
Якщо Вас взяли в  

заручники 

1. Опануйте себе, заспокойтеся, не панікуй-
те. Розмовляйте спокійним голосом. 

2. Підготуйтеся фізично та морально до мо-
жливого суворого  випробування. 

3. Не показуйте ненависть до злочинців, не 
провокуйте їх застосовувати зброю. 

4. Виконуйте їх вказівки. 

5. Не привертайте уваги терористів своєю 
поведінкою, не виявляйте активного спро-
тиву, не дивіться їм в очі. 

6. Не намагайтеся втікти, якщо немає пов-
ної впевненості в успіху.  

7. Запам’ятайте якомога більше інформації 
про терористів. 

8. Намагайтеся визначити місце свого зна-
ходження. 

9. Не нехтуйте їжею. 

10. По можливості розташуйтеся подалі від 
вікон, дверей і самих терористів. Це необхід-
но для забезпечення Вашої безпеки у випад-
ку штурму приміщення. 

11. Зберігайте розумову та фізичну актив-
ність.  

12. У випадку штурму приміщення лягайте 
обличчям до підлоги, склавши руки на по-
тилиці. Чітко виконуйте вказівки правоохо-
ронців. 

 

 

ТЕРОРИЗМ - суспільно небезпечна діяль-
ність, яка полягає у свідомому, цілеспрямо-
ваному застосуванні насильства шляхом 
захоплення заручників, підпалів, убивств, 
тортур, залякування населення та органів 
влади або вчинення  інших посягань на 
життя чи здоров'я ні в чому невинних лю-
дей або погрози вчинення злочинних дій з 
метою досягнення злочинних цілей. 

 
Стаття 1. Закону України “Про боротьбу з тероризмом” 

 

Телефон поліції 

102 

 

Телефон довіри  

Служби безпеки України  

0 800 501 482 

(е-mail: callcenter@ssu.gov.ua) 

Як поводити себе  

при виявленні підозрілого  

предмету, при загрозі та під час  

терористичного акту 

ПАМ’ЯТКА 

для працівників закладів освіти 

ПАМ’ЯТАЙТЕ,  

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ   

РОБЛЯТЬ ВСЕ,  

ЩОБ ВАС ЗВІЛЬНИТИ 



1. Зберігайте спокій. 

2. Не підходьте до предмета, 
не торкайтеся й не пересу-
вайте його, не допускайте до 
знахідки інших людей. 

3. Негайно зателефонуйте до 
поліції за телефоном “102”  
та повідомте про підозрілий предмет керів-
ника. 

4. Не користуйтеся засобами радіо-
зв’язку, мобільним телефоном, від-
критим вогнем поблизу виявлено-
го предмету (вони можуть спрово-
кувати вибух). 

5. Організуйте проведення евакуації, відве-
діть на максимальну відстань колег та учнів 
(не менше 100 метрів), які знаходяться поб-
лизу, або забезпечте звільнення приміщення 
(будівлі). 

6. Дочекайтеся приїзду працівників поліції і 
вкажіть місцезнаходження підозрілого пред-
мету. 

 

 

1. Залишені без на-
гляду портфель, ва-
ліза, сумка, згорток, 
пакунок, ящик, ко-
робка.  

 

2. Звук з виявленого 
предмета (цокання, клацання), миготіння лам-
почки. 

3. Наявність на виявленому предметі годинни-
ка, мобільного телефону, джерел живлення 
(батарейки), електричних плат та дротів. 

4. Розтяжка з дроту, шпагату, мотузки. 

5. Незвичне розміщення виявленого предмету. 

6. Наявність на виявленому предметі частин та 
деталей, які не відповідають його прямому при-
значенню. 

7. Специфічний, не властивий навколишньому 
середовищу, запах (паливно-мастильних мате-
ріалів,  хімічних речовин). 

8. Наявність штатного боєприпасу (граната, 
міна, снаряд, тротилова шашка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Спробуйте «зав'язати 
розмову» з анонімом і 
з'ясувати конкретну ін-
формацію про його осо-
бу, професію, місце пере-
бування. 

2. Спробуйте записати 
фонограму анонімного 
повідомлення, якщо те-

лефон має функцію запису або під рукою є 
диктофон. 

3. Зафіксуйте час і тривалість анонімного 
повідомлення. 

4. По пам'яті складіть докладний текст  пог-
роз або повідомлення про передбачувані ак-
ти тероризму, а також висунутих ультимату-
мах та інших вимогах. 

5. Негайно повідомте поліцію про факт дзвін-
ка, дослівно передайте зміст погроз, опишіть 
зловмисника (номер телефону, стать, приб-
лизний вік, мова, акцент). 

6. Повідомте про факт дзвінка свого керівни-
ка. 

7. Передбачте заходи по запису можливого 
наступного дзвінка зловмисника. 

8. Якщо погроза стосується приміщення, в 
якому Ви знаходитесь, покиньте приміщен-
ня. З собою візьміть лише особисті речі, до-
кументи, гроші, цінності.  

Якщо Ви виявили вибухо-
небезпечний предмет 

При надходженні  

погрози по телефону 

Ознаки  

вибухонебезпечних пристроїв 

У ВИПАДКУ НАДХОДЖЕННЯ  

ПОВІДОМЛЕННЯ З ПОГРОЗАМИ НА 
ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ,  ПОВІДОМТЕ            

 КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ 

ТА ПОЛІЦІЮ 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 

ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВИБУХОВОГО 
ПРИСТРОЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ   

ВИКЛЮЧНО СПІВРОБІТНИКАМИ  

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 


