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виявлення підозрілих 
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НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Види вибухонебезпечних предметів;

2.Правила та порядок поводження при

виявленні підозрілого предмета або

вибухового пристрою.



До вибухонебезпечних предметів 

відносяться:

Вибух - швидке виділення енергії в

результаті фізичних, хімічних або ядерних

змін вибухової речовини. При вибуху

завжди відбувається розширення вихідної

речовини або продуктів її перетворення,

внаслідок чого виникає дуже високий

тиск, що викликає руйнування і

переміщення навколишнього середовища.



Розрізняють наступні вибухи: 
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спалах

детонація

об'ємний вибух

газопилові хмари в замкнутому

і відкритому просторі

вибух киплячих рідин, що виділяють 

пар



осколкові поранення

опіки

задуха

травми при падінні

відрив кінцівок

Травми, які 

отримуються при 

вибуху

осліплення



До вибухонебезпечних предметів

відносяться:
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вибухові речовини

боєприпаси

піротехнічні засоби

ракети

саморобні вибухові пристрої

ВАЖЛИВО!



❑ стрілецькі боєприпаси (патрони до пістолетів,

карабінів, автоматів, кулеметів тощо)

❑ ручні гранати

❑ ракети і їх бойові частки

❑ авіаційні бомби, торпеди

❑ артилерійські боєприпаси (снаряди, міни)

❑ інженерні боєприпаси (протитанкові й

протипіхотні міни)

До боєприпасів відносяться:



БОЙОВІ ПАТРОНИ



Розбирати патрон, наносити
удари по ньому, кидати у полум’я
або здійснювати інші дії.

Дальність польоту кулі складає
більше 1500 метрів, а радіус
ураження осколками від
великокаліберного патрона

складає до 20 метрів.



ГРАНАТИ

Вибух гранати 

призводить до 

отримання 

численних 

поранень, а в 

більшості 

випадків до 

загибелі.

РГД - 5

РАДІУС ураження осколками 

до 30 метрів

Ф-1

РАДІУС ураження осколками

до 200 метрів



Всесвітньо визнані попереджувальні знаки 

про міни та вибухові пристрої – це знаки 

МІНИ 



МОН-50

Призначення міни 
поразка супротивника 
забійними (металевими) 
елементами. Висота 
сектора ураження від 
15 см до 4 метрів. 
Дальність ураження –

до 50 метрів.



МОН-50

Мінімальна безпечна відстань

для протипіхотних мін –

100-300 метрів.

. 



Міна протипіхотна 

осколкова кругового 

ураження вистрибуючо-

натискної дії.  

Спрацьовує, коли людина 

зачіпляється за дротяну 

розтяжку. Поразка людині 

завдається забійними 

елементами  (кульки або 

ролики) при її підриві  на 

висоті 90-110см від 

поверхні  землі.



Мінімальна безпечна відстань

для протипіхотних мін –

100-300 метрів.





Призначена для 

виведення з ладу 

гусеничної і 

колісної техніки. 

Ураження 

наноситься при 

вибухові заряду 

міни в момент 

наїзду на кришку 

міни.



Мінімальна 

безпечна 

відстань для 

мінометних 

мін складає 

500 метрів.



Мінімальна 

безпечна відстань 

для артилерійських 

боєприпасів 

складає не менше 

800 метрів.



КАСЕТНІ БОЄПРИПАСИ



Мінімальна 

безпечна 

відстань 

складає  не 

менше 1200-

1500 метрів 

від місця 

вибуху.

АВІАЦІЙНІ  БОМБИ



САМОРОБНІ 

ВИБУХОВІ ПРИСТРОЇ

Саморобним вибуховим 

пристроєм може бути 

любий предмет, залишений 

без догляду у місцях 

скупчення людей.



ознаки, що дозволяють виявити вибуховий 

пристрій
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наявність розтяжки дротів або 

дротів, що тягнуться від 

механізму на велику відстань

специфічний запах

звуки, що лунають від предмета (цокання 

годинника, звукові/світлові сигнали через 

певний проміжок часу), миготіння 

індикаторної лампочки

наявність джерел живлення 

на механізмі або поряд із 

ним (батарейки, 

акумулятори тощо)
наявність у знайденому 

механізмі антени або 

приєднаних до нього дротів



Наявність на 

предметі 

розтяжок, 

дротів,  які 

тягнуться від 

предмета, 

ниток, скотча.



Наявність  

джерел живлення 

(батарейки, 

аккумулятори), 

антен з 

радіоприладом, 

мобільного 

телефону, часового 

або електронного 

таймера



Наявність 

підозрілих звуків, які 

надходять від 

предмета (цокання 

годиника, сигнали 

через встановлений 

проміжок часу);

Характерний запах 

(керосина, 

розчинювача, паливо-

мастильних та 

хімічних матеріалів).



Наявність в 

дверях, вікнах, на 

деревах, дитячих 

майданчиках  

сторонніх 

підозрілих 

предметів, 

закріпених за 

допомогою дроту, 

ниток, скотча, 

шнурів.



Слід пам’ятати, що розмінуванням,

знешкодженням або знищенням

вибухонебезпечних предметів

займаються тільки підготовлені

фахівці - допущені до цього виду

робіт.

Важливо! Якщо знайдений предмет не 

повинен, як вам здається, знаходитися «в 

цьому місці і в цей час», не залишайте цей 

факт без уваги.



У разі знаходження вибухонебезпечного

пристрою ЗАБОРОНЕНО:

наближатися до предмета.

пересувати його або брати до рук.

розряджати, кидати, вдаряти по ньому.

здійснювати на ньому будь-які самостійні

дії: звукові, світові, теплові або механічні!

заливати вибухонебезпечні предмети

рідиною, засипати грунтом або намагатися

чимось накрити!



У разі знаходження вибухонебезпечного

пристрою ЗАБОРОНЕНО:

кидати у вогнище, розводити багаття або

курити поблизу вибухового предмета!

користуватися, перебуваючи біля таких

знахідок, мобільним телефоном, іншою

радіо – електронною апаратурою.

приносити предмет додому, до школи.



ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТИ 

ПОМІТИВ ПІДОЗРІЛИЙ  

ПРЕДМЕТ АБО 

ВИБУХІВКУ?



Не чіпай виявлений 

вибухонебезпечний або 

підозрілий  предмет! 

Попередь про 

знахідку інших людей. 

Відвести їх на безпечну 

відстань (не менше 100 

метрів)!

ПРАВИЛЬНІ ДІЇ



Не користуйся 

радіолектронними приладами 

поблизу виявленого 

вибухонебезпечного 

предмета! 

Відійди на безпечну 

відстань та негайно повідом 

про виявлення  небезпечної 

знахідки за телефонами 

101 та 102

ПРАВИЛЬНІ ДІЇ

Якщо ви знайшли підозрілий предмет в школі, негайно повідомте 

про це адміністрацію школи



ПРАВИЛЬНІ ДІЇ

Запам’ятай місце

знаходження

вибухонебезпечного або

підозрілого предмета.

Зустрінь працівників

спецслужб яких ти викликав,

оскільки ти – єдина людина,

що зможе точно описати

підозрілий предмет та показати

точне місцезнаходження.



Не дозволяй іншим

людям, особливо дітям,

наближатися до

підозрілого предмета,

поки чекаєш фахівців

служб.

ПРАВИЛЬНІ ДІЇ

У випадку загрози виникнення 

вибуху негайно укрийся в 

найближчому заглибленні 

(канаві, ямі, рівчаку т.д.), 

прикривши голову руками.



У разі знаходження підозрілого

предмета в під’їзді свого будинку,

опитайте сусідів, можливо, він належить

їм. Якщо встановити власника

неможливо – негайно повідомте про

знахідку відділення поліції та ДСНС.

ПРАВИЛЬНІ ДІЇ

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ  І НЕ ПАНІКУЙТЕ!!!     

Якщо підозрілий предмет залишила 

невідома особа і ти став свідком 

цього — спробуй максимально 

запам’ятати її зовнішність, одяг, авто 

та його номерні знаки.



– одягніть одяг із довгими рукавами, щільні

брюки і взуття на товстій підошві. Це може

захистити від осколків скла;

У випадку, коли в будинку знайдено 

вибуховий пристрій і вас евакуюють

– батькам необхідно взяти із собою

документи (паспорт, свідоцтво про

народження дітей тощо), гроші;

– під час евакуації рухайтеся маршрутом,

указаним фахівцями, що проводять

евакуацію. Не намагайтеся «зрізати» шлях,

тому що деякі райони або зони можуть

бути закриті для пересування;

– тримайтеся подалі від ліній

енергопостачання, що впали.



- з безпечного місця зателефонуйте рідним та

близьким і стисло повідомте про своє

місцезнаходження, самопочуття;

- перевірити, чи потребують допомоги сусіди.

Якщо будинок (квартира) опинилися 

поблизу епіцентру вибуху батькам необхідно

- обережно обійти всі приміщення, щоб

перевірити чи немає витоків води, газу,

спалахів тощо. У темряві в жодному випадку

не запалюйте сірника або свічки -

користуйтеся ліхтариком;

- негайно вимкнути всі

електроприлади, перекрийте газ,

воду;



- не відкривай знайдені пакети чи сумки, не

чіпай їх та повідомте людей довкола про

можливу небезпеку.

Якщо ти перебуваєш у громадському

транспорті та інших місцях скупчення людей

- зберігай спокій та розсудливість;

- звертай увагу на залишені сумки, портфелі,

згортки чи інші предмети, у яких можуть

бути заховані саморобні вибухові пристрої;

- у разі виявлення підозрілого предмета негайно

натисни кнопкою виклику водія, переговорним

пристроєм чи іншим способом повідомте про

знахідку водія чи правоохоронців;



Стримай свою цікавість і не намагайся 

наблизитися до епіцентру, щоб розгледіти або 

допомогти фахівцям. Найкраще — залишити 

небезпечне місце. До того ж варто знати, що 

зловмисники часто встановлюють вибухові 

пристрої парами. Вони розраховують на те, 

що після першого вибуху на його місці 

зберуться люди, і при повторному вибуху 

жертв буде набагато більше.

ОПИНИВСЯ ПОБЛИЗУ ВИБУХУ



o Ляж на землю та прикрий голову

руками.

o Використовуй будь-яке доступне

укриття: будівлі, кювети, лощини,

дерева, або шафи, столи чи стіни,

якщо ти перебуваєш у будівлі.

o Не поспішай покидати укриття:

деякі уламки летять траєкторією

бумерангу – роблять коло в повітрі

й падають поряд з епіцентром

вибуху.

o Використовуй аварійні виходи,

якщо вибух стався, поки ти був у

будівлі. Не використовуй ліфти !

У ВИПАДКУ ВИБУХУ ПОРУЧ З ТОБОЮ



✓ місць з доказами проведення

бойових дій або вибухів

✓ лісистих ділянок, з якими ти не

знайомий

✓ зарослих доріг та доріжок, які не

використовуються

✓ занедбаних військових окопів,

техніки, транспортних засобів

✓ зруйнованих та покинутих

будівель, будинків, мостів, лінії

електропередач, водопровідних

труб.

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ ВІД МІН?

Тримайся подалі від:



• СТОП – негайно зупинись! Зупини всіх

у групі, не збирайтеся разом.

• Стій нерухомо – залишайся нерухомим

і не рухай ногами.

• Якщо стався нещасний випадок, не йди

до потерпілого.

• Поклич на допомогу інших людей.

• Зачекай, коли приїде допомога – це

може зайняти багато часу: залишайся

спокійним; не рухайся; не сідай;

поговори і заспокоюй друзів.

ЯКЩО ТИ ВИПАДКОВО ЗАЙШОВ

НА МІННЕ ПОЛЕ



• не слід робити самостійно жодних

маніпуляцій із знахідками або

підозрілими предметами, що можуть

виявитися вибуховими пристроями;

• виявивши річ без господаря, треба

звернутися до працівників ДСНС, поліції

або іншого посадовця;

• не можна торкатися знахідки;

• не користуйся мобільним та

радіозв’язком поблизу підозрілої

знахідки.

ВИСНОВОК




