
НЕ ЗАЛИШАЙСЯ БАЙДУЖИМ І 

БУДЬ ЗАВЖДИ ПИЛЬНИМ 
Звертайте увагу на підозрілих осіб 
із нетиповою поведінкою:  

• часто озирається та має при собі підозрілий 

вантаж (коробки, валізи тощо); 

• виявляє зацікавленість щодо роботи 

об’єктів газо-, водо-, тепло-, енергозабезпе- 

чення, інших важливих підприємств; 

• знаходиться без явних на те причин біля 

залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та 

інших об’єктів із підозрілими предметами. 

Запам’ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте 

про це співробітників міліції (102), Служби безпеки України або 

інших служб. 

Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних 

місцях (покинуті сумки, коробки тощо). 

Негайно повідомте про знахідку співробітників міліції (102). 

Будьте уважні, уважні і ще раз уважні! 
 

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, ЩО ВИ ЗНАЄТЕ, 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

У ВИПАДКАХ ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРІЛИХ 

ТА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ДІЇ В РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРІЛОГО ПРЕДМЕТА 

• негайно припинити всі роботи в місці (районі) виявлення 

предмета (заглушити двигуни, зупинити техніку); 

• за можливості ПОПЕРЕДИТИ про знахідку інших осіб, які 

знаходяться поруч; 

• швидко ВІДВЕСТИ на максимальну безпечну відстань (не 
менше 100 метрів) усіх людей, які знаходяться поблизу, при цьому 

рухатися назад необхідно по своїх слідах; 

• у разі залишення підозрілого предмета невідомою особою, 

свідком чого ви стали, необхідно ЗАПАМ’ЯТАТИ її зовнішність, 

одяг, автотранспорт та його номерні знаки; 

• ПОЗНАЧИТИ місцезнаходження предмета, за можливості 

огородити його (для огорожі можна використовувати різні підручні 

матеріали: дошки, жердини, шматки яскравої матерії тощо); 

• за  можливості  в разі  наявності  фотозасобів  здійснити 

фотофіксацію предмета та місце його розташування; 

• зберігайте спокій та НЕ ПАНІКУЙТЕ, при цьому надавайте 

допомогу літнім, важкохворим людям і дітям; 

• негайно ПОВІДОМТЕ оперативні служби, надавши інформацію 

про характерні ознаки предмета (місце його розташування, дату і 

час виявлення та особу, яка його виявила), 

за телефонами: 

102 – У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРІЛОГО ОБ’ЄКТА; 

101 – У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ БОЄПРИПАСІВ 

 

Спеціально встановлений вибуховий пристрій (міна-пастка) 

замаскований у жерстяну пляшку з-під напою та у флягу для 

води Зона можливого ураження в радіусі 100 м 

 
 

 
 

 
 



• не допускайте до небезпечної зони інших людей та, 

знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким 

захисним укриттям, обов’язково дочекайтеся представників 

правоохоронних органів або ДСНС України; 

• у разі загрози виникнення вибуху негайно лягайте на землю в 

найближче заглиблене місце (канави, ями, ритвини тощо), ногами 

до епіцентру вибуху, обличчям униз і прикрийте голову якимись 

речами або руками, при цьому долонями щільно закриваючи вуха 

та відкривши рот для врівноваження тиску. Звуковий (акустичний 

удар) може призвести до розривів судин і барабанних перетинок. 

 

 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

• підходити, торкатися предмета та пересувати його; 

• знаходячись поблизу нього, палити, користуватися засобами 

радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати 

вибух); 

• заливати його рідинами, засипати ґрунтом або намагатися 

чимось його накривати; 

• намагатися самостійно знешкодити предмет; 

• здійснювати на нього будь-які самостійні дії: звуковий, 

світловий, тепловий чи механічний вплив: вибухові речовини, 

отруйні та чутливі до механічних впливів і нагрівання. 

 

ПАНАСЕНКО Андрій 
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