
Правила поводження з вибухонебезпечними предметами 

 

Під вибухонебезпечними предметами слід розуміти будь-які пристрої, 

засоби, підозрілі предмети, що здатні за певних умов вибухати. 

 

До вибухонебезпечних предметів належать: 

Вибухові речовини — хімічні з'єднання або суміші, здатні під впливом 

певних зовнішніх дій (нагрівання, удар, тертя, вибух іншого вибухового 

пристрою) до швидкого хімічного перетворення, що саморозповсюджується, 

з виділенням великої кількості енергії і утворенням газів. 

Боєприпаси - вироби військової техніки одноразового вживання, призначені 

для враження живої сили супротивника. До боєприпасів належать: бойові 

частки ракет; авіаційні бомби; артилерійські боєприпаси (снаряди, міни); 

інженерні боєприпаси (протитанкові і протипіхотні міни); ручні гранати; 

стрілецькі боєприпаси (набої до пістолетів, карабінів, автоматів тощо); 

Піротехнічні засоби: патрони (сигнальні, освітлювальні, імітаційні, 

спеціальні); вибухові пакети; петарди; ракети (освітлювальні, сигнальні); 

гранати; димові шашки. 

Саморобні вибухові пристрої - пристрої, в яких застосований хоча б один 

елемент конструкції саморобного виготовлення: саморобні міни-пастки; 

міни-сюрпризи, що імітують предмети домашнього побуту, дитячі іграшки 

або речі, що привертають увагу. 



Зазвичай, при знаходженні серійних мін, снарядів, гранат дорослі негайно 

викликають фахівців, які огороджують район і знешкоджують небезпечні 

знахідки. Інша справа – діти. Природна цікавість спонукає їх до небезпечних 

експериментів. Діти підкладають боєприпаси у багаття, випробують їх на 

міцність ударами, намагаються розібрати, приносять додому, у двір, до 

школи. Тому так важливо пояснити наслідки подібних дій, навчити правилам 

поведінки у таких ситуаціях. 

У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою ЗАБОРОНЕНО: 

-наближатися до предмета; 

-пересувати його або брати до рук; 

-розряджати, кидати, вдаряти по ньому; 

-розпалювати поряд багаття або кидати до нього предмет; 

-приносити предмет додому, у двір, до школи. 

Необхідно негайно повідомити поліцію, службу з надзвичайних ситуацій або 

дорослих про знахідку! 

Поради керівнику навчального закладу: 

Останнім часом почастішали випадки телефонних повідомлень про 

замінування приміщень та виявлення підозрілих предметів, що можуть 

виявитися вибуховими пристроями. 

На такий випадок пропонуються заходи попереджувального характеру: 

-посилення пропускного режиму при вході і в'їзді на територію закладу, 

пильнування системи сигналізації і відеоспостереження; 

-проведення обходів території закладу і періодичної перевірки складських 

приміщень на предмет своєчасного виявлення вибухових пристроїв або 

підозрілих предметів; 

-організація проведення спільних із працівниками цивільного захисту, 

правоохоронних органів інструктажів і практичних занять з питань дій у разі 

загрози або виникнення надзвичайних подій. 

У разі виявлення підозрілого предмета працівниками навчального закладу чи 

учнями потрібно негайно повідомити правоохоронні органи, територіальні 

органи управління з питань цивільного захисту. До прибуття оперативно-

слідчої групи керівник навчального закладу повинен дати вказівку 



співробітникам знаходитися на безпечній відстані від знайденого предмета. У 

разі потреби – евакуйовувати людей згідно наявному плану евакуації. 

Потрібно забезпечити можливість безперешкодного під'їзду до місця 

виявлення підозрілого предмету автомашин правоохоронних органів, 

співробітників територіальних органів управління з питань цивільного 

захисту, пожежної охорони, невідкладної медичної допомоги, служб 

експлуатації, забезпечити присутність осіб, що знайшли знахідку, до 

прибуття оперативно-слідчої групи. 

У всіх випадках керівник навчального закладу дає вказівку не наближатися, 

не чіпати, не розкривати і не переміщати підозрілу знахідку, зафіксує час її 

виявлення. 

У випадку, коли в будинку знайдено вибуховий пристрій й здійснюється 

евакуація: 

-одягніть одяг з довгими рукавами, щільні брюки і взуття на товстій підошві 

(це може захистити від осколків скла); 

-візьміть документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей тощо), гроші; 

-під час евакуації слідуйте маршрутом, вказаним органами, що проводять 

евакуацію. Не намагайтеся скоротити шлях, тому що деякі райони або зони 

можуть бути закриті для пересування; 

-тримайтеся подалі від обірваних ліній енергопостачання. 

Якщо будинок (квартира) опинилися поблизу епіцентру вибуху: 

-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; 

-негайно вимкніть всі електроприлади, перекрийте газ, воду; 

-з безпечного місця зателефонуйте рідним та близьким і стисло повідомте 

про своє місцезнаходження, самопочуття; 

-перевірте, чи потребують допомоги сусіди. 

 


