
Пам’ятка поводження людини 
 при виявлення вибухонебезпечного пристрою

Будьте уважні в громадських місцях!

1.Здійснюючи поїздки у громадському транспорті (особливо у метро), 
звертайте увагу на залишені сумки, портфелі, згортки, іграшки та предмети, у 
яких можуть знаходитись саморобні вибухонебезпечні пристрої. Терміново 
повідомте про це водію, машиністу поїзду, будь-якому працівнику міліції. Не 
відкривайте їх, не чіпайте руками, попередьте людей про небезпеку.

2.Заходячи у під’їзд, звертайте увагу на сторонніх людей и невідомі предмети. 
Як правило, вибуховий пристрій у будівлі закладають у підвалах, на перших 
поверхах, під сходами. Будьте уважні та обережні.

При виявленні вибухонебезпечного пристрою:

1. Негайно повідомте чергові служби органів внутрішніх справ, цивільного 
захисту.
2. Не підходьте до предмету, не торкайтеся і не пересувайте його, не 
допускайте до знахідки інших людей.
3. Припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмету.
4. Не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони 
можуть спровокувати вибух).
5. Дочекайтеся прибуття фахівців, вкажіть місце знахідки та повідомте час її 
виявлення.
Пам’ятайте! Одна з основних причин нещасних випадків з вибуховими 
пристроями – грубе порушення елементарних правил безпеки.

 У випадку, коли в будинку знайдено вибуховий пристрій і Вас евакуюють:
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 "зрізати" шлях, тому що деякі райони або зони 
можуть бути закриті для пересування.
4.Тримайтеся подалі від ліній енеропостачання, що впали.

 Якщо Ваш 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.
2.Негайно вимкніть всі електроприлади, перекрийте газ, воду.
3.З безпечного місця зателефонуйте рідним та близьким і стисло повідомите 
про своє місцезнаходження, самопочуття.
4.Перевірте, як йдуть справи у сусідів - їм може знадобитися допомога.
Якщо Ви опинилися поблизу вибуху, стримайте свою цікавість і не намагайтеся
наблизитись до епіцентру.



Якщо стався вибух!
 1.Пересувайтесь обережно, не чіпайте пошкоджені конструкції та оголений 
дріт. 
 2.У пошкодженому приміщенні із-за небезпеки вибуху газу не можна 
користуватися відкритим вогнем. 
3.При задимленні захистіть органи дихання мокрим рушником. 
4.Дійте у відповідності з наказами посадових осіб.


