
ДІЇ У РАЗІ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ 
Законодавство визначає тероризм як суспільно небезпечну діяльність, яка 

полягає у свідомому, цілеспрямованому 
застосуванні насильства шляхом захоплення 
заручників, підпалів, вбивств, тортур тощо. 

Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій пропонує наступний 
порядок дій у разі терористичного акту: 
1. Не торкайтеся у транспорті, житлових та 
громадських приміщеннях або на вулиці 
нічийних пакетів (сумок), не підпускайте до 
них інших.  

2. Повідомте про знахідку працівника поліції. 
3. У присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримайтеся від 
різких рухів, криків й стогонів. 
4. При погрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи 
голову руками, якомога далі від вікон, засклених дверей, проходів, сходів. 
5. Використайте будь-яку можливість для порятунку. 
6. Якщо відбувся вибух – вживайте заходів щодо недопущення пожежі та 
паніки, надайте домедичну допомогу постраждалим. 
7. Намагайтеся запам’ятати прикмети підозрілих людей і повідомте їх 
прибулим співробітникам спецслужб. 

 
Дії у разі захоплення приміщення: 

 
1. Зберігати спокій та намагатись уникнути контакту з терористами. 
2. Якомога тихіше повідомити правоохоронні органи про терористичну атаку, а 
також про своє місцеперебування. 
3. Не наближатися до дверей та вікон. 
4. Чітко виконувати інструкції та команди правоохоронців. 
5. Сховати свої документи та візитні картки. 

 
Якщо ви стали заручником 

 
У заручниках дотримуйтеся таких правил поведінки: 

1. Не допускайте дій, які можуть спровокувати терористів до застосування 
зброї. Таку реакцію можуть викликати навіть несподіваний рух або шум.  
2. Будьте готові до застосування терористами пов'язок на очі, кляпів, 
наручників або мотузок. 
3. Не дивіться злочинцям в очі (для нервово нестійкої людини це сигнал до 
агресії), не поводьтеся зухвало ‒ це може спричинити ще більшу жорстокість. 
4. Не намагайтеся чинити опір, не проявляйте непотрібного героїзму, 
намагаючись роззброїти бандита чи прорватися до виходу. 
5. Якщо вам кажуть, що ви взяті в заручники і примушують вийти з 
приміщення, не чиніть опір. 



6. Якщо з вами присутні діти, знайдіть для них безпечне місце, спробуйте 
закрити їх від випадкових куль, якщо це можливо, тримайтеся поруч. 
7. Виконуйте вимоги злочинців, не намагайтеся суперечити їм, не ризикуйте 
власним життям і життям інших людей, намагайтеся не допускати істерики та 
паніки. 
8. Якщо потрібна медична допомога, говоріть спокійно і коротко, не нервуючи 
злочинців, нічого не робіть, поки не отримаєте дозволу. 
9. Будьте уважні, спробуйте запам'ятати прикмети терористів: одяг, імена, 
прізвиська, можливі шрами і татуювання, особливості мови і поведінки, 
тематику розмов тощо. 
10. Намагайтеся зберігати спокій і витримку. Будьте насторожі. Зосередьте 
увагу на звуках, рухах тощо. 
11. Будьте готові пояснити наявність яких-небудь документів, номерів 
телефонів тощо. 
12. Якщо утримання тривале, не давайте ослабнути своїй свідомості. Постійно 
тренуйте пам'ять: згадуйте історичні дати, прізвища знайомих людей, номери 
телефонів тощо. Виконуйте фізичні вправи, наскільки дозволяють сили і 
простір приміщення. Обов'язково ведіть відлік часу. 
13. Якщо вам дали можливість поговорити з родичами по телефону, тримайте 
себе в руках, не плачте, не кричіть, говоріть коротко і по суті. Спробуйте 
встановити контакт з терористами.  
14. Якщо ви виявилися замкнутими в приміщенні, спробуйте привернути чиюсь 
увагу: розбийте шибку, покличте на допомогу, примусьте спрацювати пожежну 
сигналізацію тощо. 

Пам'ятайте, що отримавши повідомлення про ваше захоплення, 
спецслужби вже почали діяти і зроблять усе необхідне для вашого звільнення. 

 
Під час операції з вашого звільнення: 

 
• ляжте на підлогу обличчям униз, закрийте голову руками і не рухайтеся; 
тримайтеся чимдалі від дверей і вікон; 
• не біжіть назустріч співробітникам спецслужб або від них, оскільки вас 
можуть сприйняти за злочинця. 
 


