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Пам’ятка
про правила поводження в разі виявлення
підозрілих вибухонебезпечних предметів
УВАГА! Сьогодні терористичні акти здійснюються з використанням вибухових пристроїв
і предметів, часто замаскованих під авторучки, мобільні телефони, гаманці, міні-магнітофони, дитячі
іграшки, поміщених у звичайні портфелі, сумки, банки, пакунки і залишених у багатолюдних місцях.
Поводження з вибухонебезпечними предметами вимагає граничної уваги і обережності.
ВІЛ ТВОЇХ ПРАВИЛЬНИХ Л ІЙ ЗАЛЕЖИТЬ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ТВОЄ І ОТОЧУЮЧИХ!

У пазі знаходження вибухонебезпечного пристрою ЗАБОРОНЕНО:
•
•
•
•
•

наближатися до предмета;
пересувати його або брати в руки;
розряджати, кидати, ударяти по ньому;
розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;
приносити предмет додому, у табір, у школу.
При знаходженні вибухонебезпечного пристрою:
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«■ 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 до знахідки інши:
людей;
• припиніть усі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета;
• не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокуваті
вибух);
• дочекайтеся прибуття фахівців, укажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення.
У випадку, коли в будинку знайдено вибуховий пристрій і Вас евакуюють:
ї

•
. •
•

•

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 слідуйте маршрутом, указаним органами, які проводять евакуацію.
Не намагайтеся «зрізати» 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 і т.п;
V 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 повідомите про своє
місцезнаходження, самопочуття;
перевірте, як ідуть справи в сусідів - їм може знадобитися допомога.
ПАМ'ЯТАЙТЕ! Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предмет
займаються тільки підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього виду робіт.
М атеріали підготовлено на основі методичних
рекомендацій Міністерства освіти і науки України
від 30.07.2014 р. № 1/9-385 щодо проведення бесід з учням
загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнеш
враження мінами і вибухонебезпечними предметами.
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У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою
ЗАБОРОНЕНО:
•
•
•
•
•

наближатися до предмета;
пересувати його або брати в руки;
розряджати, кидати, ударяти по ньому;
розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;
приносити предмет додому, у табір, у школу.
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•
•

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 до знахідки інши:
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• не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокував
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•
•
•
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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 слідуйте маршрутом, указаним органами, які проводять евакуацію.
Не намагайтеся «зрізати» шлях, тому що деякі райони або зони можуть бути закриті для
пересування;
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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 і т.п;
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 повідомите про своє
місцезнаходження, самопочуття;
перевірте, як ідуть справи в сусідів - їм може знадобитися допомога.
ПАМ'ЯТАЙТЕ! Розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предмет
.аймаються тільки підготовлені фахівці-сапери, допущені до цього виду робіт.
М атеріали підготовлено на основі методичних рекомендацій
М іністерства освіти і науки України від 30.07.2014 р. № 1/9-38
щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів з питань уникнення враження мінами
і вибухонебезпечними предметами.

АЛГОРИТМ ДІЙ
посадової особи при отриманні інформації про вчинення
(загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного акту
1. Посадова особа підприємства, організації, установи, військової
частини при отримані інформації про вчинення (загрозу вчинення) діяння з
ознаками терористичного акту, підозрілих осіб можливо причетних до
підготовки та скоєння терористичного акту негайно доповідає своєму
керівництву і через нього (а за відсутністю - через чергового установи або
особисто) повідомляє органи УМВС, УДСНСУ, УСБУ в Харквській області,
органи місцевого самоврядування.
У випадку, коли об’єктом терористичного посягання є об’єкт або особи,
які знаходяться під юрисдикцією іноземної держави (у т.ч. транспортний засіб
з міжнародним захистом, що прямує територією
України), про це
повідомляються органи місцевої державної влади для подальшого сповіщення
ними МЗС України.
2. Черговий органу місцевої влади, підприємства або посадова особа, яка
приймає повідомлення про теракт, повинні намагатись по можливості
уточнити і мати наступні дані:
- джерело отримання інформації;
- час і точне місце події (адреса);
~ характер діяння (вибух, погроза вибуху, захоплення заручників чи ін.);
- об’єкт посягання;
- кількість терористів, їх вимоги, озброєння, прикмети чи установчі дані;
- обстановка, що склалась на останній час на об’єкті посягання;
- заходи, які вжиті адміністрацією або присутніми з реагування на подію.
Про прийняте повідомлення та отримані дані черговий або посадова
особа негайно сповіщають органи МВС - ДСІІС - СБ України, записує
час і прізвище особи, яка прийняла повідомлення.
Відсутність повних даних не звільняє посадову особу від термінової
доповіді.
3. Адміністрація об’єкту посягання з отриманням повідомлення та
доведення інформації до правоохоронних органів повинна організувати:
- посилення охорони і пропускного режиму наявними силами;
- терміновий збір керівників і працівників режимних, охоронних,
аварійно-рятувальних служб (якщо такі є);
- тимчасове призупинення функціонування об’єкту або його окремих
ланок, виведення за його межі вільного персоналу, встановлення осіб, які
опинилися у заручниках;
- надання допомоги потерпілим;
- зустріч правоохоронних органів.
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4.
Місцеві органи виконавчої влади і самоврядування у випадку
вчинення теракту на підпорядкованій їм території, за узгодженням з
керівником регіональної координаційної групи АТЦ, у разі потреби
організовують:
а) транспортне забезпечення, у т.ч. спільне з органом МНС І
адміністрацією об’єкту - евакуацію населення і вільного персоналу об’єкту
посягання;
б) продовольче забезпечення учасників операції (продукти, питна вода);
в) доставку продуктів, тютюнових виробів, ліків, грошей та ін. на вимогу
терористів;
г) забезпечення житловими приміщеннями евакуйованого з небезпечної
зони населення ;
д) підготовку медичних закладів для прийому можливих потерпілих.
ПАМ ’ЯТКА
щодо першочергових дій
у разі виявлення ознак вибухового пристрою
або схожих на них предметів
І, Х арактерним и ознаками наявності вибухового пристрою можуть бути:
1. Знаходження у громадських місцях, транспорті валіз, кейсів,
пакунків, коробок та інших предметів, залишених без нагляду власників;
2. Отримання адресатом поштового відправлення від невідомого
відправника, наявність у відправленні явного дисбалансу, нестандартний
вигляд посилочної тари;
3. Наявність у предметів характерного вигляду штатних бойових
припасів, вибухових речовин, засобів або їх елементів;
4. Наявність у виявлених предметів звуку працюючого годинникового
механізму, запаху бензину, газу, розчинника, хімічних речовин, диму, що
виходить з предмету тощо;
5. Наявність у підозрілого пристрою елементів (деталей), що не
відповідають його прямому призначенню (сигнальні лампи, свІтлодіоди,
радіоплати, перемикачі, елементи живлення і т. ін.) або додаткового контакту
з навколишніми предметами (антена, вмонтований електричний дріт,
натягнутий шнур або мотузка);
6. Невідповідність маси дійсному призначенню або вигляду предмета
(наприклад ~ вага коробки від цукерок, банки від кави, книги і т, ін.);
7. Наявність у дверях, вікнах будь-яких сторонніх предметів закріпленого дроту, ниток, важелів, шнурів тощо;
В.
Наявність
стороннього
сміття,
с віжоо штукатурени х
та
свіжопофарбованих ділянок стін, стелі, підлоги, порушення грунту, покриття
на газонах, тротуарах, за відсутності пояснень щодо їх виникнення у
відповідних служб.
9. Наявність у контрольованих зонах залишеного автотранспорту,
сторонніх чи нічийних приладів, механізмів, тимчасових споруд, будівельних
матеріалів і конструкцій, тощо.

І0,
Намагання
особи
з предметом у руках чи у специфічному
одязі, що дозволяє приховувати на тілі вибуховий пристрій, за будь-яких
обставин безпосередньо наблизитися до об’єкту охорони чи маршруту його
пересування. У разі, якщо особа намагається безпосередньо застосовувати
підозрілий предмет, по можливості не дати їй випустити предмета з рук та
Ц
використати тіло особи як екран для гасіння у разі вибуху пристрою.
К атего р и ч н о забороняється сам остійно проводити з підозрілим
предм етом б уд ь-які ДІЇ (то р к ати ся, н ахи л яти , в ід к р и в ат и , перем іщ увати,
п ідійм ати, пер ер ізати , т а ін,).

П ам 'ятай те, що марна втрата часу при загрозі вибуху може призвести до
людських жертв!
В усіх випадках про виявлення ознак вибухового пристрою, підозрілих
предметів, осіб повідомляти Л
за тел. - 102 оперативного чергового органу ГУ МВС України в Харківсі^м
області
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за тел. - 700-16-61; 700-14-22 оперативного чергового УСБ України в
Харківській області.
II. У разі надходж ення анонім ного повідом лення про підготовку вибуху за
телеф оном :
1.Спробувати з’ясувати у особи, що телефонує, який вибуховий
пристрій, де він встановлений і коли повинен спрацювати;
2.Н е класти трубку на телефонний апарат;
3. Повідомити про отримане повідомлення з іншого телефонного
апарату до чергової частини органів внутрішніх справ з наданням номеру
телефону, на який отримано повідомлення;
4. Оглянути зазначене приміщення без евакуації персоналу. У р щ
невизначеності приміщення - оглянути кімнати, до яких є вільний досі-*/
сторонніх, вміст урн для сміття, меблів, залишених пакунків, підозрілих
предметів тощо. .

Ш . У разі в и я в л ен н я предм ета, підозрілого на вибуховий пристрій,
необхідно:
1. Обмежити доступ до приміщення, організувати його охорону;
2. Негайно доповісти безпосередньому керівнику, вказати місце
знаходження предмета, час виявлення та особу, яка його виявила;
3. Забезпечити інформування чергових підрозділів МВС, СБ або МНС
України;
4. Безумовно виконувати всі рекомендації спеціаліста - вибухотехніка-“'1
разі підтвердження наявності ознак вибухового пристрою організувати
евакуацію людей з будівлі, території.
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Начальникам місцевих органів
управління освітою
Інформаційне повідомлення

Надсилаємо до відома та врахування в роботі алгоритм дій посадової
особи при отриманні інформації про вчинення (загрозу вчинення) діяння з
ознаками терористичного акту.

Начальник відділу нормативності
та якості освіти
оригінал підписано
Івченко 705 03 11

О. Кононенко

