
 

 

 

 

 

 

                   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД  

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТ. 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 
а
  т.2-13-54, zastzosh@i.ua 

 

НАКАЗ 

  

21.01.2022 р.                                                                                          №  

                                                        м. Заставна 

 

Про затвердження Алгоритму дій  

у разі виявлення підозрілого предмету,  

у разі виявлення в поштовому конверті  

сипучі порошкові матеріали або  

ймовірний вибуховий пристрій 

  

        З метою забезпечення безпечних умов проведення освітнього процесу, 

зменшення негативних наслідків надзвичайних ситуацій 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити: 

1.1. Алгоритм  дій у разі виявлення підозрілого предмету (Додаток 1) 

1.2. Алгоритм дій у разі виявлення в поштовому конверті сипучі 

порошкові матеріали або ймовірний вибуховий пристрій (Додаток 

2) 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Матейчук М.Г. 

довести наказ до відома працівників закладу освіти. 

3. Класним  керівникам опрацювати в учнівських колективах Алгоритм дій у 

разі виявлення підозрілого предмету та Алгоритм дій у разі виявлення в 

поштовому конверті сипучих порошкових  матеріалів  або ймовірного 

вибухового пристрою 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ЗЗСО                                             Надія БАЧИНСЬКА  
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                                                                                                      Додаток 1 

 

 Алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету 

 

Характерні ознаки, що вказують на можливу наявність вибухового 

пристрою ( надалі - ВП): 

- коробки, сумки, мішки залишені без нагляду власників; 

- предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території; 

- наявність звуків, що лунають від предмету (цокання годинника, сигнали 

через певний проміжок часу), миготіння індикаторної лампочки; 

- наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним (батарейки, 

акумулятори тощо); 

- наявність розтяжки дротів, або дротів, що тягнуться від механізму на 

велику відстань; 

- наявність у предметів характерного виду штатних бойових припасів, 

учбово-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів чи 

їхніх елементів;   

 - наявність у контрольованих зонах залишеного власниками підозрілого 

транспорту; 

- предмет може бути залишений у приміщенні, на території закладу, на 

прилеглій території,  підвішений на дереві або залишений на лавці;  

 - наявність у предметі запаху бензину, гасу, розчиннику,     паливно - 

мастильних матеріалів, хімічних матеріалів тощо;     

  - наявність диму, що виходить з предмету;    

    - наклейки, наліпки, етикетки з підписами на поверхні 

кришок коробок, що є підозрілими або вказують на зв'язок з 

вибухонебезпечними матеріалами; - наявність у дверях, вікнах яких-небудь 

сторонніх предметів, закріпленого дроту, ниток, важелів, шнурів тощо;  

        - наявність стороннього сміття, 

порушення ґрунту, покриття на газонах, тротуарах біля знахідки при відсутності 

пояснень щодо їх виникнення у відповідних служб;     

         - особа з предметом у 

руках чи у специфічному одязі, який дає змогу приховати на тілі вибуховий 

пристрій,  за будь-яких обставин намагається безпосередньо наблизитися до 

закладу освіти. 

У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється: 

-  торкатися предмету, переміщати,  розкривати його; 

- користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони 

можуть спровокувати вибух); 



- заливати його рідинами, засипати грунтом, піском 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. 

У разі виявлення підозрілого  предмету необхідно: 

- організувати охорону місця знаходження предмету з метою  недопущення 

сторонніх осіб; 

- негайно повідомити безпосереднього керівника, керівника закладу; 

- телефонувати на номери 101 або 102; 

- чітко виконувати вказівки керівництва закладу, у разі необхідності негайно 

організувати евакуацію людей з будівлі чи території  закладу освіти  в безпечне 

місце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          Додаток 2 

 

Алгоритм дій у разі виявлення в поштовому конверті 

сипучих порошкових  матеріалів  або ймовірного 

вибухового пристрою 
 

Імовірність того, що в конверті (пакеті) знаходиться вибуховий пристрій, 

підвищується у разі: 

-  якщо поштове відправлення: не має зворотної адреси; відправлене з 

іншого регіону або країни; 

- на конверті містяться додаткові написи типу «Персонально», «Особисто»; 

 - конверт (пакет) додатково обмотаний скотчем або паперовими 

стрічками;  -  конверт саморобний, з нерівними краями;                                 

               - конверт (пакет) має дивний запах;  

- на дотик можна виявити незвичні ущільнення або порошок.     

У разі виявлення підозрілої кореспонденції  категорично 

забороняється: 

- кореспонденцію  відкривати, згинати, зминати;   

- кидати, переміщати до джерела вогню, електроприладів; 

-  вчиняти будь-яких самостійні дії; 

У разі виявлення підозрілої кореспонденції необхідно:                                                                                                                           

- у  разі, якщо конверт відкритий (пошкоджений) унеможливити 

розповсюдження порошкового матеріалу, зараженого повітря по території 

приміщення (зачинити двері, вікна, вимкнути примусову вентиляцію); 

- негайно повідомити безпосереднього керівника, керівника закладу; 

- чітко виконувати вказівки керівництва закладу, у разі необхідності негайно 

організувати евакуацію людей з будівлі чи території  закладу освіти  в безпечне 

місце. 

Виявлені матеріали необхідно передати фахівцям територіальних 

органів ГУ ДСНС та Національної поліції України для експертного 

дослідження 


