
 

 

Заходи безпеки 

при виявленні підозрілих предметів, речовин невідомого 

походження, вибухонебезпечних речовин і предметів 

 
1. Підозрілі предмети і речовини 

Вашу підозру повинні викликати залишені без нагляду в людних місцях, у 

громадському транспорті, у незвичному місці: 

сумки, згортки, пакети, упаковка цигарок, приймачі, мобільні телефони, дитячі 

іграшки або предмети зовні схожі на гранату, міну, снаряд тощо, які можуть бути 

замаскованими вибуховими пристроями або реальними боєприпасами, що не розірвалися; 

- поштове відправлення (лист, бандероль, посилка) з написами «Особисто в руки», 

які незвичайної ваги, товщини, зі слідами мастила, надмірно заклеєні, що мають запах або 

відчувається наявність у середині рідких чи сипучих матеріалів; 

- залишений без догляду припаркований автомобіль, на якому зпід капоту, дверей 

чи багажника виглядають дроти; під крилами чи під днищем прикріплені предмети, схожі на 

вибуховий пристрій, димову шашку або прослуховуються звуки, схожі на роботу годинника, 

наявність елементів живлення, розтяжок. 

Фактори, що є приводом для підозри: 

- перебування на місці небезпечної знахідки невідомих осіб до виявлення цього 

предмета (речовини); 

- погрози по телефону, поштою або висловлені особисто. 

 

Правила безпеки:  

- не здійснювати з виявленим предметом (речовиною), поштовим відправленням 

будь-яких маніпуляцій, не підходити і не торкатися до них, а також до транспортного засобу, 

який може бути замінований або начинений вибухівкою; 

- не користуватися, перебуваючи біля таких знахідок, мобільним телефоном, іншою 

радіо – електронною апаратурою. 

 

У разі підозри,  негайно повідомте про виявлений підозрілий предмет штаб ЦЗ, свого 

керівника, а в разі неможливості встановлення зв’язку з ними – особисто проінформуйте 

оперативну службу порятунку ДСНС за тел. 101, міліцію за тел. 102.  

Також необхідно заборонити прохід до небезпечного місця; дочекатися працівників 

спецслужб, яких Ви викликали.  

Оцінкою стану безпеки, за потребою розмінуванням, знешкодженням підозрілих 

вибухонебезпечних предметів займуться підготовлені фахівці сапери, які мають допуск 

до таких робіт. 

 

2. Боєприпаси та вибухонебезпечні предмети 

Боєприпаси  це спеціальні вироби для застосування бойовою технікою, 

вогнепальною зброєю з метою знищення бойової техніки та живої сили супротивника. У разі 

застосування можуть бути втрати і серед мирного населення. 

До боєприпасів відносяться: бойові (головні) частини ракет, авіабомби, 

артилерійські снаряди, міни (протитанкові, протипіхотні), ручні гранати, патрони до 

кулеметів, карабінів, рушниць, автоматів, пістолетів тощо. 

Саморобні вибухові пристрої – це пристрої, при комплектуванні яких 

використовуються вибухові речовини, компоненти яких можуть закладатись у предмети 

повсякденного вжитку: приймачі, телефони, пивні банки, дитячі іграшки, сумки, барсетки 

тощо. 

Вибухові речовини – хімічні з'єднання або суміші, здатні під впливом нагрівання, 

удару, тертя, інших зовнішніх чинників до швидкого хімічного перетворення, що 

супроводжується виділенням великої кількості енергії та утворення газів. 
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Радіус ураження гранат, мін, саморобних вибухових пристроїв від декількох десятків 

до декількох сот метрів, що вкрай небезпечно для населення. 

 

Правила безпеки: 

- у жодному разі не наближайтеся, не торкайтеся до виявлених боєприпасів, у тому 

числі й тих, що не розірвалися; 

- не переміщайте їх жодним способом, не бийте по ньому, не розпалюйте поряд 

багаття, не кидайте в нього предмети. 

 

У разі небезпечної знахідки,  негайно повідомити (викликати фахівців) оперативну 

службу порятунку ДСНС за телефоном 101, міліцію за телефоном 102, проінформувати штаб 

ЦЗ та свого керівника. Місце знахідки на безпечній відстані необхідно огородити та 

позначити яскравою стрічкою. Обмежити доступ людей, особливо дітей,  у небезпечну зону. 

Не користуватися засобами радіозв’язку. 

Якщо вибуховий пристрій (боєприпас) знайдено в приміщенні, то потрібно негайно 

евакуювати всіх людей з будівлі та виставити зовнішню охорону на відстані не менше, як на 

300 м (це покладається на керівників підрозділів, комендантів гуртожитків і навчальних 

корпусів). Крім того, необхідно вимкнути всі електричні та газові прилади, здійснити 

відключення від мереж електро-, газопостачання. З прибуттям працівників служб ДСНС та 

правоохоронних органів діяти за їхніми вказівками. 

Пам'ятайте! Знешкоджувати вибухові пристрої мають право виключно фахівці 

піротехнічних служб ДСНС, УМСВ, збройних сил України. 

 

 

Дотримуйтесь цих рекомендацій заради збереження найдорожчого – 

свого здоров'я та життя, а також – колег, рідних та близьких! 
 

 

 

 


