
  

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 співробітникам міліції; 

ЯЯккщщоо  ввии  уу  ззааллоожжннииккаахх::  

 у присутності терористів не виражайте своє 

невдоволення, утримайтеся від різких рухів, 

плачу  й стогонів; 

 економте сили, підготуйтесь морально до 

тривалого обмеження руху, браку їжі, води; 

 при погрозі застосування зброї лягайте на 

живіт, захищаючи голову руками, подалі від 

вікон, засклених дверей, проходів, сходів; 

 вжийте  заходів для порятунку дітей, при 

необхідності прикрийте їх своїм тілом; 

 у випадку поранення рухайтеся;  
 використайте будь-яку можливість для 

порятунку; 

 постарайтеся запам'ятати прикмети 

підозрілих людей і повідомте їх прибулим 

співробітникам спецслужб. 
 

Навчально – методичний центр цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Хмельницької області 

Наш сайт: http://nmckm.jimdo.com    

тел. 2–04–40,  2–03-47 

 
 

  

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 співробітникам міліції; 

ЯЯккщщоо  ввии  уу  ззааллоожжннииккаахх::  

 у присутності терористів не виражайте своє 

невдоволення, утримайтеся від різких рухів, 

плачу  й стогонів; 

 економте сили, підготуйтесь морально до 

тривалого обмеження руху, браку їжі, води; 

 при погрозі застосування зброї лягайте на 

живіт, захищаючи голову руками, подалі від 

вікон, засклених дверей, проходів, сходів; 

 вжийте  заходів для порятунку дітей, при 

необхідності прикрийте їх своїм тілом; 

 у випадку поранення рухайтеся;  
 використайте будь-яку можливість для 

порятунку; 

 постарайтеся запам'ятати прикмети 

підозрілих людей і повідомте їх прибулим 

співробітникам спецслужб. 
 

Навчально – методичний центр цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Хмельницької області 

Наш сайт: http://nmckm.jimdo.com    

тел. 2–04–40,  2–03-47 

  

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 співробітникам міліції; 

ЯЯккщщоо  ввии  уу  ззааллоожжннииккаахх::  

 у присутності терористів не виражайте своє 

невдоволення, утримайтеся від різких рухів, 

плачу  й стогонів; 

 економте сили, підготуйтесь морально до 

тривалого обмеження руху, браку їжі, води; 

 при погрозі застосування зброї лягайте на 

живіт, захищаючи голову руками, подалі від 

вікон, засклених дверей, проходів, сходів; 

 вжийте  заходів для порятунку дітей, при 

необхідності прикрийте їх своїм тілом; 

 у випадку поранення рухайтеся;  
 використайте будь-яку можливість для 

порятунку; 

 постарайтеся запам'ятати прикмети 

підозрілих людей і повідомте їх прибулим 

співробітникам спецслужб. 
 

Навчально – методичний центр цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Хмельницької області 

Наш сайт: http://nmckm.jimdo.com    

тел. 2–04–40,  2–03-47 

 

http://nmckm.jimdo.com/
http://nmckm.jimdo.com/
http://nmckm.jimdo.com/

