
ПАМ'ЯТКА „Порядок дій при загрозі терористичного акту" 
 

Тероризм - війна без правил, війна без лінії фронту, жорстока і нелюдська, тому що 

головний удар противник завдає по мирному населенню. Тероризм страшний вже тим, що 

він непередбачуваний. Вкрай складно припустити коли, де і наскільки жахливий за своєю 

жорстокістю удар нанесуть терористи наступного разу. 

Перебуваючи у громадському місці (вулиці, парку, вокзалі), здійснюючи поїздки в 

громадському транспорті, звертай увагу на залишені сумки, портфелі, пакети, згортки або 

інші предмети. У них можуть знаходитися вибухові пристрої. Виявивши забуту або 

покинуту річ, спитай у людей, що знаходяться поряд, чи не належить вона їм. Якщо 

господар невстановлений, негайно повідомте про це, у першу чергу і в обов'язковому 

порядку до поліції за телефоном - 102, ДСНС за телефоном - 101, Управління СБУ в 

Черкаській області - 37-92-44. 

Якщо предмет виявлений в транспорті (автомобілі, автобусі, поїзді), повідом про це 

водія і кондуктора. Якщо підозрілий предмет знайдений в установі, то про знахідку 

обов'язково повинен бути сповіщений керівник установи, начальник відділу охорони, 

найближчий охоронець. Ні в якому разі не намагайся самостійно досліджувати знахідку. 

Підривник може викликати спрацювання вибухового пристрою зовнішнім впливом: 

натискання, удар, проколювання, тертя, нагрівання, зняття навантаження, навіть 

просвічування яскравим світлом. 

При виявленні стороннього предмета необхідно: 

• не чіпати, не розкривати і не пересувати знахідку, не дозволяти робити цього іншим; 

• зберігати спокій і холоднокровність, пам'ятати про те, що нервозність, розгублений 

вигляд або неадекватні дії можуть послужити причиною паніки серед оточуючих; 

• зафіксувати (запам'ятати або записати) час виявлення, вжити заходів до того, щоб 

люди відійшли якнайдалі, відійти самому; 

• обов'язково дочекатися прибуття поліції, ДСНС, точно й чітко повідомити наявну 

інформацію; 

• суворо виконувати вказівки співробітників правоохоронних органів 

Знай, що як камуфляж для вибухових пристроїв можуть використовуватися звичайні 

сумки, пакети, згортки, коробки - предмети, перебування яких у громадському місці не 

викликає підозр. Часто бомбу маскують під мобільні телефони, дрібну побутову техніку 

(магнітофони, плеєри), іграшки, футбольні м'ячі та інше. Розрахунок терористів безжалісний 

і простий: при вигляді таких забутих речей у людей, виникає спокуса взяти їх в руки.  

Улюблений метод терористів - використовувати сумку, портфель, пакет, згорток, 

начинений вибухівкою і покласти його в сміттєвий контейнер або урну, залишити біля 

прилавка, під столом, в салоні громадського транспорту, кінотеатрі, спортивному комплексі. 

Проявіть пильність, зателефонуйте за номером 102 і розкажіть про свої побоювання. Якщо 

Ви їдете в громадському транспорті, повідомте про це водієві. Можливо Ви врятуєте життя і 

здоров'я багатьох людей. 

Перебуваючи в стінах установи, організації повинні знати про те, де найімовірніше 

можна зіткнутися, з терористичним актом що готується. Вибухонебезпечний предмет може 

бути ЗАКЛАДЕНО в: 

• кабінетах, коридорі; 

• їдальні - особливо під час обідньої перерви; 

• залі засідань, під час проведення масових заходів; 

• на вулиці перед вхідними дверима. 

Виявити наявність вибухонебезпечного предмета можна за такими ознаками: 

• портфелі, сумки, пакети, лежать на підлозі, в урні, під столом, у віконному отворі. 

Запитайте, де власник. Якщо його немає, є привід для занепокоєння; 

• штатні боєприпаси - гранати, снаряди, міни, тротилові шашки. Побачили штатний 

боєприпас - відразу бийте тривогу; 

• витикаються зі згортку, пакету проводи; 

• звук працюючого годинникового механізму, дзижчання, або в пакеті проглядається 

мобільний телефон; 

• прив'язаний до пакету натягнутий дріт або шнур; 

• неприємний запах або запах палива (бензин, газ тощо).  



У разі виявлення підозрілого предмета, НЕОБХІДНО: 

• не чіпати, не пересувати виявлений підозрілий предмет! Надайте цю можливість 

фахівцям. 

• попросити, щоб ніхто не користувався мобільними телефонами, пультами 

дистанційного керування, сигналізацією автомобілів та іншими радіоелектронними 

пристроями у районі даного предмета. 

• негайно зателефонувати за номерами: Національна поліція України: 102, Управління 

Служби Безпеки України в Черкаській області: 37-92-44 і повідомити про виявлений 

предмет. 

• чекати прибуття спеціальних служб. 

 

Категорично забороняється самостійно вживати будь-які дії з вибуховими 

пристроями або підозрілими предметами - це може призвести до вибуху, численних жертв і 

руйнувань! 

 

Що робити при отриманні інформації про евакуацію: 

• пам'ятайте, повідомлення про евакуацію (серія коротких дзвінків) може надійти не 

тільки у разі виявлення вибухового пристрою та ліквідації наслідків терористичного акту, а 

й при пожежі, стихійному лиху та інших; 

• отримавши повідомлення від представників влади або правоохоронних органів про 

початок евакуації, дотримуйтесь спокою і чітко виконуйте їхні команди; 

• не допускайте паніки та істерики. Приміщення покидайте організовано; 

• повертайтеся в покинуте приміщення тільки після дозволу відповідальних осіб. 

 

Правила поведінки у натовпі: 

• уникайте великих скупчень людей; 

• не приєднуйтесь до натовпу, навіть якщо бажаєте подивитися на події; 

• якщо опинилися в натовпі, дозвольте йому нести вас, але спробуйте вибратися з нього 

- глибоко вдихніть і розведіть зігнуті в ліктях руки трохи в сторони, щоб грудна клітка не 

була здавлена; 

• намагайтеся опинитися подалі від високих і великих людей, людей з громіздкими 

предметами і великими сумками; 

• будь-якими способами намагайтеся утриматися на ногах; 

• не тримайте руки в кишенях, рухаючись, піднімайте ноги якомога вище, ставте ногу 

на повну стопу; 

• якщо тиснява прийняла загрозливий характер, негайно-,-«е роздумуючи, звільніться 

від будь-якої ноші, насамперед від сумки на довгому ремені та шарфа; 

• якщо щось упустили, у жодному разі не нахиляйтеся, щоб підняти; 

• якщо Ви впали, постарайтеся якнайшвидше піднятися на ноги. При цьому не 

спирайтеся на руки (їх віддавлять або зламають). Намагайтеся хоч на мить стати на підошви 

або на носки. Здобувши опору, спробуйте різко відштовхнутися від землі ногами та 

піднятися; 

• якщо встати не вдається, згрупуватися, захистіть голову передпліччя, а долонями 

прикрийте потилицю; 

• потрапивши в переповнене людьми приміщення, заздалегідь визначте, які місця при 

виникненні екстремальної ситуації найбільш небезпечні (проходи між секторами на стадіоні, 

скляні двері та перегородки в концертних залах тощо), зверніть увагу на запасні та аварійні 

виходи, подумки пройдіть шлях до них; 

• найлегше сховатися від натовпу в кутах залу або поблизу стін, але складніше звідти 

добиратися до виходу; 

• не піддавайтеся паніці, намагайтеся зберегти спокій і здатність тверезо оцінювати 

ситуацію; 

• під час масових заворушень намагайтеся не потрапити в натовп як учасників, так і 

глядачів. Ви можете потрапити під дії бійців спеціальних підрозділів.  

 

БУДЬТЕ ПИЛЬНІ ТА УВАЖНІ! 
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