Пам’ятка щодо першочергових дій у разі виявлення вибухових
пристроїв
Для керівництва
1. Керівнику об’єкта при одержанні інформації про виявлення підозрілого
предмета на території об’єкта необхідно негайно повідомити про це чергові
частини правоохоронних органів за телефонами:
- чергового УСБУ в Сумській області – 200-000;
- чергового ГУМВСУ в Сумській області – 200-000 або 102.
2. Шляхом опитування заявника та очевидців з’ясувати:
- час виявлення підозрілого предмета;
- точне визначення його місце перебування;
- відомості про особу, яка залишила підозрілий предмет (чоловік, жінка,
вік, прикмети, одяг, хода тощо).
3. Зафіксувати установчі дані осіб, які виявили підозрілу знахідку та
забезпечити їхню присутність на момент прибуття оперативно-слідчої групи
правоохоронних органів.
4. Дати вказівку (й обов’язково проконтролювати її виконання) не
наближатися, не торкатися, не розкривати, не перевертати підозрілу знахідку,
не заливати її рідиною, не засипати піском, 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 відійти на безпечну відстань від нього.
7. При необхідності організувати 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 – вибухотехніків і обов’язково
повідомити їх про здійснення маніпуляцій з підозрілою знахідкою.
9. Не знижуючи охорони об’єкта, забезпечити можливість
безперешкодного проходу або проїзду до підозрілого предмета
співробітників і транспорту оперативно-слідчої групи.
10. Надати можливість і умови співробітникам оперативно-слідчої групи
поспілкуватися з заявником та очевидцями, які підходили до підозрілого
предмета.
11. Оперативно й точно виконувати всі вказівки та рекомендації фахівцявибухотехніка і старшого представника від правоохоронних органів.
12. Підсилити контроль за роботою особового складу охорони по всьому
об’єкту, бо можливі терористичні прояви або аналогічного, або іншого роду
в будь-яких місцях на території об’єкта.

