При виявленні на об’єкті
підозрілого предмета,
схожого на вибуховий пристрій.
Ознаки, що можуть вказувати на
наявність вибухового пристрою:
✓ виявлення «нічийного» предмета у
будь-якому вигляді (сумка, згорток,
пакет або предмет, схожий на
гранату, міну, снаряд і т.п.) у місцях
можливої
присутності
великої
кількості людей, поблизу пожежо - і
вибухонебезпечних
місць,
розташування
різного
роду
комунікацій;

✓ наявність на виявленому предметі
проводів,
мотузок,
ізоляційної
стрічки, скотчу;
✓ підозрілі звуки, щиглики, цокання
годинників,
що
виділяються
предметом;
✓ від предмета виходить характерний
запах
мигдалю
або
іншій
незвичайний запах, на зовнішній
оболонці присутні масляні плями.

Чинники, що служать приводом
для побоювання:
✓ перебування підозрілих осіб до
виявлення цього предмета,
✓ наявність
погроз,
висловлених
особисто, по телефону або в
поштових відправленнях.
Дії
персоналу
об’єкта
при
виявленні предмета, схожого на
вибуховий пристрій:
➢ суворо забороняється самостійно
здійснювати з виявленим підозрілим
предметом будь-які дії, а саме: не
наближатися, не торкатися, не
розкривати, не переміщати знахідку,
не заливати її рідиною, не засипати
піском і ґрунтом, не користуватися
радіоі
електроапаратурою,
переговорними пристроями (в тому
числі мобільними телефонами);

➢ негайно повідомте про виявлений
підозрілий предмет (вказавши точне
місце
його
перебування,
час

виявлення та зовнішній вигляд)
своєму керівництву або черговій
службі (службам безпеки, охорони)
об’єкта, а у разі неможливості
встановлення
зв’язку
з
ними, правоохоронному органу ГУ
НПУ - тел. 102 чи підрозділу ГУ
ДСНС за тел. 101. Надалі дійте за
їхніми вказівками.
Дії посадових осіб об’єкта, які
отримали
інформацію
про
виявлений предмет з ознаками
вибухового пристрою:
❖ дайте вказівку не наближатися, не
торкатися, не розкривати, не
переміщати знахідку, не заливати її
рідиною, не засипати піском і
ґрунтом, не користуватися радіо- і
електроапаратурою, переговорними
пристроями
(в
тому
числі
мобільними телефонами);

❖ зафіксуйте точне місце перебування
і час виявлення підозрілого

предмета, а також установчі дані
осіб,
що
знайшли
предмет.
Забезпечте їхню присутність до
моменту прибуття представників
правоохоронних органів;
❖ терміново
повідомте про
подію своєму
керівництву
(черговій
службі,
службам
безпеки,
охорони
об’єкта)
і через
них
або
особисто місцевому
правоохоронному органу ГУ НПУ тел. 102 чи підрозділу ГУ ДСНС за
тел. 101.;
❖ при наявності підстав (існуванні
реальної
загрози
життю
та
здоров’ю
людей
внаслідок
очікуваного вибуху) організуйте
евакуацію
персоналу,
використовуючи
маршрути,
віддалені від місця перебування
підозрілого предмета;
❖ дайте вказівку співробітникам
охорони
оточити
місце
розташування
предмета,
знаходитися на безпечній відстані
від нього або в місцях, що
забезпечують захист (кут будівлі,
колонна, товсте дерево, автомобіль
та ін.) і вести спостереження;

❖ при
необхідності
організуйте
відключення
побутових
і
виробничих комунікацій газу, води
й електрики;
❖ підсильте контроль за роботою
особового складу охорони по
всьому об'єкту;
❖ не знижуючи рівень охорони
об'єкта, забезпечте можливість
безперешкодного проходу або
проїзду до предмета співробітників
і транспорту органів реагування
(ГУ НПУ, УСБУ, ГУ ДСНС,
управління охорони здоров’я);
❖ надайте можливість прибулим
правоохоронцям опитати заявника
та інших осіб, які володіють
інформацією про подію, що
сталася;
❖ далі дійте за вказівками
представників правоохоронних
органів.
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