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Освітній проект про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами від 

DRC Ukraine 

У зв'язку із значним забрудненням території України вибухонебезпечними предметами 
(ВНП), Данська рада у справах біженців (DRC) в Україні розпочала проведення онлайн-
сесій з інформування про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами (ІРВНП). 
ІРВНП спрямоване на підвищення поінформованості та обізнаності дітей (6-11 років), 
підлітків (12-17 років) та дорослих (18+ років) по всій Україні щодо ризиків, пов'язаних з 
ВНП, та безпечної поведінки навколо них.    

Всі ресурси DRC із ІРВНП підвищать рівень ваших знань про:  

• як діяти в небезпечних ситуаціях - і які райони є найбільш небезпечними  
• правила та алгоритми безпечної поведінки при виявлені міни або інших 

вибухонебезпечних предметів (ВНП) 
• Ви зможете з більшою впевненістю пересуватися по місцевості, де проходив або 

проходить збройний конфлікт. 

Доступ до онлайн-курсів та сесій:  

1. Ви можете знайти доступні курси для самостійного проходження на сайті 
"Stopmina" (українською та російською мовами): https://stopmina.dk/ та в чат-
ботах Viber/ Telegram: https://drcinua.com/. 

 Сайт українською                                  Сайт російською                                              Viber/Telegram                                         

                                                                            

2. DRC Ukraine також проводить очні сесії з ІРВНП. Ці заняття проводяться тренерами 
DRC з ІРВНП. Всі тренери DRC є досвідченими викладачами, які проводять тренінги 
з ІРВНП в Україні з 2015 року. Будь ласка, зверніть увагу, що: 
• індивідуальне дотримання автоматичних інструкцій є обов'язковим для 

реєстрації   
• для проведення сесії необхідний доступ до Інтернету, а також комп'ютер 

та/або смартфон   
• максимальна кількість учасників в одній сесії  ІРВНП - 15 осіб   
• оскільки DRC є неурядовою, політично нейтральною гуманітарною 

організацією, сесії із ІРВНП і надалі проводитимуться українською або 
російською мовами  

• у зв'язку з поточною нестабільною ситуацією, DRC залишає за собою право 
скасувати онлайн-сесію з ІРВНП в інтересах безпеки персоналу. DRC 
заздалегідь приносить свої вибачення за такий випадок і зв'яжеться з вами 
щодо альтернативного часу в найближчий час 

                                                                 Запис на очні сесії  

                                                                    або  https://bit.ly/3JOJvAV   

https://stopmina.dk/
https://drcinua.com/
https://bit.ly/3JOJvAV

