
 

Терористичний акт – це дія, що набуває 

різноманітних форм насильства (або загрози його 

застосування), характерного особливістю яких є те, 

що об’єкт насильства не може стати суб’єктом в 

момент здійснення теракту. Також можна сказати, 

що терористичний акт — це вбивства, поранення, 

викрадення, погрози та деякі інші акти насильства, 

які готуються організаціями й здійснюються 

окремими особами стосовно державних або 

громадських діячів, здавна супроводжують розвиток 

суспільства.  

 Усі зазначені терористичні акти, незалежно від 

мотивів їх здійснення, були внутрішньодержавними злочинами і були підсудні відповідно 

до законодавства тієї країни, в межах якої вони відбулися. 
 

Основні принципи: 
 

 будьте особливо уважними під час подорожей;  

 звертайте увагу на підозрілі деталі й дрібниці – краще повідомте про них 

співробітників правоохоронних органів;  

 ніколи не приймайте пакети від незнайомців і ніколи не залишайте свій багаж без 

нагляду; 

 завжди з’ясовуйте, де знаходяться резервні виходи з приміщення;   

 заздалегідь продумайте, як ви будете залишати будівлю, якщо там станеться 

надзвичайна ситуація; 

 ніколи не намагайтеся вибратися з палаючої будівлі на ліфті:  

               по-перше, механізм ліфта може бути пошкоджений. 

               по-друге, зазвичай злякані люди біжать саме до ліфтів.  
   

Якщо ви стали заручником: 
1. Використовуйте найменший шанс, щоб 

уникнути полону.   

2. Повністю підкоряйтеся наказам терористів, а 

при визволені спецслужбами – виконуйте їх 

 вказівки. 

3. Не провокуйте терористів, пам’ятайте, що 

істеричні прояви заручників теж спонукають 

терористів до агресивних дій. 

4. Тримайтеся гідно, не принижуйтесь, але не 

агресивно, не проявляйте зайвого героїзму. 

5. Дітей влаштуйте у найвіддаленішому місці і 

заблокуйте їх рухливість, щоб вберегти від  

випадкової кулі. 

6. Не розпочинайте ніяких політичних та релігійних дискусій, найкраще вести себе 

непомітно, не виділяючись з натовпу.  



 

Якщо ви потрапили під стрілянину: 
 

 

1. Лягайте на підлогу або землю.   
2. Ніколи не стійте біля вікон, навіть якщо 

вони зачиненні. 
3. Не піднімайтеся вище підвіконня. 
4. Найнадійніше місце в квартирі – це ванна 

кімната. 
5. На вулиці спробуйте знайти будь-яке 

укриття: клумбу, сміттєзбірник, 
автомобіль… 

6. Якщо не знайшли укриття – накрийте 
голову руками та ляжте на землю 

 
 

Дії   при   виявлені    підозрілого   предмета,   який   може  

виявитися   вибуховим   пристроєм 
 

1. Опитайте оточуючих, може, цей предмет належить їм. 

2. Не чіпайте, не відкривайте, не зсувайте знахідку. 

3. Зафіксуйте точний час, коли була виявлена знахідка. 

4. Відведіть подалі від знахідки людей.  

5. Повідомте органи міліції (102) і оперативно – рятувальну службу (101) та дочекайтесь 

   їх прибуття. 
 

Якщо вибух стався: 
 

1. Переконайтеся в тому, що ви не отримали 

значних травм.  

2. Заспокойтеся та уважно роздивіться навколо, чи 

не існує  загрози подальших обвалів та вибухів, 

чи не звисає з руїн розбите скло, чи не потрібна 

комусь ваша допомога. 

3. Якщо є можливість – спокійно вийдіть з місця 

події. Якщо ви опинилися в завалі – періодично 

подавайте звукові сигнали. Пам’ятайте, що при 

найменшій активності людина може  

протриматися без води п’ять діб. 

4. Виконуйте всі розпорядження рятувальників  
 

Дії при визволенні спецслужбами: 
 

1. Не біжіть назустріч визволителям – майте витримку. 

2. Не чіпайте зброю терористів. 

3. Чітко виконуйте всі накази рятівників. 

4. Якщо застосовується сльозогінний газ – дихайте через зволожену тканину і швидко 

кліпайте очима, викликаючи сльози. 
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