
Тероризм і цивільний захист. 

Правила поведінки та захист 

населення під час можливих 

терористичних актів



Тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому,
цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників,
підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших
посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення
злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.
Терористичний акт - злочинне діяння у формі застосування зброї, вчинення
вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність за які передбачена статтею 258
Кримінального кодексу України.
Терористична діяльність - діяльність, яка охоплює:
· планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів;
· підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами
або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних цілях;
· організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних
організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так
само як і участь у таких актах;
· вербування, озброєння, підготовку та використання терористів;
· пропаганду і поширення ідеології тероризму;
· фінансування завідомо терористичних груп (організацій) або інше сприяння їм;
терористична група - група з двох і більше осіб, які об'єдналися з метою
здійснення терористичних актів;
терорист - особа, яка бере участь у терористичній діяльності;

терористична організація - стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з
метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій,
встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і
вчинення терористичних актів.

Визначення тероризму та терористичних загроз
(Закон України «Про боротьбу з тероризмом» визначає такі терміни щодо

діяльності, пов’язаної з тероризмом)
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Короткі відомості про терористичні прояви

Цілі тероризму:
· порушення безпеки суспільства;
· фізичне усунення політичних діячів та інших осіб;
· залякування цивільного населення;
· вимагання;
· „ акції помсти ” у відповідь на дії органів влади;
· дестабілізація діяльності органів влади;
· нанесення економічного збитку; 
· усунення існуючого державного і суспільного ладу у державі.

Найбільш поширеними у світі терористичними актами є:
• напади на державні або промислові об'єкти, які призводять до матеріальних збитків, а
також є ефективним засобом залякування та демонстрації сили;
• захоплення державних установ або посольств (супроводжується захопленням
заручників, що викликає серйозний громадський резонанс);
• захоплення літаків або інших транспортних засобів (політична мотивація - звільнення з
тюрми товаришів по партії; кримінальна мотивація - вимога викупу);
• насильницькі дії проти особистості жертви (для залякування або в пропагандистських
цілях);
• викрадення (з метою політичного шантажу для досягнення певних політичних
поступок або звільнення в'язнів, форма самофінансування);
• вибухи або масові вбивства (розраховані на психологічний ефект, страх та
невпевненість людей).
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Види тероризму

· соціальний ( ідеологічний ) тероризм, який має на меті
корінну або часткову зміну економічного чи політичного устрою
власної країни. Прикладами такого тероризму є діяльність
народовольців у Російській імперії, західнонімецької „ Фракції
Червоної Армії ”, метою яких був „ протест проти суспільства
споживання ”, італійських „ Червоних бригад ”, що борються проти
господарів і тих, хто їм служить. Він може бути як ультралівим (
„Аксон директ”, Франція ), так і ультраправим ( неофашистські
угрупування у Європі, ККК у США );

· національний тероризм, який здійснюється
за етнічною ознакою та включає організації
сепаратистського плану, що мають на
меті боротьбу проти економічного та
політичного диктату національних держав і
монополій. Прикладами слугують акції чеченських
бойовиків у Москві та Владикавказі, баскських

екстремістів у Іспанії, ірландських бойовиків у Великій Британії тощо;
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Види тероризму

· світоглядний тероризм, мотивом якого є принципова незгода з
панівними нормами та стосунками в суспільстві ( наприклад, з
будівництвом ядерних об’єктів, убивством тварин, забрудненням
навколишнього середовища, явищами глобалізації ). Яскравим
прикладом цього виду тероризму є широкомасштабна терористична
операція 11 вересня 2001 року, коли декілька пасажирських літаків,
одночасно захоплених у повітрі терористами, таранили об’єкти, які
вважались символами економічної та військово-політичної могутності
США – Всесвітній торговий центр і Пентагон. Варварська акція
призвела до масових жертв серед мирного населення (майже 7000
осіб);
• ядерний тероризм - це застосування
однією особою, або організованою
групою радіоактивних матеріалів для
ураження людей, територій, тощо …,
які носять локальний характер і не
•призведе до великомасштабних катастрофічних наслідків.
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Види тероризму

· релігійний тероризм, який виникає у випадках, коли релігійна 
самосвідомість стає визначальною в політичному протистоянні. Він 
поділяється на фундаменталістський ( ісламський ) та сектантський. 
Сюди належить діяльність палестинських терористів і певною мірою 
японська „ АУМ Сінріке ”. 

Найбільшу занепокоєність викликає ісламський екстремізм, 
який має два основні напрямки:

- сунітський, який схиляється до Саудівської Аравії ( „ Брати –
Мусульмани ”);

- шиїтський, який виступає з позицій ісламської революції 
(„ Хезболлах ”, „ Аль – Джихад аль – ісламі ”);
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Види тероризму

· Екологічний тероризм ( екотероризм, 
зелений тероризм) — тип   тероризму,   що 
здійснюється під гаслами підтримки збереження 
навколишнього  середовища та   прав   тварин, 
як реакція  на   незадовільний  стан    довкілля.

· Біологічний терроризм — використання однією людиною 
або групою осіб біологічних засобів ураження для досягнення 
своєї мети.
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Види тероризму

· Телефонний тероризм - завідомо 
неправдиве повідомлення у спецслужби про 
підготовлюваний терористичний акт, 
вибуховий пристрій або злочин. Має багато 
спільного з хибним викликом сил швидкого 
реагування. Телефонні погрози стосуються, 
як правило, місць великого скупчення 
людей, коли повідомляється про нібито 
мінування вокзалів, кінотеатрів, 
адміністративних будинків, шкіл и т.п.

Кібертероризм — використання або загроза використання 
комп'ютерних технологій з метою порушення суспільної рівноваги, 
залякування населення, вплив на прийняття рішень органами влади 
для досягнення політичних, корисливих або будь-яких інших цілей, 
а також напад на комп'ютерні мережі, обчислювальні центри, 
центри керування військовими мережами і медичними установами, 
банківські та інші фінансові мережі, засоби передавання інформації 
за допомогою комп'ютерних мереж.
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Застосування вогнепальної зброї

Організація вибухів

Взяття заручників

Застосування ядерних зарядів

Застосування хімічних і бактеріологічних речовин

Організація промислових аварій

Знищення транспортних засобів

Електромагнітне випромінювання

Інформаційно – психологічна дія 

Способи проведення терактів



Суб'єкти терористичних 
дій

Засоби , що 
використовуються 
при терористичних 

діях

Об’єкти  впливу

Поодинокі вбивці Холодна зброя Фізичні особи 
Транспортні засоби
Суспільні та житлові
споруди
Промислово-
небезпечні споруди
Системи зв’язку і
управління
Магістральні
трубопроводи
Продукти
харчування, напої

Злочинні співтовариства Вогнепальна зброя

Етнічні клани Вибухівка

Релігійні секти Отруйні речовини

Екстремістські політичні 
об'єднання 

Біологічні речовини

Спеціальні служби держав Радіоактивні речовини

Міжнародні терористичні 
організації

Ядерні заряди
Випромінювачі імпульсів

Типові характеристики терористичних дій
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Дії керівного складу закладів освіти при  терористичних проявах–

повідомлення  про замінування

№

зп

Заходи Час Відповідальний

1 Проводиться збір керівного складу для доведення обстановки Негайно Директор школи

2 Повідомляються :

- МВС за телефоном -102

- Черговий упр.СБУ

- Управління НСта ЦЗН

- Управління освіти

- пожежна частина – 101;

- СШД – 103.

- решта телефонів аварійних служб за своїм рішеням

Негайно Директор школи

3 Організація евакуації учнів і постійного складу з будівлі в 

безпечне місце .

Ч+ Заступник НЦЗ з 

евакуації

4 Винесення  матеріальних цінностей та їх охорона Ч+ Заступник НЦЗ з 

МТЗ

5 Відключення газо-, водо- , електропостачання Ч+ Заступник НЦЗ з 

МТЗ

6 Посилення охорони школи Ч+

7 З прибуттям підрозділу швидкого реагування МВС, заходи ЦЗ 

виконуються працівниками школи відповідно до вказівок 

старшого керівника з пошуку вибухового пристрою.

Ч+ Директор
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Дії керівного складу закладів освіти при терористичних проявах –

повідомлення про захоплення заручників

№
зп

Заходи Час Відповідальний

1. Проводиться збір керівного складу для доведення 

обстановки

Негайно Директор 

школи
2. Повідомлення про обставини, що склалися в закладі 

освіти:
- МВС за телефоном 102;

· Черговий управління СБУ;

· Управління НС та ЦЗН;

· Управління освіти ;

· пожежна частина – 101;

· СШД – 103.

· решта телефонів аварійних служб за своїм 

рішенням

Негайно Директор 

школи

3. Подальші дії здійснюються згідно з вказівками
органу  вищого підпорядкування або керівника
антитерористичних заходів

Ч+
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Як поводити себе, коли ви захоплені.
Якщо ви опинилися у руках терористів, необхідно:
не провокувати своїми діями терористів на насильницькі дії 
(уникати різких рухів, шуму тощо);       
на вимогу терористів негайно віддати їм особисті речі;
не реагувати на провокаційні дії терористів;
уникати будь-яких дискусій, особливо політичних, зі 
злочинцями;
не дивитись терористам в очі;
не вживати алкоголю;
якщо є можливість, триматися подалі від вікон і дверей;
бути  готовим до труднощів  (відсутність свободи руху, їжі, 
води тощо);
не чинити опір озброєним терористам, що може призвести 
до численних людських втрат.
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покладіть слухавку поряд з телефоном;

подзвоніть з іншого телефону (мобільного, від сусідів) на вузол зв`язку і
скажіть причину дзвінка, своє прізвище, адресу та номер свого телефону.
Диспетчер встановить номер того хто дзвонив та скаже вам звідки
дзвонили з квартири чи з автомату;

напишіть  заяву  начальнику  відділення міліції на  території якого ви 
проживаєте для прийняття необхідних заходів;

постарайтесь  затягнути  розмову  та записати  її  на  диктофон  чи  дайте  
послухати свідкам, сусідам;

подзвоніть на вузол зв`язку з іншого телефону (аналогічно  п. 1), а  потім  
напишіть заяву в відділення міліції;

міліція за  запитом  на  вузол  зв`язку отримає  номер  телефону, адресу, 
прізвище того, хто дзвонив і прийме необхідні міри;

одночасно  з  розмовою  і  записом  на диктофон друга  людина  дзвонить  з  
іншого телефону на вузол зв`язку, а потім в міліцію за  телефоном для  
термінового затримання того, хто телефонував.

Якщо  ви  стали  жертвою  телефонного терориста
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При виявленні вибухового пристрою або підозрілої речі необхідно: 

зберігати спокій та негайно повідомити про знахідку представникам 

міліції, охорони, аварійно-рятувальних служб або зателефонувати за 

номерами 101, 102; 

не торкатись до підозрілої речі руками або іншими предметами,  у 

жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий 

предмет) або змінювати його положення;

не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, 

а також предметами, що можуть його утворювати; 

залишити місце, де виявлено підозрілий предмет, при можливості 

організувати охорону на безпечній відстані. 
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При виявленні вибухового пристрою або підозрілої речі 

необхідно: 

Рекомендована безпечна відстань 

від підозрілого об'єкту
За рекомендаціями  ДСНС України

200м 230м60м 580м 920м

залишити місце, де виявлено підозрілий 

предмет, при можливості організувати 

охорону на безпечній відстані. 
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Якщо ви опинилися в заручниках

Не допускайте дій, що провокують злочинців до

застосування зброї або насильства. Вивчіть ситуацію, 

при цьому намагайтеся не робити самостійних спроб 

до звільнення. 

Під час звільнення лягайте на підлогу обличчям вниз,

голову закрийте руками і не рухайтеся. 

Не біжіть назустріч співробітникам спецслужб або від них –

вас можуть прийняти за злочинців. 

Запам'ятайте якомога більше інформації про 

злочинців: їх кількість, характерні прикмети

зовнішності, манер поведінки ,ступінь озброєності. 

По можливості розташуйтеся подалі від вікон, 

дверей і самих злочинців, тобто в місцях найбільшої

безпеки. 

Візьміть себе в руки, заспокойтеся і не панікуйте, будьте

впевнені, що спецслужби вже роблять професійні заходи

для вашого звільнення.
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Щоб зменшити ризик бути викраденим на вулиці, 

необхідно:

- добре знати місцевість поблизу свого будинку, місця роботи 
(навчання);
- якомога частіше міняти час і маршрут пересування;
- вибирати маршрут пересування так, щоб проходити через пожвавлені 

та добре освітлені вулиці, уникати при цьому коротких доріг через глухі 
парки, безлюдні місця, звалища;
- пересуваючись по маршруту, намагайтесь триматися на відстані від 

під’їздів і воріт, а також від незнайомих людей, які виглядають підозріло;
- якщо відчуєте, що хтось вас переслідує, не стидіться повернутися і 

перевірити свої підозри. Якщо ці підозри підтвердились, необхідно 
змінити   напрямок руху і темп ходьби, а якщо необхідно, то й тікати;
- не сідайте до незнайомих і малознайомих людей в машину;
- якщо на вас здійснено напад з метою викрадення, піднімайте якомога 

більше шуму і намагайтеся відбитися від нападників;
- пам’ятати, що отримавши повідомлення про ваше викрадення, 

спеціальні служби вже почали діяти і приймати всі необхідні заходи для 
вашого  визволення.
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