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НЕБЕЗПЕЧНІ ЗНАХІДКИ 

При знаходженні вибухонебезпечних 
пристроїв СЛІД ПАМ’ЯТАТИ: 

Однією з серйозних загроз сучасного 
суспільства є тероризм. Майже щоденно 
здійснюються терористичні акти, унаслідок 
яких гинуть люди. Більшість цих злочинів 
здійснюються з використанням вибухових 
пристроїв. Нерідко це саморобні, 
нестандартні пристрої, які складно виявити, 
знешкодити або ліквідувати. Злочинці 
зазвичай поміщають їх в звичайні портфелі, 
сумки, банки, пакунки і потім залишають їх у 
багатолюдних місцях. У такому разі важко 
відрізнити сумку з вибухівкою від такої ж 
сумки, залишеної забудькуватим пасажиром 
у громадському транспорті. Часто такі міні-
пастки мають досить привабливий вигляд. 

РОЗМІНУВАННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ АБО 

ЗНИЩЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 

ПРЕДМЕТІВ ЗДІЙСНЮЮТЬ ТІЛЬКИ 

ПІДГОТОВЛЕНІ ФАХІВЦІ-САПЕРИ, 

ДОПУЩЕНІ ДО ЦЬОГО ВИДУ РОБІТ 
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Відомі випадки застосування їх у авторучках, 
мобільних телефонах, гаманцях, дитячих 
іграшках. 

Тому бездоглядні предмети в 
транспорті, кінотеатрі, магазині, на вокзалі 
та інших багатолюдних місцях вимагають 
особливої уваги. 

Є декілька ознак, що дозволяють 
припустити, що маємо справу з вибуховим 
пристроєм. СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА:  

 ПРИПАРКОВАНІ БІЛЯ БУДІВЕЛЬ 

АВТОМАШИНИ, ВЛАСНИК ЯКИХ НЕВІДОМИЙ АБО 

ДЕРЖАВНІ НОМЕРИ ЯКОЇ НЕ ЗНАЙОМІ 

МЕШКАНЦЯМ, А ТАКОЖ, КОЛИ АВТОМОБІЛЬ 

ДАВНО НЕПОРУШНО ПРИПАРКОВАНИЙ; 

 НАЯВНІСТЬ У ЗНАЙДЕНОМУ МЕХАНІЗМІ 

АНТЕНИ АБО ПРИЄДНАНИХ ДО НЬОГО ДРОТІВ; 

 ЗВУКИ, ЩО ЛУНАЮТЬ ВІД ПРЕДМЕТУ 

(ЦОКАННЯ ГОДИННИКА, СИГНАЛИ ЧЕРЕЗ ПЕВНИЙ 

ПРОМІЖОК ЧАСУ), МИГТІННЯ ІНДИКАТОРНОЇ 

ЛАМПОЧКИ; 
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Якщо знайдений предмет видається 
підозрілим, потрібно негайно повідомити 
про нього працівників міліції чи ДСНС за 
телефоном «101» 

Якщо знайдено забуту річ у 
громадському транспорті, доречно опитати 
людей, які знаходяться поряд. Бажано 
встановити, кому річ належить або хто міг її 
залишити. Якщо господаря встановити не 
вдається, потрібно негайно повідомити про 
знахідку водія (кондуктора). 

У разі знаходження підозрілого 
предмета у під’їзді будинку, потрібно 
опитати сусідів, можливо, він належить їм. У 
разі неможливості встановити власника – 
негайно повідомити про знахідку до 
найближчого відділення міліції, до 
військкомату, органів місцевого 

 НАЯВНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ НА МЕХАНІЗМІ 

АБО ПОРЯД З НИМ (БАТАРЕЙКИ, АКУМУЛЯТОРИ 

ТОЩО); 

 НАЯВНІСТЬ РОЗТЯЖКИ ДРОТІВ АБО ДРОТІВ, ЩО 

ТЯГНУТЬСЯ ВІД МЕХАНІЗМУ НА ВЕЛИКУ ВІДСТАНЬ. 
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самоврядування, підрозділу ДСНС за 
телефоном «101». 

Якщо підозрілий предмет знайдено в 
установі, потрібно негайно повідомити про 
знахідку адміністрацію. 

 

У разі знаходження 
вибухонебезпечного пристрою: 

1. Негайно повідомити чергові служби 
органів внутрішніх справ, цивільного 
захисту. 

2. Не підходити до предмета, не 
торкатися і не пересувати його, не 
допускати до знахідки інших людей. 

3. Припинити всі види робіт в районі 
виявлення вибухонебезпечного предмета. 

4. Не користуватися засобами 
радіозв’язку, мобільними телефонами (вони 
можуть спровокувати вибух). 

5. Дочекатися прибуття фахівців; 
вказати місце знахідки та повідомити час її 
виявлення. 
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У випадку, коли в будинку 
знайдено вибуховий пристрій і 

здійснюється евакуація: 
 

1. Одягніть одяг з довгими рукавами, 
щільні брюки і взуття на товстій підошві (це 
може захистити від осколків скла). 

2. Візьміть документи (паспорт, 
свідоцтво про народження дітей тощо), 
гроші. 

3. Під час евакуації слідуйте 
маршрутом. Вказаним органами, що 
проводять евакуацію. Не намагайтеся 
скоротити шлях, тому що деякі райони або 
зони можуть бути закриті для пересування. 

4. Тримайтеся подалі від обірваних ліній 
енергопостачання. 

 

Якщо будинок (квартира) опинилися 
поблизу епіцентру вибуху: 

1. Обережно обійдіть всі приміщення, 
щоб перевірити, чи немає витоків води, газу, 
спалахів і т.п. У темряві в жодному випадку 
не запалюйте сірника або свічки – 
користуйтеся ліхтариком. 
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2. Негайно вимкніть всі 
електроприлади, перекрийте газ. Воду. 

3. З безпечного місця зателефонуйте 
рідним і близьким і стисло повідомте про 
своє місцезнаходження, самопочуття. 

4. Перевірте, чи потребують допомоги 
сусіди. 

Опинившись поблизу вибуху, стримайте 
свою цікавість і не намагайтеся наблизитись 
до епіцентру, щоб розгледіти або допомогти 
рятівникам. 

Найкраще, що можна зробити – 
залишити небезпечне місце. До того ж, 
варто знати, що зловмисники часто 
встановлюють вибухові пристрої парами, 
щоб через деякий час після вибуху першого 
з них, пролунав другий вибух. Зловмисники 
розраховують на те. Що після першого 
вибуху на його місці зберуться люди, у тому 
числі й представники силових структур, і при 
повторному вибуху жертв буде набагато 
більше. 
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Отож: 

! Не слід робити самостійно жодних 
маніпуляцій із знахідками або підозрілими 
предметами, що можуть виявитися 
вибуховими пристроями; 

! Виявивши річ без господаря, треба 
звернутися до працівника міліції або іншого 
посадовця; 

! Не можна торкатися знахідки; 

! Не користуйтеся мобільним та 
радіозв’язком поблизу підозрілої знахідки. 

Для поштової кореспонденції з 
пластиковою міною характерна надмірна 
товщина, пружність, вага не менше 50 г і 
ретельна упаковка. На конверті можуть бути 
різні плями, проколи, можливий 
специфічний запах. Повинно насторожити 
настирне бажання вручити лист неодмінно в 
руки адресата і надписи на кшталт: 
«розкрити тільки особисто». «особисто в 
руки», «секретно» і т.п. Підозрілий лист не 
можна відкривати, згинати, нагрівати або 
опускати у воду. 
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Правила безпечної поведінки в 
надзвичайних ситуаціях. 

1. При загрозі ураження стрілецькою 
зброєю. 

- Закрийте штори або жалюзі (заклейте 
вікна паперовою стрічкою) для зниження 
ураження осколками скла. 

- Вимкніть світло, закрийте вікна та двері. 

- Займіть місце на підлозі в приміщенні, що 
не має вікон на вулицю (комора, ванна, 
передпокій). 

- Інформуйте можливими засобами про 
небезпеку близьких і знайомих. 

2.При загрозі бойових дій. 

- Закрийте штори або жалюзі (заклейте 
вікна паперовою стрічкою) для зниження 
ураження осколками скла. Вимкніть 
джерело живлення, закрийте воду і газ, 
загасіть пічне опалення. 

- Візьміть документи, гроші і продукти, 
предмети першої необхідності, медичну 
аптечку. 
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- Негайно покиньте житлове приміщення, 
сховайтесь в підготовленому підвалі або 
найближчому укритті. 

- Попередьте про небезпеку сусідів. Надайте 
допомогу старим і дітям. 

- Без крайньої необхідності не залишайте 
безпечного місця перебування. 

- Проявляйте крайню обережність, не 
піддавайтеся паніці. 

2. Якщо стався вибух. 

- Переконайтеся в тому, що ви не отримали 
значних травм. 

- Заспокойтеся і уважно озирніться навколо, 
чи не існує загрози подальших обвалів і 
вибухів, які не звисає чи з руїн розбите скло, 
не потрібна комусь ваша допомога. 

- Якщо є можливість – спокійно вийдіть з 
місця події. Якщо ви опинилися в завалі – 
періодично подавайте звукові сигнали. 
Пам'ятайте, що при низькій активності 
людина може протриматися без води п'ять 
діб. 
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- Виконуйте всі розпорядження 
рятувальника. 

3. При повітряній небезпеці. 

- Вимкніть джерело живлення, закрийте 
воду і газ. 

- Погасіть пічне опалення. 

- Візьміть документи, гроші і продукти, 
предмети першої необхідності, медичну 
аптечку. 

- Попередьте про небезпеку сусідів і при 
необхідності надайте допомогу старим і 
хворим. 

- Якнайшвидше дійдіть до захисної споруди 
або сховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь 
спокою і порядку. Без крайньої необхідності 
не залишайте безпечного місця 
перебування. Слідкуйте за офіційними 
повідомленнями. 

4.При загрозі масових заворушень. 

- Зберігайте спокій і розсудливість. 

- При перебуванні на вулиці негайно 
покиньте місця масового скупчення людей, 
уникайте агресивно налаштованих осіб. 
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- Не піддавайтеся на провокації. 

- Надійно закрийте двері. Не підходьте до 
вікон і не виходьте на балкон. Без крайньої 
необхідності не покидайте приміщення. 

5. Якщо вас захопили злочинці як 
заручника і вашому життю і здоров'ю 
загрожує небезпека. 

- Намагайтеся запам'ятовувати будь-яку 
інформацію (вік, зріст, голос, манеру 
розмовляти, звички і т.п.) про злочинців, що 
надалі може допомогти встановити їх 
місцезнаходження. 

- При першій можливості намагайтеся 
повідомити про місце свого перебування 
рідним чи в міліцію. 

- Намагайтеся бути розважливими, 
спокійними, по можливості миролюбними, 
оберігайте себе від непотрібного ризику. 

- Якщо злочинці перебувають у стані 
алкогольного або наркотичного сп'яніння, то 
намагайтеся максимально обмежити себе 
від спілкування з ними, так як їх дії можуть 
бути непередбачувані. 
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- Чи не підсилюйте агресивність злочинців 
непокорою, сваркою, зайвим опором. 

- Виконуйте вимоги терористів, не 
створюючи конфліктних ситуацій, запитуйте 
дозволу переміщатися, сходити в туалет, 
відкрити сумочку і т.д. 

- Уникайте будь-яких дискусій, особливо 
політичних, зі злочинцями, будьте, 
насамперед, уважними слухачами. 

- Зберігайте свою честь і нічого не просіть, 
намагайтеся з'їдати все, що дають, 
незважаючи на те, що їжа може бути 
непривабливою. 

- Якщо ви тривалий час перебуваєте поруч 
із злочинцями, постарайтеся встановити з 
ними контакт, викликати гуманні почуття і 
почати розмову, не наводячи їх до думки про 
те, що ви хочете щось вивідати. 

- Не дозволяйте собі падати духом, 
використовуйте будь-яку можливість 
поговорити з самим собою про свої надії, 
проблеми, які трапляються в житті, 
постарайтеся заспокоїтися і розслабитися за 
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допомогою медитації, читайте різні тексти, 
постарайтеся згадати вірші. 

- Уважно стежте за поведінкою злочинців та 
їх намірами, будьте готові до втечі, якщо ви 
абсолютно впевнені в безпеці такої спроби. 

- Постарайтеся знайти найбільш безпечне 
місце в приміщенні, де вас тримають і де 
можна було б захиститися під час штурму 
терористів (приміщення, стіни і вікна яких не 
виходять на вулицю – ванна кімната або 
комора), у разі відсутності такого місця 
падайте на підлогу при будь-якому шумі або 
стрілянині. 

- При застосуванні спеціальними 
підрозділами сльозоточивого газу дихайте 
через мокру тканину, швидко і часто 
моргайте, викликаючи сльози. 

- Під час штурму ні в якому разі не беріть в 
руки зброю терористів, щоб не постраждати 
від штурмуючих, які стріляють по озброєним 
людям. 

- При звільненні виходьте швидше, речі 
залишайте там, де вони лежать, оскільки 



15 
 

можливі вибухи або пожежа, беззаперечно 
виконуйте команди групи захоплення. 

6. При проведенні тимчасової евакуації 
цивільного населення з небезпечного 
району. 

- Візьміть документи, гроші і продукти, 
необхідні речі, медикаменти. 

- По можливості надайте допомогу 
громадянам похилого віку, людям з 
фізичними вадами. 

- Дітям дошкільного віку вкладається в 
кишеню або пришивається до одягу записка, 
де вказується прізвище, ім'я, по батькові, 
домашня адреса, а також ім'я та по батькові 
матері і батька. 

- Дотримуйтесь вказаного маршруту. При 
необхідності зверніться за допомогою до 
правоохоронців та медичних працівників. 

 

 

 


