
Заходи щодо запобігання 
можливого терористичного 

акту

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ !



Зміст 

1. Основні заходи щодо запобігання можливого терори-стичного 
акту

2. Дії під час перестрілки

3. Дії у випадку захоплення літака (автобуса)

4. Якщо ви стали жертвою телефонного терориста

5. Сигнал "УВАГА ВСІМ"

6. Режим надзвичайної ситуації

7. Оповіщення при надзвичайних ситуаціях (нс) мирного часу.



1. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОГО ТЕРОРИ-
СТИЧНОГО АКТУ

  y Не торкайте у вагоні поїзда, під'їзді або на вулиці нічийні пакети (сумки), не 
підпускайте до них інших. Повідомте про знахідку співробітника міліції; 

  y У присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримаєтеся від 
різких рухів, лементу й стогонів; 

  y При погрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи 
голову руками, подалі від вікон, засклених дверей, проходів, сходів; 

  y Використайте будь-яку можливість для порятунку; 
  y Якщо відбувся вибух – вживайте заходів щодо недопущення пожежі та паніки, 

надайте домедичну допомогу постраждалим; 
  y Намагайтеся запам'ятати прикмети підозрілих людей і повідомте їх прибулим 

співробітникам спецслужб.

2. ДІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕСТРІЛКИ

  y Якщо стрілянина застала вас на вулиці, відразу ж ляжте й озирніться, ви-
беріть найближче укриття й проберіться до нього, не піднімаючись у повний 
зріст. Укриттям можуть служити виступи будинків, пам'ятники, бетонні стовпи 
або бордюри, канави. Пам’ятайте, що автомобіль – не найкращий захист, 
тому що його метал тонкий, а пальне – вибухонебезпечне. За першої нагоди 
сховайтеся у під'їзді будинку, підземному переході, дочекайтеся закінчення 
перестрілки; 

  y Вжийте заходи для порятунку дітей, за необхідності прикрийте їх своїм тілом. 
За можливості повідомте про інцидент співробітників міліції; 

  y Якщо в ході перестрілки ви перебуваєте у будинку – укрийтеся у ванній кім-
наті й ляжте на підлогу, тому що перебувати у кімнаті небезпечно через 
можливість рикошету. Перебуваючи в укритті, стежте за можливим початком 
пожежі. Якщо пожежа почалася, а стрілянина не припинилася, залиште квар-
тиру й сховайтеся в під'їзді, далі від вікон.

3. ДІЇ У ВИПАДКУ ЗАХОПЛЕННЯ ЛІТАКА (АВТОБУСА)

  y Якщо Ви виявилися в захопленому літаку (автобусі), не привертайте до себе 
уваги терористів. Огляньте салон, визначте місця можливого укриття на випа-
док стрілянини;

  y Заспокойтеся, спробуйте відволіктися від того, що відбувається, читайте, роз-
гадуйте кросворди;

  y Зніміть ювелірні прикраси;
  y Не дивіться в очі терористам, не пересувайтеся по салону та не відкривайте 

сумки без їхнього дозволу;
  y Не реагуйте на провокаційну або зухвалу поведінку;
  y Жінкам у міні-спідницях бажано прикрити ноги;



  y Якщо представники влади почнуть спробу штурму – лягайте на підлогу між 
кріслами й залишайтеся там до закінчення штурму;

  y Після звільнення – негайно залиште літак (автобус), тому що не виключена 
можливість його замінування терористами й вибуху парів бензину.

4. ЯКЩО ВИ СТАЛИ ЖЕРТВОЮ ТЕЛЕФОННОГО ТЕРОРИСТА

  y Покладіть слухавку поряд з телефоном;
  y Подзвоніть з іншого телефону (мобільного, від сусідів) на вузол зв`язку і 

скажіть причину дзвінка, своє прізвище, адресу та номер свого телефону. Дис-
петчер встановить номер того, хто дзвонив та скаже вам, звідки дзвонили – з 
квартири чи з автомату;

  y Напишіть заяву начальнику відділення міліції, на території якого ви проживає-
те, для прийняття необхідних заходів;

Постарайтесь затягнути розмову та записати її на диктофон чи дайте послуха-

ти свідкам (сусідам);
  y Подзвоніть на вузол зв`язку з іншого телефону (аналогічно п. 1), а потім на-

пишіть заяву в відділення міліції;
  y Міліція, за запитом на вузол зв`язку, отримає номер телефону, адресу, прізви-

ще того, хто дзвонив і прийме необхідні міри;
  y Одночасно, з розмовою і записом на диктофон, друга людина дзвонить з 

іншого телефону на вузол зв`язку, а потім в міліцію за телефоном 102 для 
термінового затримання того, хто телефонував.



5. СИГНАЛ "УВАГА ВСІМ"



6. РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ



   ПОДЯКА ЗА ДОПОМОГУ ЛЕОНІДУ БИЦЮРІ І ПРЕС-ОФІЦЕРУ УПРАВЛІННЯ ДСНС 
УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ ІРИНІ КРУПІ.

7. ОПОВІЩЕННЯ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ (НС) 
МИРНОГО ЧАСУ
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