
 
1. Підозрілі обставини появи предметів - сумок, пакетів, коробок, металевих і 
скляних ємностей тощо, залишених без догляду власниками "в цьому місці і в 
цей час". Підозрілі обставини появи свіжопоштукатурених або 
свіжопофарбованих місць на стінах, свіжоскопаної ділянки землі або купи сміття 
на шляху проходження. 
2. Наявність у предметів характерного вигляду штатних боєприпасів, навчально-
імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів. 
3. Наявність очевидних деталей, які приводять вибухові пристрої (ВП) в дію 
(елементи постачання, тумблери, кнопки, таймери, проводи тощо). 
4. Прослуховування   роботи   годинного   механізму,   якого   чутно   з   предмета, 
підозрілого на ВП. 
5. Наявність у предмета запаху бензину, газу, розчинника, пально-мастильних 
матеріалів, а також інших хімічних речовин. 
6. Наявність  електроприводів  (антен,  мобільних  телефонів),  світловоду,  який 
мигтить або безупинно горить. 
7. Наявність диму, який виходить із предмета. 
8. Незвично велика маса  предмета (наприклад - коробка з-під цукерок, банка з-
під кави, книга, записник тощо). 
9. Наявність у дверях або вікні будь-яких сторонніх предметів, прикріплених до 
них шнуром, проводом або скотчем. 
 
Автомобіль є дуже зручним об'єктом для "персонального" вибуху з цілої низки 
причин: його легко впізнати, він перевозить тих самих людей по тих же самих 
маршрутах, його залишають без догляду на невизначений час, якого вистачить 
для закладання вибухового пристрою не тільки під днищем, а й у салоні 
автомобіля. Якщо за автомобілем відсутнє постійне й ретельне 
спостереження, необхідно (перед тим як зняти із сигналізації) оглянути місце 
паркування та сам автомобіль. 
Оглядаючи поверхню землі або асфальту біля і під автомобілем., потрібно 
звернути увагу на: 
10. Сліди від взуття біля автомобіля, залишені людиною, яка стояла обличчям до 
автомобіля. 
11. Вм'ятини,     що     могли     залишитися     від     підйомних     механізмів,     які 
використовувалися для піддомкрачування при кріпленні вибухового пристрою на 
днищі. 
12. Грудки   землі   або   дорожнього   покриття,   які   могли   бути   викинуті   з-
під автомобіля при закладенні вибухового пристрою. 
13. Стан каналізаційних ґрат, люків, зливних труб урн для сміття, які знаходяться 
поруч з автомобілем. 
14. Наявність сторонніх предметів (пакетів, сумок, залишків ізоляційної стрічки, 
скотчу, обрізків проводів тощо) біля або під автомобілем. 

При огляді автомобіля звернути увагу на наявність: 
1. Електропроводів,    що    проникають    усередину    автомобіля    (вікна,    
двері, багажник, капот, кришку бензобака). 
2. Відбитків пальців або інших слідів на багажнику, капоті або ковпаках коліс. 
3. Підозрілих    проводів,    пристроїв,    які    прикріплені    до    кузова,    двигуна, 
вентилятора, сторонніх предметів у вихлопній трубі, в горловині бензобака, під 
бамперами, крилами, бензобаком, біля акумулятора, кондиціонера тощо. 
4. У салоні автомобіля необхідно звернути увагу на пакети і конверти, яких ви не 
бачили раніше, стан чохлів, килимків, вміст ящичків для ручної поклажі. 

Примітка: Практично всі вибухові речовини, які входять до складу вибухового 
пристрою, отрутні, чутливі до механічних впливів і нагрівання. Поводження з 
ними вимагає уваги й обережності! 



 


