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Начальникам управлінь освіти 
адміністрацій районів Харківської 
міської ради

Керівникам закладів освіти міського 
підпорядкування

Шановні керівники!

Департамент освіти Харківської міської ради надсилає інформаційні 

пам’ятки «Зупинимо тероризм» та «Психологічна допомога постраждалим від 

терористичних загроз та інших надзвичайних ситуацій» та просить довести їх до 

відома та врахування у подальшій роботі керівникам закладів дошкільної, 

загальної середньої освіти та інших учасників освітнього процесу.

З повагою,

Директор Департаменту освіти О.І.Деменко
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Якщо вам вдалося звільнитися 
за все, повідомте групі по 
боротьбі з тероризмом якомога 
більше інформації:

• число терористів;
• в якій частині приміщення вони знаходяться;
• їх озброєння, кількість заручників;
• моральний і фізичний стан терористів;
• особливості поведінки терористів (агресія, 

лі« наркотиків, алкоголю),
• хто ватажок групи, їх неформальні прізвища.

Під. час дій групи захвату не можна бігти, 
падати в обійми визволителям або стояти в той 
час, коли прозвучала команди “Всім лягти на 
підлоіу!». Не вибігайте з приміщення (літака, 
автобуса), поки не прозвучить наказ, не 
метушіться. При звільненні виходьте як можна 
швидше, не гайте час на пошуки речей, адже 
приміщення може бути замінованим.

Щоб полегшити повернення 
людей до нормального життя, 
їх родичам рекомендується:

• не робіте вигляд, що нічого не сталося і не 
докучайте розпитуваннями;

• не намагайтеся швидко переключити увагу 
потерпілого на щось інше.

• не заважайте людині «виговоритися».
• не зупиняйте її, навіть якщо вона знову і 

знову розповідає свою історію по черзі всім 
членам сім'ї і знайомим;

• заохочуйте їх до вираження почуттів.

Як виявити терориста?
Терористи, як правило, діють 
п р и х о в а н о ,  н а м а г а ю ч и с ь  не 
потрапляти на очі правоохоронним

органам та простим громадянам. Натомість
зверніть унаїу на
• осіб, які вдягнені не по сезону, з великими 

сумками або баулами;
• залишені на довгий час без нагляду 

автомобілі, які розташовані поблизу людних 
місць;

• невеликі групи агресивно налаштованих 
людей;

• підозрілий найм квартир, підвалів, 
підсобних приміщень, складів, навколо яких 
спостерігається дивна активність;

• підозрілі телефонні розмови.

Корисні телефони:

©  0-800-501-482 - гаряча лінія СБУ

(044) -255- 84-35 - об'єднаний центр
*  звільнення заручників

700-16-61 - чергова частина УСБУ в 
Харківській області

700-34-50 - телефон довіри УСБУ в 
Харківській області

705-93-33 - телефон довіри ГУІ-ІП в 
Харківській області

Харківська обласна державна алмініс

Харківський національний уківерсі 
внутрішніх справ

ЗУПИНИМ*
ТЕРОРИЗМ

РАЗОМ

За даними Генеральної прокуратури . 
протягам 2015- -першого півріччя 201 <

Україні зареєстровано 5 0 8 2 криміь 
правопорушень за статтею 25 

«Терористичний акт» та було , 
3 7  захоплень зар
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Н а д з в и ч а й н і  с ит уац і ї ,  п о р о д ж е н і  
терористичними методами, здійснюються 
злочинцями-одинаками, екстремістськими 
організація м:и, а також спецслужбами ряду 
держав.

Всі збройні конфлікти, шо виникали останніми 
роками втому числі на території України 
супроводжувались диверсійно-терористичними 
актами, внаслідок яких страждало мирне 
населення.

І Мета терористичних актів —
посіяти паніку,  страх  серед  
населення, організувати протести 
п р о т и  п о л і т и к и  у р я д у  і 

п р а в о о х о р о н н и х  о рг ан ів ,  з авдати  
економічних збитків державі або приватним 
фірмам,  з нищити  п ол іт ичних  або 
економічних супротивників.

Види терористичних актів:

1. Убивства (із застосуванням холодної і 
вогнепальної зброї, отрути).

2. Вибухи (у дворі, в приміщенні, в транспор ті, 
па стадіоні, інших місцях масового 
скупчення людей).

3. Захоплення транспортних засобів з 
пасажирами (літаків, автобусів, автомобілів).

4. Захоплення заручників (викрадання людей).
5. Підпали, погрози но телефону.
6. Отруєння води, продуктів харчування.
7. Акції з використанням зброї масового 

ураження.

За даними Інституту економіки і миру (The 
Institute for Economics and Peace) Сіднейського 
університету , який розраховує Глобальний 
індекс тероризму (The Global Terrorism Index, 
GTI) Україна займає 11 місце та с 
європейською державою, яка найбільше 
потерпає віл терористичних проявів.

У більшості випадків захоплення заручників 
здійснюється шляхом нападу на потерпілого із 
застосуванням насильства або з погрозою його 
застосування. За ознаками вчиненого діяння 
захоплення особи як заручника виражається у 
формі викрадення людини з тюслілуючим 
позбавленням її свободи пересування 
можливості  вільно залишати місце 
примусового утримання.

• Позбавтеся неприємних думок,
проаналізуйте ситуацію, подумайте, як 
знайти вихід із становища;

• уважно обстежте місце, де ви знаходитесь, 
визначте укриття, за якими можна сховат ись 
піл час перестрілки, придивіться до людей, 
що вас захопили, оцініть їх психологічний 
стан, озброєння;

• постарайтеся зрозуміти наміри терористів, 
спробуйте вияснити, налаштовані вони 
рішуче чи можливий діалог;

• намагайтесь по можливості ввійти з ш 
контакт, розпочати розмову;

• якщо надії на контакт, на вашу думку, н 
намагайтеся не виділятись в труні заручи

• не реагуйте на провокаційну чи зу: 
поведінку;

• не вдавайтеся до дій, що можуть привер 
увагу або роздратувати злочинців;

• перш ніж пересунутися з місця чи відк 
сумочку, запитуйте дозволу;

• уникайте необдуманих дій, тому гцо в 
невдачі можна поставити під загрозу в/ 
безпеку і безпеку інших заручників;

• постарайтеся визначиш можл 
помічників серед заручників;

• організуйте почергово пос
Спостереження за діями терористів;

• постарайтеся визначити точне ч 
терористів, їх особливі прикмети, нрізви

• віддайте особисті речі, яких вимаг 
терористи;

• якщо вдаєшся симулювати симтт 
хвороби, з'являється можливість звільни 
в результаті переговорів; часто в 
переговорів терористи звільняють ж 
дітей, літніх і хворих людей.
Якщо ви потрапили до цього числа 
повинні прикласти максимум зусиль, 
допомогти звільнити заручників, 
залишилися в полоні;

• при стрілянині лягайте на підлогу 
сховайтесь за сидінням меблі, але нікуд 
біжіть; у подібній ситуації місця біля і 
служать кращою схованкою, ніж місі 
проході;

Найбільш розповсюдженим проявом 
тероризму е захоплення заручників.

&Деякі поради для осіб що 
опинилися в якосгі заручників:


