
ПАМ’ЯТКА 

ГРОМАДЯНАМ  НА ВИПАДОК ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ  

АБО ПІДОЗРІЛИХ ОБ’ЄКТІВ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЗНАКИ ПІДОЗРІЛИХ ПРЕДМЕТІВ: 

 

- залишені без нагляду предмети 

(коробки, валізи, пакети і ін.), які не 

повинні знаходитись в даних місцях; 

- каністри, пляшки, інші ємності з яких 

відчувається запах бензину, гасу та 

інших нафтопродуктів;  

- коробки, в які вмонтовані лампочки, 

перемикачі або дроти; 

- предмети, на яких закріплені 

радіотелефони, пейджери, годинники та 

інші аналогічні. 

 

 

 

 

 
 

 

Пакет  100 х200  

Мінімальна безпечна відстань 

для евакуації – 30 м 

 

ПІДОЗРІЛІ ПРЕДМЕТИ 

 

Дипломат 

Мінімальна безпечна відстань 
для евакуації – 500 м 

 

 

 

Саморобний вибуховий 

пристрій 

Мінімальна безпечна відстань 
для евакуації –200 м 

 

 

 

Саморобний вибуховий 

пристрій 

Мінімальна безпечна відстань 

для евакуації –200 м 

 

 

 

 

Коробка   300 х200 х 150 

Мінімальна безпечна відстань 

для евакуації – 350 м 

 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ 

Гранати 

Мінімальна безпечна відстань для 

евакуації – 200 м 

Міни 

Мінімальна безпечна відстань для 

евакуації: – протипіхотні-100 м 

 -напр. дії -300м 

 -протитанкові-150м  

Артилерійські боєприпаси 

Мінімальна безпечна відстань для 

евакуації – 500-1200 м 

ЯКЩО ВИ  ПОБАЧИЛИ  ПІДОЗРІЛІ  АБО 

ЗАЛИШЕНІ БЕЗ НАГЛЯДУ ПРЕДМЕТИ У 

ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБІ 

 

  Негайно сповістите водія про знайдений підозрілий 

предмет 

  Після зупинки транспортного засобу негайно але як 

можливіше спокійно залиште його та відійдіть на 

безпечну відстань  

  Залишаючи засіб не створюйте натовп у дверях та на 

сходах 

 Допоможіть людям, які не в змозі самостійно вийти з 

транспортного засобу   
 

ЯК ЩО ВИ  ПОБАЧИЛИ  ПІДОЗРІЛІ  АБО ЗАЛИШЕНІ 

БЕЗ НАГЛЯДУ ПРЕДМЕТИ 

 

  Негайно сповістите чергову частину ОВС про знайдений 

підозрілий предмет та його ознаки за телефоном  02 

  Відійдіть самі на безпечну відстань та за-    пропонуйте 

зробити теж саме оточуючим Вас людям  

  Спостерігайте за підозрілим предметом із захищеного 

місця і не дозволяйте оточуючим   підходити до нього 

 Будьте ласкаві, не робіть спроб самотужки відкрити 

знахідку або знешкодити вибуховий пристрій. 

 

 
 

Категорично 

забороняється 
торкатися вибухонебез-

печних або підозрілих           

предметів, розбирати 

або знешкоджувати їх. 
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