
 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Рівненського автотранспортного 

                                                  коледжу НУВГП 

                                                                              «12» червня 2018 р. № 59-осн. 

 

ПАМ’ЯТКА 

щодо правил поводження з виявленими підозрілими предметами 

 

У разі виявлення предмета, щодо якого є підозра що це може бути вибуховий пристрій, 

ємкість з отруйною чи легкозаймистою речовиною, необхідно негайно здійснити наступне: 

 

1. Попередити людей, які знаходяться в безпосередній близькості від підозрілого 

предмета, про ймовірність вибуху та попросити їх негайно відійти на безпечну відстань;  

2. Самому відійти на безпечну відстань а також допомогти це зробити дітям і людям 

похилого віку; 

3. Зателефонувати інспектору-черговому територіального підрозділу Національної 

поліції (телефон - 102) та надати всю наявну інформацію про підозрілий предмет; 

4. Повідомити посадових осіб коледжу (гуртожитку), з якими у вас є зв’язок: керівника 

коледжу, керівника учбової групи, викладачів, коменданта гуртожитку, вахтера, тощо; 

5. Надати допомогу при евакуації людей з будівель чи території, що знаходиться під 

загрозою (якщо буде звернення відповідних служб чи посадових осіб коледжу); 

6. Категорично забороняється самостійно проводити з виявленими підозрілими 

предметами будь-які дії (торкатися, нахиляти, переміщувати, підіймати, тощо 

 

Характерні  додаткові ознаки,  що  вказують  на можливу небезпеку підозрілого 

предмету як вибухового пристрою, ємкості з отруйною чи легкозаймистою речовиною, тощо: 

- виявлення валіз, балонів, пакунків, коробок та інших предметів, залишених без 

нагляду власників; 

- отримання адресатом поштового відправлення, вміст якого чи відправник йому 

невідомі; 

- наявність у предметів характерного виду штатних бойових припасів, учбово-

імітаційних, сигнальних,  освітлювальних, піротехнічних виробів чи їхніх елементів; 

- наявність на предметі працюючого годинникового механізму; 

- наявність запаху бензину, гасу, розчинника, паливо-мастильних матеріалів, хімічних 

матеріалів, тощо, які йдуть від предмета; 

- наявність диму чи пари,  що виходять з предмету; 

- наявність у предмета елементів  (деталей), що не відповідають його прямому призна-

ченню; 

- наявність у дверях, вікнах, на дорозі чи тротуарі закріпленого дроту, ниток, важелів, 

шнурів, тощо, які прикріплені до підозрілого предмета або ведуть у приховане місце; 

- наявність стороннього сміття, порушення ґрунту, покриття на газонах, тротуарах у 

місцях, де їх нещодавно не було, або не має бути; 

- паркування автотранспортних засобів у нехарактерних місцях, особливо поблизу 

місць скупчення людей; 
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