Пам`ятка першочергових дій

Пам`ятка першочергових дій у разі виявлення підозрілих предметів

У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПРЕДМЕТА, ПІДОЗРІЛОГО НА ВИБУХОВИЙ ПРИСТРІЙ (НАДАЛІ
ВП) У ПЕРШУ ЧЕРГУ НЕОБХІДНО ЗДІЙСНИТИ НАСТУПНЕ:

• негайно повідомити старшого охорони про виявлення характерних ознак ВП, місце його
розташування, час виявлення та особу, що виявила;
• у разі підтвердження наявності ознак вибухового пристрою під керівництвом
відповідального співробітника органів внутрішніх справ організувати евакуацію людей з
будівлі чи території, що знаходиться під контролем;
• оперативно виконувати всі рекомендації спеціаліста-вибухотехніка.

ХАРАКТЕРНИМИ ОЗНАКАМИ, ЩО ВКАЗУЮТЬ НА МОЖЛИВУ НАЯВНІСТЬ ВП МОЖУТЬ
БУТИ:

• виявлення валіз, пакунків, коробок та інших предметів залишених без нагляду
власників;
• отримання персоналом поштового відправлення, вміст якого чи відправник йому
невідомі;
• наявність у предметів характерного вигляду штатних бойових припасів,
учбово-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів чи їхніх елементів;
• наявність звуку працюючого годинникового механізму;
• наявність у предметі стійкого запаху бензину, гасу, розчиннику, паливно-мастильних
матеріалів, тощо;
• наявність диму, що виходить з предмету;
• наявність у предметі елементів (деталей), що не відповідають його прямому
призначенню;
• незвичайно велика маса предмета (наприклад, коробки з під цукерок, банки з під кави,
книги, блокноту та інше);
наклейки, наліпки, етикетки з підписами на поверхні кришок коробок з відповідними
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написами («Бомба», «Теракт», «Заміновано», «Небезпечно», «Вибух» і т.і.);
• нестандартний засіб виготовлення посилкової тари;
• наявність будь-якого додаткового контакту предмету з об’єктами навколишньої
обстановки;
• наявність у дверях, вікнах яких-небудь сторонніх предметів, закріпленого дроту, ниток,
важелів, шнурів тощо;
• наявність у контрольованій зоні сторонніх приладів, механізмів, тимчасових споруд,
будівельних матеріалів і конструкцій, тощо;
• наявність стороннього сміття, порушення грунту, покриття на газонах, тротуарах при
відсутності пояснень щодо їх виникнення у відповідних служб;
• порушення вимог паркування автотранспортних засобів в контрольованих зонах;
• намагання особи з предметом у руках чи в специфічному одязі, який дає змогу
приховувати на тілі ВП, за будь-яких обставин безпосередньо наблизитися до місця
скупчення відвідувачів закладу;
У випадку виявлення підозрілого предмета СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно
проводити з ним будь-які дії (торкатися, нахиляти, переміщувати, підіймати та ін.).
У разі виявлення особи, що намагається безпосередньо застосувати підозрілий предмет
по можливості не дати їй випустити предмет з рук та використати тіло особи як екран
для гасіння у разі вибуху ВП осколкової дії.

ПРИМІТКА: ТРЕБА ПАМ’ЯТАТИ, ЩО МАРНА ВТРАТА ЧАСУ ПРИ ЗАГРОЗІ ВИБУХУ
МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЛЮДСЬКИХ ЖЕРТВ!

Про факт виявлення підозрілого предмету необхідно негайно повідомити до органів
внутрішніх справ, зателефоновуваши на спецлінію «102» та до Управління Служби
безпеки України в Харківській області, зателефонувавши до «гарячої лінії»: (057)
700-34-50 - черговий Управління СБ України в Харківській області, (099) 040-96-11 черговий Лозівського міжрайонного відділу Управління СБ України в Харківській області.
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