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Що потрібно знати про вибух та його
наслідки

Вибух — швидкоплинний процес звільнення
великої кількості енергії в обмеженому обсязі
за  короткий  проміжок  часу.  Його  суттєва
ознака  —  різке  збільшення  тиску,  що
спричиняє  у  навколишньому  середовищі
ударну  хвилю.  До  основних  основних
небезпечних чинників вибуху належать:

➢ ударна хвиля;
➢ осколки вибухового пристрою;
➢ уламки  будівельних  конструкцій  і

виробничого обладнання;
➢ обвалення будинків і споруд;
➢ розрив газо-, продукто-, водопроводів і

електромереж;
➢ запиленість  приміщень  і  відкритого

простору.
Найбільш  характерними  видами  травм,

спричинених  вибухами  на  підприємствах  та
інших об’єктах, є: поранення, удари, переломи
кісток, розриви тканин, ураження електричним
струмом, опіки, отруєння.

Які обов’язки керівника та працівників
об’єкта, якщо є загроза мінування

Керівник зобов’язаний:
➢ повідомити територіальним підрозділам

СБУ,  ГУНП,  ДСНС  найменування
об’єкта, його адресу, від кого надійшла
інформація, інші деталі; поінформувати
про загрозу мінування;

➢ розпорядитися  посилити  охорону
об’єкта;

➢ організувати  евакуацію  відвідувачів  і
працівників з усього об’єкта;

➢ доки  не  прибуде  оперативна  група
правоохоронних органів, перебувати
на  безпечній  відстані  від  об’єкта,
захистити  та  перекрити  доступ  до
нього людей;

➢ розпорядитися  заборонити
користуватися  радіо  та  мобільним
зв’язком;

➢ розпорядитися  підготувати
приміщення  для  роботи
оперативного  штабу  з  проведення
антитерористичної  операції,
оповістити  та  зібрати  фахівців,
здатних  бути  консультантами  для
сил правоохоронних органів;

➢ з  прибуттям  оперативної  групи
правоохоронних  органів  доповісти
обстановку,  передати  управління  її
керівнику  та  далі  діяти  за  його
вказівками;

➢ організувати зустріч спецпідрозділів
СБУ,  ГУНП, ДСНС та  забезпечити
їм  умови  для  проведення  заходів,
щоб  запобігти,  локалізувати  або
ліквідувати  наслідки
терористичного акту.

Працівники зобов’язані:
➢ повідомити  керівнику  об’єкта  або

особі, яка його заміщає, про загрозу
мінування; 

➢ за  їх  вказівкою  або  самостійно
повідомити  СБУ,  ГУНП,  ДСНС  із
зазначенням  найменування  об’єкта
та його адреси;

➢ надалі  діяти  за  розпорядженнями
керівника.

Як діяти, якщо отримали телефоном
анонімне повідомлення про замінування

Насамперед  установіть  контакт  із
невідомою особою, яка повідомила телефоном
про замінування. При цьому:

➢  встановіть її мотив;
➢ усвідомте, які вимоги вона висуває;
➢ відмовте її виконувати свій задум;
➢ вмовте  невідому  особу

перетелефонувати,  посилаючись  на
поганий зв’язок.

Під  час  телефонної  розмови  спробуйте
визначити,  звідки телефонує невідома особа.  

За  наявності  на  телефонному  апараті
автоматичного визначника номера — запишіть
номер телефону, з якого вона телефонує. Якщо
такого  визначника  номеру  немає,  після
закінчення  розмови  з  невідомою  особою  не
кладіть  слухавку  на  телефонний  апарат,  щоб
на  автоматичній  телефонній  станції  не
втрачався  напрямок  з’єднання.  З  іншого
телефонного  апарата  негайно  зателефонуйте
оператору  зв’язку,  що  обслуговує  задіяну
телефону  лінію,  поясніть  ситуацію,  яка
склалася,  і  запропонуйте  йому  встановити
номер телефону та адресу, з якої телефонувала
невідома особа.

Після  закінчення  розмови  з  невідомою
особою запишіть:

➢ точний час телефонного дзвінка;
➢ отриману від неї інформацію;
➢ ймовірну стать, вік невідомої особи;
➢ інтонацію та тембр голосу;
➢ наявність дефектів мови;
➢ наявність  звукового  (шумового)  тла

супроводу телефонної розмови.


