Додаток до листа
управління освіти
від 14.12.2018 № 1286/01-40
П А М’Я Т К А
щодо характерних ознак вибухового пристрою
та першочергових дій у разі його виявлення
Характерними ознаками вибухового пристрою є:
-

валізи, пакунки, коробки та інші предмети, залишені без нагляду;

отримання поштового відправлення, що не очікувалося, або вміст
якого чи відправник адресату невідомі;
- нестандартний спосіб виготовлення посилочної тари;
схожість виявленого предмета з штатними бойовими або
навчально-імітаційними припасами (снаряд, міна та ін.), іншими
піротехнічними виробами чи їх елементами;
- наявність у виявленого предмета звуку працюючого годинникового
механізму, запахів бензину, газу, розчинника, паливно-мастильних
матеріалів, хімічних речовин тощо;
- наявність у виявленого предмета деталей, що не відповідають
його прямому призначенню (індикаторні лампи, дроти,
увімкнені електронні таймери) або зайвого контакту (з’єднання)
з елементами будівельних конструкцій, трубопроводів іншими
об’єктами навколишньої обстановки;
- невідповідність ваги виявленого предмета його призначенню
(наприклад, надмірна маса коробки від цукерок, банки від кави
та ін.);
- наявність на елементах будівельних конструкцій (дверях,
вікнах), трубопроводах, обладнанні будь-яких сторонніх
деталей (у т.ч. дротів, ниток, важелів, шнурів);
- наявність стороннього сміття, порушення ґрунту, покриття
тротуарів, газонів за відсутності інформації або пояснень
відповідних комунальних і аварійних служб щодо причини їх
виникнення.

У разі виявлення персоналом або відвідувачами предмета,
підозрілого на вибуховий пристрій (надалі ВП) адміністрації закладу
необхідно:

-

негайно повідомити керівництво закладу про виявлення ВП, час
та місце його знаходження;

-

терміново проінформувати Управління МВС (тел. “102”),
Служби безпеки (телефон чергового – 42-21-29) та ДСНС
України (телефон чергового по штабу – 42-26-95) про факт
виявлення ВП, повідомивши установчі дані особи, яка виявила
ВП;

-

за погодженням з правоохоронними органами викликати на
об’єкт машини швидкої допомоги і аварійних служб;

-

із задіянням працівників служби охорони закладу (за умови її
наявності) оточити місце виявлення ВП, знаходячись від нього
на якнайбільше можливій відстані, посилити контроль за
ситуацією на всьому об’єкту, виключивши вільне пересування
по ньому персоналу та відвідувачів;

-

організувати евакуацію людей з приміщення чи території;

-

не наближатися, не торкати, не розкривати, не переміщати
знахідку, не заливати її рідиною, не засипати піском і ґрунтом;

-

вимкнути мобільні телефони персоналу та відвідувачів, а також
радіостанції (за їх наявності у працівників),

-

організувати відключення газових, водяних та електричних
комунікацій, радіо- і електроапаратури, радіопередавачів (за
наявності);

-

забезпечити можливість безперешкодного проходу або проїзду
до ВП співробітників і транспорту оперативно-слідчої групи;

-

надати можливість фахівцям оперативно-слідчої групи опитати
особу, що виявила ВП.

