
                          Дії персоналу та студентів за сигналами оповіщення при 
                                                     можливих терористичних актах.
        Причини виникнення тероризму, як явища, мають соціальний характер і пов’язані з 
існуванням занадто великих відмінностей між умовами життя людей, а також дотримання 
прав і свобод особистості в країнах світу.

Тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає усвідомому, 
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
                             За причинами  виникнення тероризм ділиться на такі види:
      -соціальний (ідеологічний)- який має на меті корінну або часткову зміну економічного 
чи політичного устрою власної країни;
     -націоналістичний- який здійснюється за етнічною ознакою та включає організацію 
сепаратиського плану,що мають на меті боротьбу проти економічного та політичного 
диктату національних держав і монополій;
     -релігійний,який виникає у випадку,коли релігійна самосвідомість стає визначальною в 
політичному протистоянні;
     -світоглядний- мотивом,якого є принципова незгода з пануючим нормами та 
стосунками в суспільстві;
     -кримінальний-який має особливий вплив під час проведення суспільно-економічних 
перетворень і змін у законодавстві.

Тероризм може проявлятися в різних формах: від погроз по телефону до вибухів у повітрі 
авіалайнерів з пасажирами на борту.
                                  Розглянемо його форми, жертвами яких ми можемо стати:
         -телефонний тероризм,яким у більшості випадків займаються підлітки,або колеги 
по роботі,конкуренти по бізнесу чи просто хворі люди,що мають на меті вивести вас із 
стану психологічної  рівноваги;
        -поштовий тероризм, коли поштою надсилається вибухівка або листи,заражені 
спорами сибірської виразки,для чого використовуються бандеролі,посилки  і звичайні 
листи. Вибухові пристрої,що закладаються в поштові відправлення,можуть бути миттєвої і
уповільненої дії;
         -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;
         -біологічний терроризм — використання однією людиною або групою осіб 
біологічних засобів ураження для досягнення своєї мети;
          -екологічний тероризм ( екотероризм, зелений тероризм) — тип тероризму, що 
здійснюється під гаслами підтримки збереження навколишнього середовища та прав 
тварин, як реакція на незадовільний стан довкілля;
           -захоплення заручників,яке супроводжується образою честі і гідності захоплених 
людей,заподіяннями їм страждань фізичних і моральних, тілесних ушкоджень і навіть 
смерті. 

У випадку проявлення будь якої форми тероризму,необхідно негайно сповістити МВС



 по тел.102, СБУ- тел. 298-66-22, 261-61-43, ДСНС тел.101.

 Дії керівників структурних підрозділів (декани факультетів, завідувачі кафедр, 
відділів, служб,комендантів учбових корпусів, завідувачів гуртожитків) у разі 
виникнення проявів тероризму:
                                          У режимі повсякденної діяльності:
             -вивчення нормативних актів по боротьбі з тероризмом;
             -розробка інструкцій по діях у разі виникнення проявів тероризму;
             -проведення інструктивних занять з персоналом та студентами по діях у разі 
виникнення проявів тероризму;
             -організація і дотримання перепускного режиму в учбові корпуса, кафедри та 
гуртожитки;
             -встановлення грат на вікна першого поверху учбових корпусів, кафедр та 
гуртожитків, 
зміцнення та замкнення вхідних дверей на горище та підвали надійними замками та 
періодична перевірка їх справності;
             -інструктаж чергової служби учбових корпусів, кафедр та гуртожитків по діях у 
разі виявлення проявів тероризму;
             -проведення практичних тренувань з персоналом та студентами по евакуації при 
отриманні інформації про закладання вибухового пристрою, виявленні підозрілих 
предметів та поштових відправлень;
             -постійне вивчення інформації про події терористичної діяльності, які вже сталися 
і можуть статися та доведення інформації до персоналу та студентів;
            -зобов’язати весь персонал прибуваючий на свої робочі місця проводити огляд на 
предмет виявлення підозрілих предметів;
            -попереджувати, виявляти та впливати на факти недисциплінованої поведінки 
персоналу та студентів, втягнення їх до різноманітних угруповань та сект.
            -періодичне заслуховування керівників структурних підрозділів по прийнятих 
заходах в боротьбі з тероризмом.

                                     При виникненні прояву тероризму.
При отриманні інформації про прояв тероризму (закладання вибухового пристрою, 
захоплення заручників, отримання підозрілих поштових відправлень і т.п.) необхідно:
                 -негайно доповісти своєму безпосередньому керівнику, ректору, проректору, а 
при їх 
відсутності оповістити про подію ДСНС, поліцію, СБУ по тел..101, 102, 298-66-22,261-61-
43;
-прийняти заходи по евакуації персоналу та студентів з місця події у безпечне місце, 
передбачене Планом евакуації учбового корпусу, кафедри, гуртожитку;
                 -не допустити паніки та толоки під час проведення заходів по евакуації;
                 -заборонити доступ до місця події;
                -зустріти підрозділ по боротьбі з тероризмом, показати місце події;

   Кожний громадянин, який виявив, був свідком підготовки терористичного акту, знав 
про 
його здійснення зобов′язаний негайно доповісти своєму керівникові  про подію або 
зателефонувати по тел..101, 102, 298-66-22, 261-61-43.

              Дії персоналу та студентів у разі виникнення проявів тероризму:

           А. При загрозі проведення терористичних актів:



          -не піддаватися паніці та не панікувати самому;
          -заспокоїтися та зібратися з думками;
          -діяти помірковано та виважено;
          -прибрати з балконів легкозаймисті матеріали;
          -закрити двері на балкони та вікна, закрити штори на вікнах (це збереже від осколків
скла);
          -підготувати бинти, йод, вату та інші необхідні медичні засоби для надання першої 
допомоги;
                 -створити необхідний запас харчів та питної води;
                 -уникати місць масового скупчення людей;
                 -відправити (бажано) дітей, осіб похилого віку на дачу, у село, до іншого більш 
безпечного місця (населеного пункту) до родичів або знайомих;
                 -обмежити (по можливості) користування громадським транспортом;
                 -домовитися з сусідами про взаємодопомогу у разі необхідності;
                 -підготуватися до екстреної евакуації (скласти в сумку документи, коштовності, 
гроші,продукти харчування, які швидко не псуються та питну воду;
                 -допомогти хворим і людям похилого віку підготуватися до евакуації;
                 -тримати постійно увімкнену радіоточку, телевізор, радіоприймач, телефон для 
прослуховування повідомлень;
                 -тримати у доступному місці перелік телефонів чергових служб ДСНС, МВС, 
СБУ – 101, 102, 298-66-22, 261-61-43для передачі про загрозу проведення терористичного
 акту.

                                           Б.При виявленні підозрілого предмету.
Терористи намагаються розмістити вибухові пристрої у найбільш уразливих місцях, де 

зможуть завдати найбільшої шкоди населенню.
До таких місць, як правило, належать:
- автомобілі;
- входи, внутрішні двори, підсобні приміщення адміністративних і житлових будинків, 

складських приміщень;
-лекційні аудиторії, класи, лабораторії, гуртожитки, кафе, тощо;
- урни для сміття, інженерні комунікації в місцях масового перебування людей 

(фестивалі, ярмарки, базари, супермаркети, підземні переходи тощо);
- громадський транспорт (вагони тролейбусів, автобусів, трамваїв, поїздів тощо);
- об'єкти підвищеної небезпеки, тощо.

       Для камуфляжу вибухових пристроїв можуть бути використані звичайні побутові 
предмети: портфелі, валізи, сумки, пакунки, пакети, згортки, мішки, ящики, коробки , 
іграшки, зовнішній вигляд яких може приховувати їх справжнє призначення.
       Ознаками підозрілих предметів, які можуть бути вибуховими пристроями 
можуть бути:
              -наявність дротів, малої антени, скочу;
              -наявність підозрілих звуків (цокання годинника, клацання), джерел 
електроживлення (батарейок, акумуляторів тощо) або розтяжок дроту (шпагату, мотузки);
              -незвичне розміщення предмету, а також не властивий специфічний запах;
              -залишення речей незнайомої людини для збереження;
              -тривале перебування без догляду різних побутових предметів.

       - предмети, що знаходиться в не призначених для цього місцях (наприклад, велика 
дитяча іграшка біля вхідних дверей);

        - предмети з прикріпленими до них мобільними телефонами, радіостанціями, 
акумуляторами.



Слід пам'ятати, що вибухова речовина може бути різноманітного виду та мати різні 
властивості, що, у свою чергу, надає можливість замаскувати вибуховий пристрій навіть у 
поштовому конверті.

З метою попередження вибуху та встановлення наявності вибухового пристрою 
необхідно:

        -не приймати від сторонніх осіб подарунків, квітів, поштових посилань;
        -користуючись громадським транспортом, не погоджуватись на пропозиції  

супроводжувати речі невідомої особи (у тому числі провідників, стюардів, контролерів);
       -не залишати без уваги річ, яка не повинна тут перебувати;

              -опитати осіб, які постійно там перебувають, щоб виявити власника, або особу, яка
цю річ залишила;
              -у разі, якщо власник не виявлений, негайно повідомити про знахідку чергову 
службу корпусу, гуртожитку, а при їх відсутності ДСНС, МВС, СБУ тел..101, 102, 298-66-
22,
261-61-43.

При виявленні підозрілого предмету у громадському транспорті необхідно:
                 -не залишати без уваги забуту або бездоглядну річ;
                -звернути увагу людей, що знаходяться поруч, на річ та опитати їх, намагаючись 
встановити власника, або особу, яка могла цю річ залишити;
                -у разі, якщо власник не встановлений, негайно повідомити про знахідку водія 
транспортного засобу.

При виявленні будь-де підозрілого предмету необхідно:
               -не вчиняти ніяких дій (не чіпати, не відкривати та не переміщувати його);
               -зафіксувати час його виявлення;
               -не використовувати мобільні телефони та засоби радіозв′язку;
               -домогтися щоб люди і ви самі, відійшли на безпечну відстань;
               -повідомити про знахідку тел.101, 102.298-66-22, 261-61-43.
               -дочекатися прибуття оперативно-слідчої групи МВС,СБУ,ДСНС та вказати їм 
місце знаходження підозрілого предмету.

 Безпечними відстанями слід вважати наступні рекомендовані зони та оточення:

                   Підозрілий предмет (знахідка), 
             вибуховий пристрій або боєприпаси

 Зона евакуації та оточення

Граната РГД-5 Не менше 50 м

Граната Ф-1 Не менше 300 м

Тротилова шашка вагою 200 г 50 м

Тротилова шашка вагою 400 г 75 м

Пивна банка начинена вибухівкою, 0.33 л 60 м

Міна МОН-50 75 м

Валіза (кейс) начинений вибухівкою 230 м

Дорожня валіза (чемодан) начинений вибухівкою 350 м

Автомобіль типу «Жигулі» 500 м



Автомобіль типу «Волга» 600 м

Мікроавтобус 900 м

Вантажний автомобіль (фургон) 1250 м

             При отриманні анонімного повідомлення про замінування.
Анонімне повідомлення про замінування можуть отримати:
               – чергова служба університету (учбові корпуса, гуртожитки, кафедри);
                 -керівний склад університету (ректор, проректори, керівники структурних 
підрозділів, відділів, кафедр, коменданти учбових корпусів, завідувачі гуртожитками);
                 - персонал та студенти.

При отриманні телефоном анонімного повідомлення про замінування необхідно:
       1.Встановити контакт з невідомою особою, яка повідомила телефоном про 
замінування, та намагатися при цьому:
              -встановити мотив особи щодо замінування;
              -усвідомити, які вимоги висловлює особа;
              -спробувати відмовити особу виконувати свій задум;
              -умовити особу передзвонити, посилаючись на поганий зв′язок (погано чую, не 
зрозумів, повторіть я запишу).

       2.Під час телефонної розмови спробувати визначити звідки особа телефонує, Для 
цього:
             -при наявності на телефонному апараті автоматичного визначника номеру (АВН) 
записати номер телефону, з якого телефонує невідома особа;
             -при відсутності визначника номеру та після завершення розмови з особою не 
класти слухавку та телефонний апарат, щоб на АТС не втрачався напрямок з′єднання.
    З іншого телефонного апарату негайно зателефонувати оператору зв′язку, що обслуговує
телефонну лінію, пояснити, що склалося та запропонувати йому негайно встановити 
номер телефону та адресу, з якої телефонувала особа.

        3.Після завершення розмови з невідомою особою негайно записати:
             -точний час телефонного дзвінка особи;
             -отриману інформацію;
             -ймовірну стать особи;
             -інтонацію та тембр голосу особи;
             -ймовірний вік особи;
             -наявність дефектів мови;
             -наявність звукового (шумового) фону супроводу телефонної розмови.

Контрольн  и  й   аркушспостережень  п  ідчас за  гроз  и   по телефону  .

1. Час отримання сигналу _____________________________________________

2.Висновки з телефонного повідомлення:
- стать (чоловік, жінка, дитина) ________________________________________

-вік (підліток, людина молодого середнього, похилого віку)______________________
-мова: темп, наявність  акценту,  дефектів мови, словниковий запас і  інш., яка 
мова______________________________________________________________________________
-голос:  спокійний, збуджений, гучний, тембр,  _________________________________



-припущення стосовно  психологічного стану особи:
________________________________________________________________________________

(збуджене, в’яле, неадекватне, спокійне, нетверезий стан і т.п.)
-наявність звукового фону (музика, домашнітварини, птахи, шум транспорту, розмови інших 
осібі т.ін.) _________________________________________________________
-інші особливості при розмові____________________________________________

3. Час закінчення розмови ___________________________________________

Черговий ________________________________________________________

      4.Не повідомляйте про загрозу нікому, крім тих осіб, кому  про це  необхідно знати (ректор або 
особа, яка виконує його обов’язки, перший проректор, керівник служби цивільного захисту), щоб  
не викликати  паніку та виключити непрофесійні дії інших осіб.

                                  У разі отримання сигнала про евакуацію.
Якщо ви знаходитесь на своєму робочому місці, послідовно виконуйте наступні дії у такому 
порядку:

-без зайвого поспіху, паніки та істерики приберіть службові документи у місцях їх 
постійного зберігання;

-візьмітьз собою особисті  речі, документи, гроші, коштовності;
               -закрийте вікна, виключіть електроживлення оргтехники, електроприладів,освітлення;

-закрийте двері на ключ, ключ залишітьу замку;
-покиньте приміщення, рухайтесь маршрутами,вказаними на схемі евакуації;

              -відійдіть від будови і  виконуйте команди персоналу, який здійснює організацію та 
проведення евакуації;
               -повертатися у покинуте приміщення можна  тільки після дозволу відповідальних осіб.

      5. Негайно повідомити свого керівника про отриману інформацію та іншу інформацію, яку 
вдалося встановити під час розмови.
     6. Про отримання анонімного повідомлення по команді керівника, а при його відсутності 
самому повідомити телефоном МВС, ДСНС, СБУ тел.101, 102. 298-66-22, 261-61-43.

Штаб цивільного захисту ЛНМУ.










