
Правила дій при виявленні боєприпасів 
  

Причиною багатьох вибухів на території України є боєприпаси, що 

залишилися з часів Великої Вітчизняної війни та сучасні боєприпаси (далі -

 вибухонебезпечні предмети). 

У разі виявлення боєприпасів або речей, за зовнішніми ознаками схожих 

на боєприпаси, необхідно: 

  негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного 

предмета; по можливості попередити про підозрілий предмет осіб, які 

знаходяться поряд; 

  вивести (відвести) на максимальну відстань усіх людей (не менше 100 

метрів), які знаходились поблизу, намагаючись рухатись назад по своїх слідах; 

  позначити місце перебування предмета, а по можливості огородити його 

(для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, 

гілки, мотузки, шматки матерії тощо); 

  негайно повідомити про знахідку в місцеві органи виконавчої влади, у МНС 

та в МВС (повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної 

адреси (орієнтирів) місця знаходження вибухонебезпечного предмета); 

  очікувати на безпечній відстані від місця знаходження вибухонебезпечного 

предмета або предмета схожого на нього, представників органів місцевої влади, 

МНС, МВС, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної 

зони інших людей. 

Категорично забороняється: 

  курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця знаходження 

вибухонебезпечного предмета або предмета, схожого на нього; 

  піднімати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і 

розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети; 

  приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на 

вибухонебезпечні. 

  Слід пам'ятати: 

  у будь-якому разі при виявленні вибухонебезпечного предмета або 

предметів підозрілого характеру лише безумовне виконання заходів безпеки є 

гарантом того, що не станеться випадку каліцтва чи загибелі. 

 У разі вибуху (спрацювання вибухового пристрою): 

  негайно по телефону повідомити про подію правоохоронні (№ 102), 

аварійно-рятувальні (№ 101) та медичні (№ 103) служби; 

  у разі можливості та наявності необхідних знань і навичок надати першу 

медичну допомогу постраждалим; 

Якщо в результаті вибуху важким предметом притиснуло будь-яку 

частину тіла, необхідно: 

  масажувати її для підтримання циркуляції крові; 

  намагатись перебувати як можна довше при свідомості (читайте вірші, 

співайте пісні тощо); 

  подавати сигнали всіма доступними засобами (мобільний телефон, стукіт по 

перекриттях та металевих предметах тощо). 



Слід пам'ятати, що одразу після повідомлення про вибух аварійно-

рятувальними підрозділами розпочинаються роботи щодо визволення 

постраждалих з-під завалів. Під час аварійно-рятувальних робіт передбачено 

періодичні "хвилини тиші", коли зупиняється робота спеціального обладнання 

та приймаються сигнали про допомогу. 

У разі коли після вибуху (або раптово) з'являються хмара або різкий 

сторонній запах, подібні ознаки нездужання в оточуючих людей 

(запаморочення, нудота, слабкість у суглобах і кінцівках тощо) необхідно: 

  негайно залишити місце забруднення, орієнтуючись на погодні умови та 

фізичні властивості хмари (у разі її наявності); 

  негайно по телефону повідомити про подію правоохоронні (№ 102), 

аварійно-рятувальні (№ 101) та медичні (№ 103) служби; 

  у разі коли покинути місце забруднення неможливо, вжити заходів для 

захисту органів дихання і шкіри підручними засобами (застебнути одяг, 

закрити обличчя, закрити органи дихання вологою тканиною). 

Що мають пам’ятати люди 

         Ні в якому разі не потрібно цікавитися джерелом вибуху. Найкраще – 

бігти у протилежний бік. Відкиньте паніку. Постарайтеся не піддатися паніці 

оточуючих. Відразу ж виберіть місце, до якого вам потрібно прибігти, щоб 

знаходиться у безпеці. Головна мета — вижити і не постраждати. Якщо вибух 

звалив вас з ніг – встаньте і озирніться: небезпека є? Якщо ні – огляньте 

постраждалих і викликайте спецслужби. Але якщо вас ―понесло‖ разом з 

натовпом – не чиніть опір, йдіть у той же бік. Якщо після вибуху є ризик обвалу 

конструкції або інші небезпеки – слід негайно покинути небезпечне місце. Не 

оглядайте пошкодження та рани, а відразу ж пересувайтеся туди, де безпечно. 

Категорично забороняється: 

- торкатися предмету і пересувати його; 

- користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть 

спровокувати вибух); 

- заливати його рідинами, засипати грунтом або чимось його накривати; 

- торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, 

тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні 

та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання. 

Якщо лиха не вдалося оминути і стався вибух, дуже важливо не втратити 

контроль та не піддаватися паніці: 

- спробуйте заспокоїтися та уточнити ситуацію; 

- ні в якому разі не користуйтеся відкритим вогнем; 

- зі зруйнованого приміщення слід виходити обережно, не торкаючись 

пошкоджених конструкцій та дротів; 

- при задимленні обов’язково захистить органи дихання змоченою хусткою, 

шматком тканини чи рушником; 

- по можливості та наявності необхідних знань і навичок надайте першу 

домедичну допомогу постраждалим; 



- дочекайтеся прибуття представників аварійно-рятувальних служб та у 

подальшому дійте за їх вказівками; 

- якщо вибух стався у громадському транспорті, вам необхідно, насамперед, 

виконувати всі команди водія чи команди, які оголошуються дистанційно. 

Пам’ятайте! Одна з основних причин нещасних випадків, пов’язаних з 

вибуховими пристроями – грубе порушення елементарних правил безпеки. 

Знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух можуть лише 

підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони. 

При виявленні підозрілого предмета, негайно повідомте про це Службу 

порятунку за номером 101 та правоохоронні органи за номером 102. 

 

 

 

 


