СЛОВЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРІЛИХ ПРЕДМЕТІВ,
ЩО МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ ВЧИНЕННЯ ТЕРАКТУ
У разі виявлення підозрілого предмета, схожого на вибуховий пристрій,
рекомендується:
- негайно припинити роботи в місці (районі) його виявлення;
- поінформувати про нього інших осіб, які знаходяться поруч, у разі можливості забезпечити їх
евакуацію з небезпечної території;
- не підходити, не торкатися та не пересувати його;
- знаходячись поблизу нього, утримуватися від куріння, використання засобів радіозв’язку, у тому
числі й мобільного, не здійснювати самостійні дії;
- по можливості забезпечити охорону виявленого підозрілого предмета, (за захисними спорудами чи
предметами), ведучи спостереження на безпечній відстані, як зазначено нижче:
Тип вибухового пристрою
Безпечна відстань
(підозрілої речі)
Ручна граната
Не менш ніж 200 метрів
Тротилова шашка
Не менш ніж 50 метрів
Банка ємністю 0,33 літра
Не менш ніж 60 метрів
Валіза (кейс)
Не менш ніж 300 метрів
Дорожня валіза
Не менш ніж 400 метрів
Легковий автомобіль
Не менш ніж 600 метрів
Мікроавтобус
Не менш ніж 1000 метрів
- по можливості позначити або огородити місце перебування (для огорожі можна використовувати різні
підручні матеріали – дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки яскравої матерії тощо);
- повідомити про небезпечну знахідку будь-який місцевий орган виконавчої влади, чергові служби
правоохоронних органів за номером 102, надавши інформацію про характерні ознаки ймовірного
вибухового пристрою (місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила);
- по можливості та у разі наявності фото-, відеозасобів здійснити фото та відеофіксацію місця
знаходження підозрілого предмета, схожого на вибуховий пристрій;
- обов’язково дочекатися прибуття представників правоохоронних органів, знаходячись на безпечній
відстані від місця знахідки.
У разі залишення підозрілого предмета невідомою особою, свідком чого ви стали, максимально
запам’ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки. Основними характерними
ознаками, що вказують на можливу належність підозрілого предмета до вибухового пристрою є
наявність:
- знаходження в місцях з масовим перебуванням людей (громадському транспорті) без нагляду валізи,
пакунка, коробки тощо;
- зовнішньої схожості з боєприпасами, навчально-імітаційними, сигнальними, освітлювальними та
піротехнічними виробами;
- антени з радіоприймальним пристроєм годинникового механізму або електронного таймера;
- запаху гасу, розчинника, пально-мастильних і хімічних матеріалів тощо; елементів (деталей), що не
відповідають їх прямому призначенню;
- сторонніх підозрілих предметів у дверях, вікнах, закріплених за допомогою дроту, ниток, важелів,
шнурів тощо.

Бережіть своє здоров’я і життя!

