ІНСТРУКЦІЯ
щодо дій персоналу при виявленні підозрілого предмета на
об’єкті чи поблизу нього, що може видатися вибуховим
пристроєм, а також радіоактивних, хімічних та інших
матеріалів, які представляють небезпеку для життя і здоров'я
громадян
Для персоналу.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Якщо виявлений предмет не повинний, як Вам здається, знаходитися "в
цьому місці й у цей час", не залишайте цей факт без уваги, точно визначте
місце підозрілого предмета;
Пам'ятайте: зовнішній вигляд предмета може ховати його справжнє
призначення. В якості камуфляжу (маскування) для вибухового пристрою
використовують звичайні побутові предмети: сумки, пакети, згортки,
коробки, іграшки тощо;
Не починайте самостійно ніяких дій із знахідками або підозрілими
предметами, які можуть опинитися вибуховими пристроями - це може
призвести до їх вибуху, численних жертв і руйнувань;
Якщо Ви виявили підозрілий предмет на об'єкті або на його території,
негайно повідомити про знахідку адміністрації, охороні службі безпеки
об'єкта;
Не торкайтеся, не розкривайте та не пересувайте підозрілу знахідку;
Зафіксуйте час виявлення підозрілої знахідки;
Намагайтеся зробити так, щоб люди відійшли якнайдалі від небезпечної
знахідки;
Обов'язково дочекайтеся прибуття оперативно - слідчої групи
правоохоронних органів;
Не забувайте, що Ви є самим найважливішим очевидцем (свідком).
Для керівництва об'єкта.

1.

Керівник об'єкта при одержанні інформації про виявлення підозрілого
предмета на території об'єкта негайно повинний повідомити про те, що
трапилося, чергову службу за телефонами регіональних підрозділів УСБУ й
УМВСУ, передбачених схемою оповіщення, а також машини швидкої
допомоги й аварійних служб;

2.

Опитом заявника й очевидців установіть:
час виявлення підозрілого предмета;
точно визначите його місце перебування;
хто залишив підозрілий предмет (чоловік, жінка, вік, прикмети, одяг, хода
тощо);

3.

Зафіксуйте установчі дані осіб, які виявили підозрілу знахідку, й
забезпечте їхню присутність на момент прибуття оперативно - слідчої групи
правоохоронних органів;
4.
Дайте вказівку (й обов'язково проконтролюйте її виконання) не
наближатися, не торкатися, не розкривати, не перевертати підозрілу знахідку,
не заливати її рідиною, не засипати піском і ґрунтом, не користуватися радіо
- та електроапаратурою, переговорними пристроями поблизу підозрілої
знахідки;
5.
Дати вказівку на тимчасову зупинку роботи об'єкта або його окремих
структурних підрозділів. Організувати евакуацію персоналу об'єкта,
використовуючи маршрути, віддалені від місця перебування підозрілого
предмета;
6.
Дати вказівку співробітникам охорони, служби безпеки - по можливості
зробити фото підозрілої знахідки, оточити місце розташування підозрілого
предмета і знаходитися на безпечній відстані від нього.
7.
При необхідності організуйте відключення побутових і виробничих
комунікацій - газу, води й електрики;
8.
Якщо з виявленим предметом з ознаками вибухового пристрою
відбувалися будь-які дії до прибуття представників правоохоронних органів,
необхідно дочекатися появи фахівців - вибухотехників і обов’язково
повідомити їх про здійснення маніпуляцій із підозрілою знахідкою;
9.
Не знижуючи рівня охорони об'єкта, забезпечте можливість
безперешкодного проходу або проїзду до підозрілого предмета
співробітників і транспорту оперативно - слідчої групи;
10. Надайте можливість і умови співробітникам оперативно - слідчої групи
поспілкуватись з заявником і очевидцями, які підходили до підозрілого
предмета;
11. Оперативно й точно виконуйте всі вказівки та рекомендації фахівця вибухотехніка і старшого представника від правоохоронних органів;
12. Підсильте контроль за роботою особового складу охорони по всьому
об'єкту. Можливі терористичні прояви або аналогічного, або іншого роду в
будь-яких місцях на території об'єкта.

