
ПАМ’ЯТКА щодо першочергових дій у разі виявлення ознак вибухового 
пристрою (вибухонебезпечного предмету) на території Печерського району 

 

У разі виявлення підозрілого предмета, схожого на вибуховий пристрій  у 
першу чергу необхідно здійснити наступні дії:  

- негайно повідомити чергового Печерського РУ ГУ МВС України в місті 
Києві за телефонами 102 та чергового Центрального міжрайонного відділу СБ 
України в місті Києві за телефоном 484-37-79 про виявлення характерних ознак 
вибухового пристрою, місце його розташування, час виявлення та інформацію про 
особу, що виявила;  

- до прибуття спеціалістів-вибухотехніків не підходити до виявленого 
предмету, не чіпати його руками і не підпускати до нього інших людей; 

- у випадку підтвердження наявності ознак вибухового пристрою 
організувати евакуацію людей з будівлі чи території, що знаходиться в 
безпосередній близькості до місця виявлення вибухового пристрою;  

- оперативно виконувати всі рекомендації спеціаліста-вибухотехніка.  
 

Характерними ознаками, що вказують на можливу наявність 
вибухового пристрою можуть бути:  

- виявлення в громадських місцях, транспорті валіз, пакунків, коробок та 
інших предметів залишених без нагляду власників; 

- отримання адресатом поштового відправлення, вміст якого чи відправник 
йому невідомі; 

- наявність у предметів характерного виду штатних бойових припасів, 
учбово-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів чи їхніх 
елементів; 

- наявність на знайденому предметі джерел живлення (батареї); 
- присутність дротів, невеликої антени, ізоляційної стрічки; 
- наявність звуку працюючого годинникового механізму, що чути з 

предмету; 
- наявність у предметі запаху бензину, гасу, розчиннику, пально-мастильних 

матеріалів, хімічних матеріалів, тощо; 
- наявність диму, що виходить з предмету; 
- наявність у предмета елементів (деталей), що не відповідають його 

прямому призначенню; 
- незвичайно велика маса предмета (наприклад, коробки з під цукерок, банки 

з під кави, книги, блокноту та таке інше); 
- наклейки, наліпки, етикетки з підписами на поверхні кришок коробок; 
- нестандартний засіб виготовлення посилочної тари; 
- наявність будь-якого додаткового контакту предмету з об’єктами 

навколишньої обстановки; 
- наявність на дверях, вікнах яких-небудь сторонніх предметів, закріпленого 

дроту, шнурків, важелів, шнурів тощо; 
- наявність стороннього сміття, порушення ґрунту, покриття на газонах, 

тротуарах при відсутності пояснень з боку відповідних служб щодо причин їх 
виникнення; 

- порушення вимог паркування автотранспортних засобів в місцях масового 
скупчення людей, місць проведення заходів за участю перших осіб держави, 
керівників міста або району; 

- намагання особи з предметом у руках чи в специфічному одязі, який дає 
змогу приховувати на тілі вибуховий пристрій, за будь-яких обставин 
безпосередньо наблизитися до місць масового скупчення людей, представників 
влади чи маршруту їх пересування.  

СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ при виявленні підозрілого предмета 
самостійно проводити з ним будь-які дії (торкатися, нахиляти, переміщувати, 
підіймати ті ін.)  

У разі виявлення особи, що намагається безпосередньо застосовувати 
підозрілий предмет по можливості не дати їй випустити його з рук та використати 
тіло особи як захист для гасіння енергії вибуху вибухового пристою від осколкової 
та фугасної дії. 

Примітка: потрібно пам’ятати, що марна втрата часу при загрозі вибуху 
може призвести до людських жертв!  


