
 

ЗАПОБІГТИ !                          ВРЯТУВАТИ ! 

 

ДОПОМОГТИ ! 
 

 

Шановні Миколаївці та мешканці області ! 

Обережно, тероризм! 

 
За останні роки в світі збільшилась кількість випадків захоплення заручників. 

Найбільш резонансним терористичним актом останнього часу стало захоплення  в 

заручники глядачів та акторів мюзиклу “Норд-Ост” у театральному центрі на 

Дубровці в Москві, де були громадяни України. 

Не слід забувати, що головним завданням терористів є не розправа із 

заручниками, а тиск, із загрозою розправи, на органи влади, зробити те, що вони 

вимагають. Якщо вас захопили як заручника, варто пам’ятати ось що: 

- намагайтесь бути спокійними, миролюбними, не піддавайте себе 

невиправданому ризику; 

- якщо злочинці перебувають в стані алкогольного або наркотичного 

сп’яніння, то намагайтесь обминути всілякі контакти з ними; 

- не посилюйте агресивність злочинців непокорою, лайкою, опором, адже 

перевага сил не на вашому боці; 

- виконуйте вимоги терористів, запитуйте дозволу на будь-які дії, не 

створюючи конфліктних ситуацій; 

- уникайте будь-яких дискусій, самі будьте уважними слухачами; 

- з першою ж нагодою намагайтесь повідомити про своє місце знаходження 

рідним чи в міліцію; 

- зберігайте свою гідність і нічого не просіть, намагайтесь з’їдати і пити все, 

що дають незважаючи на те, що дають їсти і пити; 

- якщо ви знаходитесь із злочинцями тривалий час, намагайтесь встановити з 

ними контакт і викликати в них гуманні почуття; 

- намагайтесь запам’ятати будь-яку інформацію про злочинців; 

- не дозволяйте собі падати духом, намагайтесь заспокоюватись; 

- уважно стежте за поведінкою злочинців і їх намірами, будьте готові 

рятуватись втечею, якщо абсолютно впевнені в цьому; 

- намагайтесь віднайти найбільш безпечне місце в приміщенні, де вас 

утримують, у разі відсутності такого місця падайте на підлогу при будь-

якому шумі або стрілянині; 

- при застосуванні спецпідрозділами сльозогонного газу дихайте через мокру 

тканину, швидко і часто кліпайте, викликаючи сльози; 

- під час штурму ні в якому разі не беріть зброї терористів, щоб ви не 

постраждали від штурмовиків, які не зможуть розрізнити, хто терорист, а 

хто заручник і стріляють по озброєних людях; 

- при звільненні виходьте якомога швидше, речі залишайте там, де вони 

лежать, беззастережно  виконуйте команди групи захоплення 

 
 

Взагалі, будьте обережні: т е р о р и з м  !!! 



ЗАПОБІГТИ !                          ВРЯТУВАТИ ! 

 

ДОПОМОГТИ ! 

 

 
Шановні Миколаївці та мешканці області ! 

Обережно, тероризм! 

 

 

 

Велика імовірність реалізації терористичних актів існує на 

потенційно небезпечних об’єктах, на яких є можливість швидко та 

порівняно просто ініціювати надзвичайні ситуації, що  супроводжуються 

значними негативними наслідками (людськими жертвами, 

матеріальними збитками екологічними наслідками). В Україні до таких 

об’єктів  належать атомні електростанції, транспортні вузли ( в тому 

числі аеропорти, залізничні станції), магістральні трубопроводи, 

військові склади і арсенали, промислові підприємства, склади, установи, 

організації, які виробляють, використовують, зберігають, продають 

високотоксичні і отруйні речовини, СДОР. 

Якщо ви опинились поблизу таких об’єктів на момент здійснення 

чи загрози терористичних актів, то правила безпеки аналогічні тим, які 

використовуються при відповідних виробничних аваріях та катастрофах. 

Головним при цьому є: відсутність паніки і збереження спокійної 

поведінки, якомога швидший вихід за межі небезпечної зони, де діють 

чинники небезпеки, надання першої медичної допомоги потерпілим, 

виклик компетентних служб. 

Тероризм є особливо небезпечним злочином і передбачає покарання 

до найвищої міри – довічного позбавлення волі. 

Але навіть справедливе покарання злочинців не може повернути 

життя та здоров’я постраждалим внаслідок терористичних актів. З 

урахуванням цього, дотримання елементарних правил безпеки в таких 

ситуаціях є найважливішою запорукою збереження життя як найвищої 

людської цінності. 

 

 

 

І вже вкотре, будьте обережні: т е р о р и з м ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАПОБІГТИ !                          ВРЯТУВАТИ ! 

 

ДОПОМОГТИ ! 
 

 
Шановні Миколаївці та мешканці області ! 

Обережно, тероризм! 
 

“ Б І Л И Й     П О Р О Ш О К “ 
 

Одразу за відомими подіями 11 вересня 2001 року в США, сталися непоодинокі 

випадки надходження до різних адресатів невідомого білого порошку. Його одразу 

кваліфікували як  збудник сибірської виразки. Слідом за США подібні поштові 

відправлення з’явились у багатьох країнах світу. 

Україна не стала винятком. У МНС  створено оперативний міжвідомчий штаб, 

де реєструють всі випадки й по кожному з них вживають негативних заходів 

реагування. На щастя в кожному з конвертів збудник сибірки не було виявлено, хоча 

маємо більше двохсот подібних відправлень. Виявлено кількох жартівників, які 

відповідатимуть перед законом. 

Але бути готовим до небезпеки, щоб захистити себе і свою сім’ю, необхідно 

уважно і пильно ставтеся до незвичних відправлень, тобто якщо отриманий конверт 

має  більшу вагу, з нерівними краями, а на дотик відчувається присутність сипучої 

речовини. Насторожити вас повинна  відсутність зворотної адреси або підпис 

невідомої особи, підпис “особисто”, “конфіденційно”. Конверт з ознаками 

присутності підозрілої речовини треба, не відкриваючи, ізолювати в 

поліетиленовий пакет, ретельно заклеїти скотчем, або зав’язати шпагатом.  Не 

займайтеся “науковими дослідженнями” самостійно. 

При отриманні підозрілої кореспонденції на роботі повідомте свого 

безпосереднього керівника, чи керівника установи, закладу. 

Якщо подібну кореспонденцію ви отримали вдома, слід, не допускаючи інших 

членів сім’ї, особливо дітей виконавши попередні рекомендації вимити руки і 

обличчя. Повернутися в приміщення дозволяється тільки після проведення 

спеціальних заходів (провітрювання, вологе прибирання, дезінфекція). 

Повідомте органи виконавчої влади за телефоном, що встановлений у вашому 

районі для реагування на випадки отримання підозрілої кореспонденції.. Якщо такий 

телефон вам невідомий, зателефонуйте до однієї з вказаних установ: 

- районний відділ МВС; 

- районний відділ санепідемстанції; 

- районний відділ з питань НС. 

Ваше звернення також буде прийнято в цілодобовому режимі за телефонами 

оперативно-чергової служби регіонального управління МНС    тел. 8(0512) 24-22-23; 

24-10-10. 

При виявленні підозрілих речовин у громадських місцях (магазині, вокзалі, 

театрі тощо) повідомте працівника міліції, а при його відсутності телефонуйте 02, а 

також  керівнику цієї установи або закладу. 

 

Будьте обережні : т е р о р и з м ! 


