Антитерористичний центр при Управлінні СБ України у Львівській області
РАЗОМ ПРОТИ ТЕРОРИЗМУ
ПАМ’ЯТКА
Як поводити себе при виявленні підозрілого предмета, при загрозі та під час
терористичного акту
Можливі місця встановлення вибухонебезпечних пристроїв
1. Підземні переходи (тунелі).
2. Вокзали.
3. Базари.
4. Стадіони.
5. Дискотеки.
6. Магазини.
7. Транспорт.
8. Об'єкти життєзабезпечення.
9. Навчальні заклади.
10. Лікарні.
11. Підвали та сходові клітини.
12. Контейнери для сміття, урни.
13. Опори мостів.
Ознаки наявності вибухонебезпечних пристроїв
1. Залишені припарковані біля будинківавтомобілі, невідомі жителям.
2. Звук звиявленого предмета (цокання годинника, клацання тощо).
3. Наявність навиявленому предметі годинника, мобільного телефону, джерел живлення
(батарейки) та електричних дротів.
4. Розтяжка з дроту, шпагату, мотузки.
5. Незвичне розміщення виявленого предмета.
6. Специфічний, невластивий навколишньому середовищу, запах.
7. Залишений портфель, валіза, сумка, згорток, мішок, ящик, коробка.
Якщо вивиявили вибухонебезпечний предмет
1. Зберігайте спокій.
2. Не підходьте до предмета, не торкайтеся й не пересувайте його, не допускайте до знахідки
інших людей.
3. Негайно зателефонуйте до міліції за телефоном 102 та повідомте про підозрілий предмет
офіційній особі, що знаходиться поблизу — співробітнику охорони, черговому, водію,
провіднику, стюардесі тощо.
4. Не користуйтеся засобами радіозв’язку, мобільним телефоном (вони можуть
спровокувати вибух).
5. Припиніть всі види робіт у районі виявленнявибухонебезпечного предмета, відведіть на
максимальну відстань усіх людей (не менше 100 метрів), які знаходилися поблизу.
6. Дочекайтеся приїзду працівників міліції і вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
БАТЬКИ!
Поясніть дітям, що не можнабрати в руки будь-які знайдені
на вулиці предмети (іграшки, електронніпристрої, пакети тощо).
Вони можуть бутинебезпечні для життя.

При надходженні погрози по телефону
1. Спробуйте «зав’язати розмову»з анонімом і з'ясувати конкретну інформаціюпро його особу,
професію, місце перебування.
2. Спробуйте записати фонограму анонімного повідомлення, якщо телефон має функцію
запису або під рукою є диктофон.
3. Зафіксуйте час і тривалість анонімного повідомлення.
4. По пам'яті складіть докладний текст погроз або повідомлення про передбачувані акти
тероризму, а також висунутих ультиматумах та інших вимогах.
5. Негайно повідомте міліцію про факт дзвінка, дослівно передайте зміст погроз, опишіть
зловмисника (стать, приблизний вік, мова, акцент).
6. Повідомте про факт дзвінка свого керівника, для уникнення поширення чуток і паніки
обговорювати отриману від аноніма інформацію з колегами не рекомендується.
7. Передбачте заходи по запису можливого наступного дзвінка зловмисника.
8. Якщопогроза стосуєтьсяприміщення, в якому Ви знаходитесь, покиньте приміщення. З
собою візьміть лише особисті речі, документи, гроші, цінності.
Якщо вас взяли в заручники
1. Опануйте себе, заспокойтеся, не панікуйте. Розмовляйте спокійним голосом.
2. Підготуйтеся фізично та морально до можливого суворого випробування.
3. Не показуйте ненависть до злочинців.
4. Виконуйте всі їх вказівки.
5. Не привертайте уваги терористів своєю поведінкою, не виявляйте активного спротиву, не
дивіться їм в очі.
6. Не намагайтеся бігти, якщо немає повної впевненості в успіху.
7. Запам’ятайте якомога більше інформації про терористів.
8. Намагайтеся визначити місце свого знаходження.
9. Не нехтуйте їжею.
10. По можливості розташовуйтеся подалі від вікон, дверей і самих терористів.
11. Зберігайте розумову та фізичну активність.
12. У випадку штурму приміщення лягайте обличчям до підлоги, склавши руки на потилиці.
Чітко виконуйте вказівки правоохоронців.
Пам’ятайте, правоохоронні органи роблять все, щоб вас звільнити.
Терористична загроза – це щоденна реальність, з якою не можна змиритись і до протидії
якій потрібно бути завжди готовим. Активна громадянська позиція – необхідна умова
успішної протидії терористам. У нас всіх спільний ворог і боротися з ним ми всі – держава,
правоохоронні органи, спеціальні служби, суспільство – повинні разом.

Телефон поліції – 102
Телефон довіри у Львівській області
(032)261-61-43, (032)298-66-22
Пам’ятайте!
Зволікання та недбалість при загрозі вчинення терористичного акту
може призвести до людських жертв .

