверхні і призначений для вибуху, спричиненого присутністю, 

близькістю чи контактом людини або транспортним засобом. 

Міна-пастка – це будь-який пристрій чи матеріал, спроектований, 

сконструйований чи пристосований для того, щоб убивати чи завдавати 

ушкоджень, який спрацьовує раптово, коли людина торкається чи наближається 

до начебто нешкідливого предмета або здійснює, здавалося б, безпечну дію. 

Протипіхотна міна це міна, призначена для вибуху від присутності, 

близькості або безпосереднього впливу людини і при цьому виводить з ладу, 

калічить або вбиває одного або кількох людей. 

Вибухонебезпечні предмети – це вибухонебезпечні боєприпаси, 

вибухонебезпечні предмети-наслідки війни, інженерні боєприпаси, спрацювання 

яких може призвести до ураження людей, ушкодження техніки, руйнування 

будівель і споруд, заподіяння шкоди навколишньому середовищу. 

Заряд вибухової речовини – певна кількість вибухової речовини, 

підготовленої для проведення вибуху. 

Знешкодження – спеціальні дії (блокування або нейтралізація 

виконавчих механізмів його підривників (вилучення підривників з 

вибухонебезпечного предмета, вилучення вибухонебезпечного предмета з місця 

встановлення) з метою переведення вибухонебезпечного предмета у безпечний 

стан, який виключає можливість його ненавмисного вибуху. 

Знищення – переведення вибухонебезпечного предмета у недієздатний 

(безпечний) стан шляхом підриву, спалювання, механічного чи іншого повного або 

часткового руйнування. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Скорочення та 

умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

1 2 

АТО Антитерористична операція 

ВР Вибухова речовина 

ВМ Вибухові матеріали 

ВНП Вибухонебезпечний предмет 

ВР Вибухова речовина 

ВШ Вогнепровідний шнур 

ВНП Вибухонебезпечні предмети 

ДД Додатковий детонатор 

ДШ Детонуючий шнур 

ЗП Засоби підривання 

ЗР Заряд розмінування 

ЗСУ Збройні Сили України 

ЗТП Запалювальна трубка 

ЕВМ Електровибухова мережа 

ЕДП Електродетонатор 

ЕЗП Електрозапалювач 

КД Капсуль-детонатор 

КЗ Кумулятивний заряд 

НВП Невідомий вибухонебезпечний предмет 

НОФ Незаконне озброєне формування 

ПЗ Підривний заряд 

ПТМ Протитанкова міна 

ПТМП Протитанкове мінне поле 

ППМ Протипіхотна міна 

ППМП Протипіхотне мінне поле 

ПВП Протипіхотний вибуховий пристрій 

ПВВ Пластична вибухова речовина  

ПЖВ Петарда железнодорожная вибухова 

ПСЖ Петарда сигнальная железнодорожная 

СВП Саморобні вибухові пристрої 

ІБП Інженерні боєприпаси 

ІБП Інженерні боєприпаси 

ООС Операції Об’єднаних сил 

МВЗ Мінно-вибухові загородження 

МП Мінне поле 

МВЗ Мінно-вибухові загородження 
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1. ПРОТИТАНКОВІ МІНИ 

 

1.1. Протитанкова міна ПТМ-1, (ПТМ-1Г), протитанкова 

протигусенична 

 

1.1.1. Призначення 

 

Протитанкова міна ПТМ-1 (ПТМ-1Г) (рисунок 1.1.1) призначена для 

виведення з ладу гусеничної і колісної техніки противника. Ураження машинам 

противника наноситься за рахунок руйнування 1-2 траків гусениці в момент 

наїзду танка на міну. 

 
 

 
 

Рисунок 1.1.1 – міна ПТМ1-Г знайдена військовими ЗСУ на сході України. 

 

1.1.2. Основні характеристики мін ПТМ-1 (ПТМ-1Г) 

Таблиця 1.1 

Основні характеристики мін ПТМ-1 (ПТМ-1Г) 

Характеристика Значення 

Тип міни Касетна фугасна протигусенична 

Корпус Поліетилен 

Вага 1,6 кг  

Підривник Гідромеханічний нажимної дії 

Вага вибухової речовини ПВВ-12С-1 1,1 кг  

Час зведення  60 – 100 с 

Довжина 337 мм  

Ширина 70 мм  

Висота 66 мм  

Температурний діапазон застосування від - 40 °С до +50 °С 

Час самоліквідації 3 – 40 годин 

Гарантійний термін зберігання 10 років 

 

1.1.3. Будова 

 

Міна ПТМ-1Г (рисунок 1.1.2) складається з поліетиленового корпусу  

4 подовженої форми з поперечним перерізом у формі сектора з кутом 440 та 

підривника 2. Корпус заповнений зарядом 8 з пластичної вибухової речовини 

ПВВ-12С-1. 

Для зміцнення корпусу з одного боку міни надітий ковпак 5.  
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