
Вибухонебезпечні предмети та дії при їх виявленні 

 

  

 

До вибухонебезпечних предметів в наші дні можна віднести будь-яку речовину 

або предмет, який здатний вибухати і заподіювати чимало біди тим, хто не уміє з 

ними поводитись. 

 

 

Найпильніша увага зараз приділяється таким «дитячим» розвагам як петарди. Ці 

предмети здатні розриватися в руках людини, що не уміє з ними поводитися. 

Можливий і інший варіант, коли дана річ зроблена з порушеннями технології 

виготовлення. До небезпечних і важких наслідків може привести така іграшка. 

 

 

Відомі випадки, коли діти залишалися без верхніх або нижніх кінцівок тіла, без 

очей і т.д. Щоб уникнути нещасних випадків, слід точно знати інструкції по 

вживанню петард в побуті. Займатися  цим повинні дорослі люди, добре розуміючі 

наслідки від неправильного їх вживання. 

 

 

Вибухонебезпечною речовиною може виявитися предмет, що має вибуховий газ. 

Будь-який вибух спричиняє за собою позбавлення здоров'я людини. У кожному 

будинку є газові плити, які мають точну інструкцію по її використанню. Порушення 

такої інструкції може привести до вибуху. Ось чому маленьких дітей не допускають 

до використання газових плит. Користуватися нею може лише та людина, яка 

добре знає інструкцію по її використанню і пройшла певний курс навчання. 

 

 

Не зайвим буде нагадати хлопцям про зброю, яка теж може розірватися в руці. 

Часто знайдена зброя або старі предмети (бомби, міни, гранати, рушниці), що 

залишилися після часів війни ще можуть принести свій смертоносний заряд в наші 

дні. Чимало відомих випадків, коли хлопці, не підозрюючи про небезпеку, грають 

знайденими предметами. 

 

 

Гра з вибухонебезпечними предметами загрожує втрати здоров'ю не лише тому, 

хто вирішив пограти, але і поруч товаришеві, що стоїть. 

 

 

Часто в ці ігри потрапляють хімічні речовини, здатні вибухати. Учні деколи не 

розуміють, що проводити досліди і експериментувати з речовиною тобі не 



відомою, досить небезпечний захід. Такі досліди або експерименти частіше 

закінчуються бідою, де в кращому разі дитина потрапляє до лікарні. Проте чимало 

відомих випадків, коли такі ігри закінчуються смертю одного з товаришів. 

 

 

Не грайте з предметами, які є вибухонебезпечними! 
 


