
Правила поводження із виявленими

підозрілими вибухонебезпечними предметами

у тому числі замаскованими під них речами під 

час літніх канікул.



УВАГА! Сьогодні терористичні акти здійснюються з використанням вибухових пристроїв, які

замасковані під авторучки, мобільні телефони, гаманці, міні-магнітофони, дитячі іграшки, або

розміщені у звичайних портфелях, сумках, банках, пакунках і залишені у багатолюдних

місцях. Поводження з вибухонебезпечними предметами вимагає значної уваги і обережності.

ВІД ПРАВИЛЬНИХ ДІЙ ЗАЛЕЖИТЬ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ВАШЕ І ОТОЧУЮЧИХ!



У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою

ЗАБОРОНЕНО:

• наближатися до виявленого предмета;

• пересувати його або брати в руки;

• розряджати, кидати, ударяти по ньому;

• розпалювати поряд багаття або кидати в нього

предмет,приносити предмет додому, у навчальне

приміщення, інші

багатолюдні місця.

При знаходженні вибухонебезпечного пристрою:

• негайно (з безпечного місця) повідомте чергові служби МНС (тел. 101), міліцію (тел. 102);

• не підходьте до предмета, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте поряд із знахідкою

інших людей;

• припиніть усі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета;

• не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати

вибух), дочекайтеся прибуття фахівців, вкажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення.
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У випадку, коли в будинку знайдено вибуховий пристрій і Вас евакують:

• одягніть одяг із довгими рукавами, щільні брюки та взуття на товстій підошві. Це може

захистити від осколків скла;

• візьміть документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо), гроші;

• під час евакуації слідкуйте за маршрутом, указаним службами, які проводять евакуацію;

• не намагайтеся скоротити шлях, тому що деякі райони або зони можуть бути закриті для 

пересування;

• тримайтеся подалі від ліній енергопостачання, що впали.

Якщо Ваш будинок (квартира) опинилися поблизу епіцентру вибуху:

• обережно обійдіть усі приміщення, щоб перевірити чи немає витоків води, газу, спалахів

тощо;

• у темряві в жодному випадку не запалюйте сірника або свічки – користуйтеся ліхтариком;

• негайно вимкніть усі електроприлади, перекрийте газ, воду;

• з безпечного місця зателефонуйте рідним і близьким, стисло повідомте про своє

місцезнаходження, самопочуття;

• перевірте як ідуть справи в сусідів – їм може знадобиться допомога.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних

предметів займаються тільки підготовленні фахівці-сапери, які мають допуск до цього

виду робіт.





ЩО РОБИТИ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ?

Зупиніться, нічого не чіпайте. Зберігайте спокій, уникайте паніки. Запам’ятайте місце виявлення

предмета.

Попередьте про виявлений предмет осіб, які поруч.

Якщо Ви або люди навколо виконують якісь роботи – негайно припиніть їх.

Відійдіть самі і відведіть людей поруч якнайдалі (не менше 100 м) від знайденого предмета.

Водночас відходити необхідно тим самим маршрутом (бажано слід у слід), яким Ви прийшли. Якщо

відходить група людей, то рухатися необхідно колоною по одному й так само, слід у слід.

Повідомте про виявлення підозрілого предмета в правоохоронні органи і спеціальні служби за

телефонами «101» та «102».

По можливості, до прибуття правоохоронних органів або спеціальних служб вжити заходів щодо

недопущення до небезпечної зони сторонніх людей.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!!!

Завжди зберігайте спокій, уникайте паніки! Це допоможе запобігти

жертвам й дати можливість спецслужбам діяти ефективно!


