У В А Г А В С І М!
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Житомирської області

ІН Ф О Р М У Є, П О П Е Р Е Д Ж А Є

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ВИЯВЛЕННІ
ПІДОЗРІЛИХ ПРЕДМЕТІВ
Останнім часом часто зустрічаються випадки виявлення громадянами підозрілих
предметів, які можуть виявитися вибуховими пристроями. Подібні предмети
виявляють у транспорті, на сходових майданчиках, біля дверей квартир, в установах та
місцях скупчення людей.
Як поводитися при цьому? Як Вам діяти ?
 Якщо виявлений предмет не повинен, на Вашу думку, перебувати «в цьому
місці» і в «цей час», не залишайте цей факт без уваги.
 Якщо Ви виявили забуту або залишену річ у громадському транспорті,
запитайте людей, що знаходяться поруч із Вами. Намагайтесь встановити або
власника, або того, хто міг її залишити. Якщо особу господаря не встановлено,
негайно повідомте про знахідку водія (машиніста) транспортного засобу.
 Якщо Ви виявили підозрілий предмет у під’їзді свого будинку, опитайте сусідів,
можливо, він належить їм. Якщо власника не встановлено – негайно повідомте
про знахідку підрозділи СБУ, МВС, ДСНС, та управління ЦЗ міськради.
У всіх перерахованих випадках:
 не чіпайте, не відкривайте та не переміщуйте знахідку;
 зафіксуйте час виявлення знахідки; намагайтеся зробити так, щоб люди
відійшли якнайдалі від небезпечного місця :
 обов’язково дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи;
 не забувайте, що Ви є
найважливішим свідком; виключіть можливість
використання мобільних телефонів, засобів радіозв’язку, які здатні викликати
спрацювання дистанційно керованого вибухового пристрою.
 після прибуття представників правоохоронних органів, негайно вкажіть місце
знаходження підозрілого предмету.
Пам’ятайте: зовнішній вигляд предмету може приховувати його справжнє
призначення. Для маскування вибухових пристроїв використовуються звичайні
побутові предмети: сумки, пакети, згортки, коробки, іграшки та інше.
Ознаки наявності вибухових пристроїв
Присутність дротів, невеликої антени, скетчу; підозрілі звуки з виявленого
предмету (цокання годинника, клацання); наявність на знайденому предметі джерел
живлення (батарейок, акумуляторів); наявність розтяжки з дроту, шпагату, мотузки;
незвичайне розміщення предмету; специфічний, не властивий для навколишньої
місцевості, запах; залишені портфелі, валізи, сумки, пакунки, мішки, ящики, коробки
та інше.

