
 

ППААММ’’ЯЯТТККАА  ННААССЕЕЛЛЕЕННННЮЮ  
     

УУВВААГГАА!!  ТТЕЕРРООРРИИССТТИИЧЧННИИЙЙ  ААККТТ!!  

ТТЕЕРРООРРИИЗЗММ - це метод, за допомогою 

якого організована група або партія прагне досягти 

проголошеної нею мети через систематичне використання насильства.  

ООССННООВВННІІ  ЗЗААХХООДДИИ  ЩЩООДДОО  ЗЗААППООББІІГГААННННЯЯ    ММООЖЖЛЛИИВВООГГОО  ТТЕЕРРООРРИИССТТИИЧЧННООГГОО  ААККТТУУ::  

▪ не торкайте у вагоні поїзда або на вулиці безхазяйні пакети (сумки). 

Повідомите про знахідку співробітників міліції; 

▪ у присутності терористів не виражайте своє невдоволення, 
утримайтеся від різких рухів, плачу  й стогонів; 

▪ при погрозі застосування зброї лягайте на живіт, 

захищаючи голову руками, подалі від вікон, 

засклених дверей, проходів, сходів; 

▪ у випадку поранення рухайтеся;  

▪ використайте будь-яку можливість для 
порятунку; 

▪ постарайтеся запам'ятати прикмети підозрілих людей і повідомте їх 

прибулим співробітникам спецслужб. 

ДДІІЇЇ  ППІІДД  ЧЧААСС  ППЕЕРРЕЕССТТРРІІЛЛККИИ::  

▪ якщо стрілянина застала Вас на вулиці, відразу ж ляжте й озирніться, 
виберіть найближче укриття й проберіться до нього, не піднімаючись 

у повний зріст. Укриттям можуть служити виступи будинків, 

пам'ятники, бетонні стовпи або бордюри, канави. Пам’ятайте, що 

автомобіль - не найкращий захист, тому що його метал тонкий, а 

пальне вибухонебезпечне. За першої нагоди сховайтеся у під'їзді 

будинку, підземному переході, дочекайтеся закінчення перестрілки; 

▪ вжийте  заходів для порятунку дітей, при необхідності прикрийте їх 
своїм тілом.  

▪ якщо в ході перестрілки ви перебуваєте у будинку - укрийтеся у 

ванній кімнаті й ляжте на підлогу.   

ННааввччааллььнноо  ––  ммееттооддииччнниийй  ццееннттрр    

ццииввііллььннооггоо  ззааххииссттуу  ттаа  ббееззппееккии  жжииттттєєддііяяллььннооссттіі    

ХХммееллььннииццььккооїї  ооббллаассттіі  

Наш сайт: http://nmckm.jimdo.com   тел. 2–04–40,  2–03-47 
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