
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичний   центр   цивільного  захисту  та безпеки  життєдіяльності  Вінницької   області спільно  з Департаментом цивільного захисту облдержадміністрації 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЯКЩО  ВИ  ПОБАЧИЛИ ПІДОЗРІЛИЙ  ПРЕДМЕТ  НА  
ВУЛИЦІ: 

 

- зателефонуйте на номер рятувальної служби«101» 
або СБУ, відділення міліції; 

- попередьте перехожих про можливу небезпеку; 
- очікуючи на прибуття рятувальників, огородіть 

чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на 
безпечну відстань (100 м); 

- для огородження скористайтеся будь-якими під-
ручними матеріалами: гілками, мотузками, шматками 

тканини, камінням тощо. 

ПЕРЕБУВАЮЧИ  В  ГРОМАДСЬКОМУ  ТРАНСПОРТІ: 
 

- звертайте увагу на залишені кимось сумки, портфелі, 
згортки, іграшки чи інші предмети, у яких можуть 
знаходитися саморобні вибухові пристрої; 

- негайно за допомогою кнопки виклику водія, пере-
говорного пристрою чи іншим способом повідомте про 
знахідку водія транспортного засобу або будь-якого 
правоохоронця; 

- у жодному разі не відкривайте знайдені пакети чи сумки, 
не торкайтеся до них і попередьте людей про можливу 

небезпеку. 

 

КАТЕГОРИЧНО  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
 

- чіпати чи переміщувати підозрілий предмет та інші 
предмети, що знаходяться поряд із ним; 

-  заливати його рідинами, засипати ґрунтом або 
чимось його накривати; 

-  вмикати поблизу знайденого предмета електро-, 
радіоапаратуру, переговорні пристрої чи рацію; 

- торкатися підозрілого предмета, здійснювати на 
нього звуковий, світловий, тепловий чи 
механічний вплив. 

 

 

ЯКЩО  СТАВСЯ  ВИБУХ: 
 

- спробуйте заспокоїтися й з’ясувати ситуацію ; 
-  не користуйтеся відкритим вогнем; 
-  зі зруйнованого приміщення виходьте обережно, не 

торкаючись пошкоджених конструкцій або оголених 
дротів; 

-  у разі задимлення захистіть органи дихання змоченою 
хусткою, шматком тканини чи рушником; 

-  у громадському транспорті насамперед виконуйте всі 
команди водія чи команди, які оголошують дистанційно.  

 
 

ЯК РОЗПІЗНАВАТИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ 
(характерні ознаки ВНП): 

 

- предмети є незнайомими або незвичними для цієї 
обстановки чи території; 

- на предметі влаштовані антени, вмонтовані 

годинникові механізми чи від них відходять проводи.                   

ППААММЯЯТТААЙЙТТЕЕ!!  ППррааккттииччнноо  ввссіі  ввииббууххооввіі  ррееччооввииннии  ооттррууййнніі,,  ччууттллииввіі  ддоо  ммееххааннііччнниихх  іі  ззввууккооввиихх  ввппллииввіівв,,  ннааггрріівваанннняя..  ППооввоодджжеенннняя  зз  ннииммии  ввииммааггааєє  

ммааккссииммааллььннооїї  ууввааггии  ттаа  ооббеерреежжннооссттіі!!  ЗЗннеешшккоодджжууввааттии  ввииббууххооввиийй  ппррииссттрріійй  ааббоо  ллооккааллііззууввааттии  ввииббуухх  ммоожжууттьь  ттііллььккии  ппііддггооттооввллеенніі  ппііррооттееххннііккии  ччии  іінншшіі  

ффааххііввцціі  ппіісслляя  ввииввееддеенннняя  ллююддеейй  іізз  ннееббееззппееччннооїї  ззооннии  ттаа  ввииссттааввллеенннняя  ооттооччеенннняя..  

 

 


