Зразок 1
Пам'ятка
щодо першочергових дій у разі виявлення або застосування вибухових
пристроїв
У разі виявлення працівником навчального закладу предмета, що за зовнішнім
виглядом та місцем залишення може бути вибуховим пристроєм (ВП), необхідно:
- негайно повідомити керівництво закладу про виявлення характерних ознак ВП,
місце його знаходження, час виявлення та особу, яка виявила;
- проінформувати чергові частини УСБУ та УМВСУ у Вінницькій області;
- до приїзду правоохоронних органів черговий працівник закладу організовує
евакуацію людей з будівлі чи території, що знаходиться під контролем;
- оперативно виконувати всі рекомендації спеціаліста-вибухотехніка.
УВАГА: забороняється самовільно виносити можливий вибуховий пристрій чи
спробувати вивести його з ладу.
Характерними ознаками, що вказують на можливу наявність ВП, можуть бути:
- виявлення в адміністративних приміщеннях навчальних закладів (та у інших місцях
перебування людей) валіз, пакунків, коробок та інших предметів, залишених у приміщенні
(можливо із приховуванням);
- наявність у виявлених предметів характерного вигляду штатних бойових припасів,
навчально-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів чи їх
елементів;
- наявність у виявлених предметів звуку працюючого годинникового механізму;
- наявність у виявленому предметі запаху бензину, газу, розчинника, паливномастильних матеріалів, хімічних речовин тощо;
- наявність диму, що виходить з предмету;
- наявність у виявленого предмета елементів (деталей), що не відповідають його
прямому призначенню;
- надзвичайно велика маса виявленого предмета (наприклад, невідповідність ваги
коробки від цукерок, банки від кави, блокнота та інше);
- наявність будь-якого додаткового контакту предмета з об'єктами навколишньої
обстановки;
- наявність у дверях, вікнах будь-яких сторонніх предметів, закріпленого дроту, ниток,
важелів, шнурів тощо;
- наявність стороннього сміття, порушення ґрунту, покриття на газонах, тротуарах
поблизу навчальних закладів за відсутності пояснень щодо їх виникнення у відповідних
служб.
При виявленні підозрілого предмета суворо забороняється самостійно
проводити з ним будь-які дії (торкатися, нахиляти, відкривати, переміщувати,
підіймати, перерізати та ін.)
Примітка: Треба пам'ятати, що марна трата часу при загрозі вибуху може
призвести до людських жертв!
В усіх випадках про виявлення ознак вибухового пристрою або виникнення
надзвичайної події повідомляти оперативних чергових правоохоронних органів
невідкладно.
Черговий УСБУ у Вінницькій області - (0432) 53-13-09, 067-433-39-55;
Співробітник УСБУ у Вінницькій області - 098-766-42-29;
Черговий ГУ МВСУ у Вінницькій області - (0432) 59-33-22, 59-33-23.

