
Рекомендації роботодавцям та працівникам про дії, у разі виявлення 
підозрілих предметів або під час обстрілів 

 
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИЯВЛЕНО ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ?  
Будь-який підозрілий предмет, що знаходиться у незвичному для нього 

місці, на території підприємства, установи, організації, або на тротуарах та 
шляхах загального користування, може виявитися вибуховим пристроєм. 
Зовнішній вигляд знахідки може приховувати її справжнє призначення. Для 
камуфляжу вибухових пристроїв використовують звичайні побутові предмети: 
сумки, пакети, коробки, іграшки тощо. 

 

 

 
 
Дії на території суб’єкта господарювання: 

негайно припинити роботи у цеху, будівлі, на території 
та місці його виявлення; 

проінформувати про знахідку адміністрацію суб’єкта 
господарювання та охорону, а також інших осіб, які 
знаходяться поруч, у разі можливості забезпечити їх 
евакуацію з небезпечної території; 

зафіксуйте час виявлення підозрілого предмета; 
не підходити, не торкатися та не пересувати підозрілий предмет; 
знаходячись поблизу нього, утриматися від куріння, користування 

засобами радіозв’язку (у тому числі мобільним телефоном); 
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за можливості позначити або огородити місце знахідки (для огорожі 
можна використати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, 
шматки яскравої матерії тощо); 

забезпечити охорону виявленого підозрілого предмета та вести 
спостереження за ним на безпечній відстані; 

повідомити про їхнє розташування територіальним органам ДСНС та 
Національній поліції за телефоном «101» та «102», надавши необхідну 
інформацію (місце розташування підозрілого предмету, дату і час його 
виявлення); 

обов’язково дочекатися прибуття представників правоохоронних органів, 
знаходячись на безпечній відстані від місця знахідки. 

 
Дії в адміністративних та виробничих будівлях:  

опитайте працівників. Якщо власник не 
встановлений ‒ потрібно негайно повідомити про 
знахідку у найближче відділення поліції; 

проінформуйте про знахідку інших осіб, які 
знаходяться поруч, у разі можливості забезпечити їх 
евакуацію на безпечну відстань; 

зафіксуйте час виявлення підозрілого предмета; 
не підходьте, не торкайтеся та не пересувайте 

підозрілий предмет; 
знаходячись поблизу нього, необхідно утриматися від куріння, 

користування засобами радіозв’язку (у тому числі мобільним телефоном); 
за можливості позначити або огородити місце знахідки (для огорожі 

можна використати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, 
шматки яскравої матерії тощо); 

обов’язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи (пам'ятайте, 
що ви є дуже важливим свідком). 

 
ЩО РОБИТИ ПІД ЧАС АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ОБСТРІЛІВ СИСТЕМАМИ 

ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ? 
Ракету можна добре помітити та 

зреагувати, адже залп реактивної установки 
добре видно. Вночі це яскравий спалах на 
обрії, а вдень — димні сліди ракет. 

Організуйте постійне спостереження, під 
час роботи постійно тримайте у полі зору 
будівлі, заглиблення, ями, канави, траншеї або 
великі дерева, які розташовані поруч з місцем 

виконання робіт і можуть використовуватися як укриття. Після сигналу 
спостерігача є кілька секунд, щоб сховатися. 
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Якщо роботи виконуються 
поруч з будівлями, ховайтеся у 
підвалі або в іншому заглибленому 
приміщенні (окрім тих, які можуть 
обвалитися або загорітися). 
Вибирайте місце в кутку між 
несучими стінами та недалеко від 
вікон і дверей для того, щоб миттєво 

покинути будинок у разі влучення снаряда. 
Не виходьте з укриття, не перечекавши хоча б 10 хвилин після завершення 

обстрілу, адже після залпу може вестися уточнення результатів стрільби і 
коригування вогню або зміна позиції. 

Евакуацію персоналу проводити з мінімальним рівнем загрози життю та 
здоров’ю працівників, відповідно до плану евакуації персоналу під час 
проведення бойових дій, з яким ознайомлені усі працівники. 

 
ЩО РОБИТИ ПІД ЧАС АРТОБСТРІЛІВ? 

Не залишайтеся на відкритих територіях, 
під арками та на сходових клітках будівель. 
Також небезпечно ховатися в підвалах 
панельних будівель, біля автомобільної 
техніки, автозаправних станцій і під стінами 
будинків із легких конструкцій. Такі об’єкти 
неміцні, і ви можете опинитися під завалами 
або травмуватися. 

Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування 
застали вас під час переміщення, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ 
або хоча б у невелике заглиблення. Захист можуть надати бетонні конструкції 
(окрім тих, які можуть обвалитися або загорітися), траншеї, неглибокі підземні 
колодязі, широкі труби водостоку і канави. 

Закривайте долонями вуха та відкривайте рот - це врятує від контузії, 
убереже від баротравми. 

Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та 
представників аварійно-рятувальної служби. 

 
ЩО РОБИТИ ПІД ЧАС ОБСТРІЛУ СТРІЛЕЦЬКОЮ ЗБРОЄЮ? 

Під час стрілянини найкраще ховатися у 
захищеному приміщенні. Коли це неможливо, 
варто лягти прикрившись предметами, що 
здатні захистити від уламків і куль. 

Якщо ви потрапили під стрілянину на 
відкритому місці, краще впасти на землю та 



4 
 

закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть 
тротуар, заглиблення в землі або канава. Укриттям може стати бетонна сміттєва 
урна або сходинки ґанку. Не намагайтеся сховатися за автомобілями або 
легкими спорудами, бо вони часто стають мішенями. 

Де б ви не перебували, тіло повинно бути в максимально безпечному 
положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік 
стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот, щоб близький вибух 
не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне, 
а пострілів не буде бодай протягом п’яти хвилин. 

Якщо адміністративна та/або виробнича будівля перебуває в зоні 
регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна, наприклад, клейкою 
плівкою. Це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано затулити вікна, 
наприклад, мішками з піском чи масивними меблями. 

 
Якщо поряд з Вами поранено працівника, надайте 

першу допомогу і викличте швидку, представників ДСНС, 
органів право-порядку, за необхідності ― військових. Не 
намагайтесь надати допомогу пораненим, поки не 
завершився обстріл. 

 
 

* Підготовлено за рекомендаціями Служби Безпеки України 


