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ЗА ПРИЧИНАМИ ВИНИКНЕННЯ ТЕРОРИЗМ ПОДІЛЯЄТЬСЯ 
НА ТАКІ ВИДИ:

СОЦІАЛЬНИЙ (ІДЕОЛОГІЧНИЙ) 
ТЕРОРИЗМ, який має на меті корінну або 
часткову зміну економічного чи політичного 
устрою власної країни.  

Прикладом можуть бути – італійські „червоні 
бригади”, що „борються проти господарів і 
тих, хто їм служить”.



НАЦІОНАЛЬНИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕРОРИЗМ,ТЕРОРИЗМ, якийякий
здійснюєтьсяздійснюється заза етнічноюетнічною ознакоюознакою тата включаєвключає
організаціїорганізації сепаратистськогосепаратистського плану,плану, щощо маютьмають
нана метіметі боротьбуборотьбу протипроти економічногоекономічного тата
політичногополітичного диктатудиктату національнихнаціональних державдержав іі
монополіймонополій..

ПрикладомПрикладом можутьможуть бутибути акціїакції чеченськихчеченських
бойовиківбойовиків уу МосквіМоскві тата Владикавказі,Владикавказі, баскськихбаскських
екстремістівекстремістів вв Іспанії,Іспанії, ірланськихірланських бойовиківбойовиків уу
ВеликійВеликій БританіїБританії..



РЕЛІГІЙНИЙРЕЛІГІЙНИЙ ТЕРОРИЗМТЕРОРИЗМ,, якийякий виникаєвиникає уу випадках,випадках, коликоли
релігійнарелігійна самосвідомістьсамосвідомість стаєстає визначальноювизначальною вв політичномуполітичному
протистоянніпротистоянні.. ВінВін поділяєтьсяподіляється нана фундаменталістськийфундаменталістський (ісламський)(ісламський) тата
сектантськийсектантський..

ЦьомуЦьому видувиду проявупрояву тероризмутероризму притаманніпритаманні::

ФанатизмФанатизм (від(від латинськоголатинського fanumfanum –– „жертовник”)„жертовник”) –– означаєозначає насампереднасамперед всьоговсього
непорушнунепорушну прихильністьприхильність суб’єктусуб’єкту певнимпевним переконанням,переконанням, якіякі знаходятьзнаходять виразвираз уу
всійвсій йогойого діяльності,діяльності, вкрайвкрай загостренійзагостреній нестерпностінестерпності додо будьбудь якихяких іншихінших
поглядівпоглядів..

ФундаменталізмФундаменталізм –– різновидрізновид релігійногорелігійного фанатизмуфанатизму вв самомусамому загальномузагальному
виглядівигляді єє прагненняпрагнення протистоятипротистояти модернізації,модернізації, прихильністьприхильність старимстарим
фундаментальнимфундаментальним цінностям,цінностям, структурам,структурам, способамспособам організаціїорганізації життя,життя,
зародкамзародкам віривіри.. ВВ сучасномусучасному світісвіті розуміннярозуміння „фундаменталізм”„фундаменталізм” маємає асоціаціюасоціацію зз
ісламомісламом..

ВаххабизмВаххабизм –– проявапроява ісламськогоісламського фундаменталізмафундаменталізма.. ЗародивсяЗародився вінвін вв СаудівськійСаудівській
АравіїАравії нана початкупочатку XVIIIXVIII сторіччясторіччя.. ЙогоЙого засновникомзасновником бувбув богословбогослов МухаммедМухаммед
ибнибн АбдельАбдель ВаххайВаххай.. ВаххабизмВаххабизм –– цеце запереченнязаперечення всьоговсього нового,нового,
прогресивногопрогресивного..



СВІТОГЛЯДНИЙСВІТОГЛЯДНИЙ ТЕРОРИЗМТЕРОРИЗМ –– мотивоммотивом якогоякого єє
принциповапринципова незгоданезгода зз панівнимипанівними нормаминормами тата
стосункамистосунками вв суспільствісуспільстві (наприклад,(наприклад, зз
будівництвомбудівництвом ядернихядерних об’єктів,об’єктів, вбивствомвбивством тварин,тварин,
забрудненнямзабрудненням навколишньогонавколишнього середовища,середовища,
явищамиявищами глобалізації)глобалізації).. ЯскравимЯскравим прикладомприкладом цьогоцього
видувиду тероризмутероризму єє широкомасштабнаширокомасштабна терористичнатерористичнавидувиду тероризмутероризму єє широкомасштабнаширокомасштабна терористичнатерористична
операціяоперація 1111 вереснявересня 20012001 року,року, коликоли декількадекілька
пасажирськихпасажирських літаків,літаків, одночасноодночасно захопленихзахоплених уу
повітріповітрі терористами,терористами, таранилитаранили об’єкти,об’єкти, якіякі
вважалисявважалися символамисимволами економічноїекономічної військововійськово--
політичноїполітичної могутностімогутності СШАСША –– ВсесвітнійВсесвітній торговийторговий
центрцентр іі ПентагонПентагон..



КРИМІНАЛЬНИЙКРИМІНАЛЬНИЙ ТЕРОРИЗМТЕРОРИЗМ –– якийякий маємає
особливийособливий впливвплив підпід часчас проведенняпроведення суспільносуспільно--

економічнихекономічних перетворень,перетворень, змінзмін уу законодавствізаконодавстві..

ЦейЦей видвид тероризмутероризму характернийхарактерний іі длядля України,України,
деде єє випадкивипадки вбивстввбивств кримінальнимикримінальнимидеде єє випадкивипадки вбивстввбивств кримінальнимикримінальними
угрупуваннямиугрупуваннями своїхсвоїх конкурентівконкурентів..



ТЕЛЕФОННЕ ХУЛІГАНСТВО, яке іноді можна розглядати і як форму
тероризму. В більшості випадків цим, від нічого робити займаються
підлітки, проте це також можуть бути колеги по роботі, конкуренти по
бізнесу чи просто хворі люди, що мають на меті вивести вас із стану
психологічної рівноваги.

Якщо ви відчули, що вам дзвонять зі злими намірами, зберігайте спокій і
не видавайте своїх емоцій і той хто дзвонить, чекає від вас саме
емоційної відповіді. Не підтримуйте розмову і відразу кладіть трубку.
Якщо дзвінок має явно загрозливий характер або аналогічні дзвінки
повторюються, повідомте про це міліцію. Якщо у вас встановлений
автовідповідач, не вказуйте в повідомленні ваше ім’я і номер телефону, а
також, що ви у відпустці або відрядженні.також, що ви у відпустці або відрядженні.

В сучасному житті ми маємо можливість зіткнутися із телефонним
тероризмом або його наслідками. Телефонні погрози стосуються, як
правило, місць великого скупчення людей, коли повідомляється про ніби
то мінування вокзалів, кінотеатрів, адміністративних будинків, шкіл і т.д.

Телефонне хуліганство і телефонний тероризм є злочинами, за які
передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, згідно з
Кримінальним кодексом України за такі витівки можна отримати штраф
у розмірі 17000 грн., або обмеженні волі на строк до 5-ти років.



Як піймати або вирахувати зловмисника?

За останніми науковими дослідженнями голосу в
фоноскопічних лабораторіях навіть за незначними
записаними фразами можуть встановити стать, вік, вагу,
стан здоров’я, регіон проживання, національність тощо.

За неповнолітніх платити доведеться батькам, про що
варто пам’ятати і дорослим і дітям. Цих даних вистачає для
того, щоб встановити особистість жартівника, який у
подальшому заплатить і за проведення такої досить
дорогої (до 5000 дол.) експертизи.



У наш час для вчинення замаху на жертву злочинці іноді вдаються до послуг
пошти, що класифікується як ПОШТОВИЙ ТЕРОР.

Яскравими прикладами цього були випадки в США, коли поштою надсилались
вибухівка або листи, заражені спорами сибірської виразки.

Для терористичних актів використовуються бандеролі, посилки, листи.

Вибухові пристрої, що закладають злочинці в поштові відправлення, можуть бути:

МИТТЄВОЇ ДІЇ      або     УПОВІЛЬНЕНОЇ ДІЇ 

Які спрацьовують при:

- натисканні- натисканні

- ударі

- проколюванні

- знятті навантаження

- просвічуванні яскравим світлом

- руйнуванні елементів конструкції

Після закінчення визначеного терміну або негайно викликають вибух, - або приводяться у
бойовий стан.

Після цього спрацювання відбувається миттєво навіть у випадку легкого дотику до нього.



ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ПОШТОВОМУ ТЕРОРИЗМІ. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ПОШТОВОМУ ТЕРОРИЗМІ. 

Перелік ознак, які відрізняють смертоносні поштові відправлення від Перелік ознак, які відрізняють смертоносні поштові відправлення від 
звичайних.звичайних.

1. Доставка поштових відправлень не встановленим способом, або просто 1. Доставка поштових відправлень не встановленим способом, або просто 
підкиданні, про що свідчать відсутність поштових марок, штемпелів. підкиданні, про що свідчать відсутність поштових марок, штемпелів. 
2. Незнайомий для вас відправник пошти. 2. Незнайомий для вас відправник пошти. 
3. Наявність грифів „особисто в руки”, „вручити особисто”, „таємно”. 3. Наявність грифів „особисто в руки”, „вручити особисто”, „таємно”. 
4. Незвичні вага, форма або розміри поштових відправлень або їх явне 4. Незвичні вага, форма або розміри поштових відправлень або їх явне 
саморобне упакування. саморобне упакування. саморобне упакування. саморобне упакування. 
5. Маслянисті плями або специфічний запах відправлення, виявлення в ньому 5. Маслянисті плями або специфічний запах відправлення, виявлення в ньому 
на дотик сторонніх предметів (порошку, дроту і т. ін.). на дотик сторонніх предметів (порошку, дроту і т. ін.). 
6. Надмірне використання засобів скріплення за допомогою липкої стрічки, 6. Надмірне використання засобів скріплення за допомогою липкої стрічки, 
багаторазового обв’язування шнуром, тощо.  багаторазового обв’язування шнуром, тощо.  

Якщо ви отримали таке поштове відправлення, то потрібно негайно Якщо ви отримали таке поштове відправлення, то потрібно негайно 
припинити будь які маніпуляції з ним, покласти його в місце далі від прямих припинити будь які маніпуляції з ним, покласти його в місце далі від прямих 
сонячних променів, джерел тепла або вологи і якомога швидше сповістити сонячних променів, джерел тепла або вологи і якомога швидше сповістити 
про цей випадок правоохоронні органи. про цей випадок правоохоронні органи. 



ЕКОЛОГІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ – виникає

порочне коло, в якому прибуток від

експлуатації природних ресурсів фінансує

тероризм, а терористи забезпечують

широкий доступ фінансуючій стороні доширокий доступ фінансуючій стороні до

цих ресурсів. Таким чином, природні

багатства країни стають лихом для цієї

держави або регіону.



ТЕХНОГЕННИЙТЕХНОГЕННИЙ ТЕРОРИЗМТЕРОРИЗМ ––

проведенняпроведення терористичнихтерористичних актівактів нана

підприємствахпідприємствах вв результатірезультаті чогочого створюєтьсястворюється

загрозазагроза длядля життяжиття тата здоров’яздоров’я населеннянаселення абоабо

виникаютьвиникають значнізначні екологічніекологічні наслідкинаслідки зазавиникаютьвиникають значнізначні екологічніекологічні наслідкинаслідки заза

рахунокрахунок діїдії вториннихвторинних факторівфакторів ураженняураження.. ДляДля

УкраїниУкраїни актуальністьактуальність цієїцієї проблемипроблеми значназначна уу

зв’язкузв’язку зз тим,тим, щощо вв країнікраїні функціонуютьфункціонують тисячітисячі

ПНОПНО..



ХІМІЧНИЙХІМІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ,ТЕРОРИЗМ, здійсненняздійснення якогоякого
пов’язанепов’язане ізіз застосуваннямзастосуванням хімічнохімічно небезпечнихнебезпечних
речовинречовин.. ПрикладомПрикладом такоготакого тероризмутероризму єє
застосуваннязастосування отруйноїотруйної речовиниречовини типутипу „зарин”„зарин” вв
токійськомутокійському метрометро членамичленами японськоїяпонської релігійноїрелігійної
екстремістськоїекстремістської сектисекти „Аум„Аум--Сінріке”Сінріке” вв 19941994 роціроці.. ВВекстремістськоїекстремістської сектисекти „Аум„Аум--Сінріке”Сінріке” вв 19941994 роціроці.. ВВ
результатірезультаті цьогоцього загинулозагинуло 1212 осібосіб іі близькоблизько 55,,55
тистис.. отрималиотримали отруєнняотруєння різнихрізних ступенівступенів важкостіважкості..
ВВ 19951995 роціроці вв США,США, внаслідоквнаслідок терористичноготерористичного
актуакту зз використаннямвикористанням сумішісуміші вибухівкивибухівки тата нітратунітрату
амонію,амонію, загинулозагинуло 168168 осібосіб..



ВеликуВелику загрозузагрозу длядля людствалюдства вв сучаснихсучасних умовахумовах
несе,несе, БІОЛОГІЧНИЙБІОЛОГІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ,ТЕРОРИЗМ, якийякий можеможе
бутибути спричиненийспричинений розповсюдженнямрозповсюдженням абоабо загрозоюзагрозою
застосуваннязастосування хворобливиххворобливих біологічнихбіологічних
мікроорганізмівмікроорганізмів іі речовинречовин.. (США(США 20012001 рр.. ––
збудникизбудники сибірськоїсибірської виразкивиразки –– загинулозагинуло 55 іі
постраждалопостраждало 10001000 людей)людей)..постраждалопостраждало 10001000 людей)людей)..

ІснуєІснує великавелика ймовірністьймовірність застосуваннязастосування длядля
проведенняпроведення терористичнихтерористичних актівактів засобівзасобів
біологічноїбіологічної зброї,зброї, великівеликі запасизапаси якоїякої накопиченінакопичені вв
багатьохбагатьох державахдержавах..



На думку фахівців, у наш час не виключена На думку фахівців, у наш час не виключена 
можливість здійснення можливість здійснення 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТЕРОРИЗМУ.СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТЕРОРИЗМУ.

ПриПри цьомуцьому можливеможливе зараженнязараження якяк
сільськогосподарськихсільськогосподарських рослин,рослин, тактак іі тваринтварин..
АгентамиАгентами ураженняураження зерновоїзернової продукціїпродукції тата картоплікартоплі єєАгентамиАгентами ураженняураження зерновоїзернової продукціїпродукції тата картоплікартоплі єє
грибковігрибкові патогенніпатогенні культурикультури.. ВониВони викликаютьвикликають
фітофторозфітофтороз картоплікартоплі тата різнірізні захворюваннязахворювання
культурнихкультурних злаківзлаків.. ФітофторозФітофтороз картоплікартоплі знищуєзнищує
рослинирослини заза двадва тижнітижні..

АгентиАгенти ураженняураження домашніхдомашніх тваринтварин іі птиціптиці --
знижуєзнижує продовольчепродовольче забезпеченнязабезпечення населення,населення,
знищуєзнищує худобухудобу..



ІНФОРМАЦІЙНИЙІНФОРМАЦІЙНИЙ ТЕРОРИЗМТЕРОРИЗМ –– полягаєполягає
уу здійсненніздійсненні такоготакого насильницькогонасильницького
пропагандистськогопропагандистського впливувпливу нана психіку,психіку, котрийкотрий
нене залишаєзалишає длядля людинилюдини можливостейможливостей
критичноїкритичної оцінкиоцінки відвертовідверто тенденційноїтенденційної
інформаціїінформації.. ПриПри цьомуцьому длядля розповсюдженнярозповсюдженняінформаціїінформації.. ПриПри цьомуцьому длядля розповсюдженнярозповсюдження
інформаціїінформації використовуютьсявикористовуються якяк офіційніофіційні
ЗМІ,ЗМІ, тактак іі поширенняпоширення всілякоговсілякого родуроду чутокчуток..



ІНФОРМАЦІЙНИЙІНФОРМАЦІЙНИЙ АБОАБО КІБЕРТЕРОРИЗМКІБЕРТЕРОРИЗМ –– якийякий ставстав реальнимреальним іі
небезпечнимнебезпечним явищемявищем..

ОсновнимОсновним напрямкомнапрямком реалізаціїреалізації такоготакого тероризмутероризму вв сучаснихсучасних умовахумовах єє
програмнопрограмно--математичнийматематичний впливвплив нана комп’ютернікомп’ютерні мережімережі тата системисистеми.. ЗасобамиЗасобами
такоготакого впливувпливу єє::

11.. „Побічні„Побічні бомби”бомби” –– розробляютьсярозробляються якяк прихованіприховані керованікеровані програми,програми, щощо
повинніповинні заза певнимпевним сигналомсигналом уу визначенийвизначений часчас приводитьсяприводиться вв дію,дію, знищуватизнищувати
чичи спотворюватиспотворювати інформаціюінформацію вв комп’ютернійкомп’ютерній системісистемі йй такимтаким чиномчином
заборонятизабороняти доступдоступ додо важливихважливих інформаційнихінформаційних ресурсівресурсів абоабо
дезорганізовуватидезорганізовувати роботуроботу технічнихтехнічних засобівзасобів управлінняуправління..

22.. Комп’ютерніКомп’ютерні віруси,віруси, якіякі являютьявляють собоюсобою спеціалізованіспеціалізовані програмніпрограмні22.. Комп’ютерніКомп’ютерні віруси,віруси, якіякі являютьявляють собоюсобою спеціалізованіспеціалізовані програмніпрограмні
продукти,продукти, щощо здатніздатні відтворювативідтворювати „логічні„логічні бомби”,бомби”, маючимаючи припри цьомуцьому щеще
більшубільшу руйнівнуруйнівну силусилу тата здатністьздатність впроваджувативпроваджувати їхїх дистанційнодистанційно вв
комп’ютернійкомп’ютерній мережімережі.. ВодночасВодночас вірусивіруси здатніздатні самостійносамостійно розмножуватись,розмножуватись,
тобтотобто копіюватикопіювати себесебе нана магнітнихмагнітних носіяхносіях..

33.. ПрограмніПрограмні продуктипродукти типутипу „троянський„троянський кінь”кінь” –– цеце програмипрограми
впровадженнявпровадження якихяких дозволяєдозволяє здійснюватиздійснювати несанкціонованийнесанкціонований доступдоступ додо
інформаційногоінформаційного масивумасиву длядля здобуттяздобуття інформаціїінформації..

44.. НавмисноНавмисно створеністворені тата прихованіприховані відвід звичайногозвичайного користувачакористувача інтерорейсиінтерорейси
длядля входувходу вв системусистему.. Вони,Вони, якяк правило,правило, свідомосвідомо вводятьсявводяться вв програмнепрограмне
забезпеченнязабезпечення розробникамирозробниками зз корисноюкорисною чичи підривнодеверсійноюпідривнодеверсійною метоюметою..



ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ТЕРОРИЗМТЕРОРИЗМ –– використаннявикористання

малогабаритнихмалогабаритних електротехнічнихелектротехнічних пристроївпристроїв длядля створеннястворення

електромагнітногоелектромагнітного випромінюваннявипромінювання тата полівполів високоївисокої напругинапруги зз

метоюметою впливувпливу нана конкретніконкретні автоматизованіавтоматизовані системисистеми

управління,управління, внаслідоквнаслідок чогочого виникаєвиникає дезорганізаціядезорганізація їхньоїїхньої

роботироботи абоабо повнеповне виведеннявиведення зз ладуладу..

ЦеЦе новий,новий, доситьдосить небезпечнийнебезпечний видвид тероризму,тероризму, оскількиоскільки маємає

можливістьможливість таємнотаємно впливативпливати нана функціонуванняфункціонування системсистем

державногодержавного тата воєнноговоєнного управлінняуправління йй управлінняуправління

найважливішиминайважливішими сферамисферами людськоїлюдської діяльності,діяльності, наприклад,наприклад,

такимитакими якяк транспорт,транспорт, енергетикаенергетика йй іншіінші важливіважливі об’єктиоб’єкти

інфраструктуриінфраструктури міст,міст, промисловостіпромисловості тата енергетикиенергетики..



ЗЗ поглядупогляду можливостіможливості виникненнявиникнення радіаційнорадіаційно небезпечнихнебезпечних
надзвичайнихнадзвичайних ситуаційситуацій дужедуже актуальноюактуальною єє можливістьможливість
здійсненняздійснення ЯДЕРНОГОЯДЕРНОГО ТЕРОРИЗМУТЕРОРИЗМУ..

ЦеЦе дужедуже небезпечнонебезпечно якяк длядля України,України, тактак іі длядля багатьохбагатьох країнкраїн
зз розвиненоюрозвиненою ядерноюядерною енергетикоюенергетикою..

ОсновніОсновні реальніреальні загрозизагрози виникненнявиникнення радіаційнорадіаційно
небезпечнихнебезпечних ситуаційситуацій..

ПриведенняПриведення вв діюдію вибуховоговибухового пристроюпристрою чичи іншаінша диверсіядиверсія нана
радіаційнорадіаційно небезпечномунебезпечному об’єкті,об’єкті, щощо можеможе призвестипризвести додо
руйнуванняруйнування елементівелементів ядерногоядерного циклуциклу тата розповсюдженнярозповсюдження
радіоактивнихрадіоактивних речовинречовин уу навколишньомунавколишньому середовищісередовищі..

ВикористанняВикористання радіоактивнихрадіоактивних речовинречовин (цезій(цезій--137137,, плутоній,плутоній,
кобальткобальт--6060 тощо)тощо) вв широкомасштабнихширокомасштабних актахактах шляхомшляхом їхїх
розпорошеннярозпорошення уу виглядівигляді аерозоліваерозолів чичи розчинів,розчинів, внаслідоквнаслідок чогочого
можливеможливе радіоактивнерадіоактивне забрудненнязабруднення місцевостімісцевості..



22.. РЕКОМЕНДАЦІЇРЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДОЩОДО ПОВЕДІНКИПОВЕДІНКИ УУ РАЗІРАЗІ ЗАХОПЛЕННЯЗАХОПЛЕННЯ
ТЕРОРИСТАМИТЕРОРИСТАМИ ЗАРУЧНИКІВЗАРУЧНИКІВ..

ВодночасВодночас нене слідслід забувати,забувати, щощо головнимголовним завданнямзавданням терористівтерористів єє нене
розправарозправа ізіз заручниками,заручниками, аа тиск,тиск, підпід загрозоюзагрозою цієїцієї розправи,розправи, нана органиоргани
владивлади зробитизробити те,те, щощо вонивони вимагаютьвимагають.. Тому,Тому, якщоякщо васвас захопилизахопили злочинцізлочинці
якяк заручниказаручника іі вашеваше життяжиття тата здоров’яздоров’я перебуваютьперебувають уу небезпеці,небезпеці, вартоварто
пам’ятатипам’ятати осьось щощо::

•• намагайтесьнамагайтесь бутибути розважливими,розважливими, спокійними,спокійними, якомогаякомога миролюбнішими,миролюбнішими,
нене піддівайтепіддівайте себесебе зайвомузайвому ризикуризику;;

•• якщоякщо злочинцізлочинці перебуваютьперебувають уу станістані алкогольногоалкогольного чичи наркотичногонаркотичного•• якщоякщо злочинцізлочинці перебуваютьперебувають уу станістані алкогольногоалкогольного чичи наркотичногонаркотичного
сп’яніння,сп’яніння, тото намагайтесянамагайтеся максимальномаксимально обмежитиобмежити всіляківсілякі контактиконтакти зз ними,ними,
оскількиоскільки їхніїхні діїдії можутьможуть бутибути непередбачениминепередбаченими;;

•• нене посилюйтепосилюйте агресивністьагресивність злочинцівзлочинців непокорою,непокорою, лайкою,лайкою, зайвимзайвим
опором,опором, оскількиоскільки перевагаперевага вилвил уу такихтаких випадкахвипадках складаєтьсяскладається нене вашувашу
користькористь;;

•• виконуйтевиконуйте вимогивимоги терористів,терористів, нене створюючистворюючи конфліктнихконфліктних ситуацій,ситуацій,
запитуйтезапитуйте дозволудозволу переміститись,переміститись, сходитисходити вв туалет,туалет, відкритивідкрити сумочкусумочку іі тт..дд.;.;

•• уникайтеуникайте будьбудь якихяких дискусій,дискусій, особливоособливо політичних,політичних, зізі злочинцями,злочинцями, будьтебудьте
насампереднасамперед уважнимиуважними слухачамислухачами;;



•• зз першоїпершої жж нагодинагоди намагайтесьнамагайтесь повідомитиповідомити пропро своєсвоє
місцезнаходженнямісцезнаходження ріднимрідним чичи вв міліціюміліцію;;

•• зберігайтезберігайте своюсвою гідністьгідність іі нічогонічого нене просітьпросіть;;

•• якщоякщо виви тривалийтривалий часчас перебуваєтеперебуваєте разомразом зізі злочинцями,злочинцями,
постарайтесьпостарайтесь встановитивстановити зз ниминими контакт,контакт, викликативикликати гуманнігуманні
почуттяпочуття завестизавести розмову,розмову, нене наводячинаводячи їхїх нана думку,думку, щощо виви хочетехочете
щосьщось довідатисядовідатися;;

•• намагайтесьнамагайтесь запам’ятовуватизапам’ятовувати будьбудь якуяку інформаціюінформацію (вік,(вік, зріст,зріст,•• намагайтесьнамагайтесь запам’ятовуватизапам’ятовувати будьбудь якуяку інформаціюінформацію (вік,(вік, зріст,зріст,
голос,голос, манеруманеру розмовляти,розмовляти, звички,звички, тощо)тощо) пропро злочинців,злочинців, якаяка вв
майбутньомумайбутньому допоможедопоможе встановитивстановити їхнєїхнє місцезнаходженнямісцезнаходження;;

•• нене дозволяйтедозволяйте собісобі падатипадати духом,духом, використовуйтевикористовуйте будьбудь якуяку
можливістьможливість поговоритипоговорити зз самимсамим собоюсобою пропро своїсвої надіїнадії іі бажання,бажання,
проблеми,проблеми, щощо трапляютьсятрапляються вв житті,житті, намагайтесьнамагайтесь заспокоюватисьзаспокоюватись іі
розслаблятисьрозслаблятись заза допомогоюдопомогою медитації,медитації, читайтечитайте різнірізні тексти,тексти,
виконуйтевиконуйте вправивправи длядля розуму,розуму, намагайтесянамагайтеся згадатизгадати віршавірша –– усеусе цеце єє
найефективнішимнайефективнішим захистомзахистом відвід апатіїапатії іі депресіїдепресії;;



•• уважноуважно стежтестежте заза поведінкоюповедінкою злочинцівзлочинців тата їхнімиїхніми намірами,намірами, будьтебудьте
готовіготові рятуватисярятуватися втечею,втечею, якщоякщо абсолютноабсолютно впевненівпевнені вв безпечностібезпечності такоїтакої
спробиспроби;;

•• намагайнамагай тестьтесть віднайтивіднайти найбезпечнішенайбезпечніше місцемісце уу приміщенні,приміщенні, деде васвас
утримуютьутримують іі деде можнаможна булобуло бб захиститисязахиститися підпід часчас штурмуштурму терористів,терористів, уу разіразі
відсутностівідсутності такоготакого місцямісця падайтепадайте нана підлогупідлогу припри будьбудь якомуякому шумішумі абоабо
стріляниністрілянині;;

•• припри застосуваннізастосуванні спеціальнимиспеціальними підрозділамипідрозділами сльозоточивогосльозоточивого газугазу
дихайтедихайте черезчерез мокрумокру тканину,тканину, швидкошвидко іі часточасто моргайте,моргайте, викликаючивикликаючи
сльозисльози;;

•• підпід часчас штурмуштурму вв жодномужодному разіразі нене берітьберіть зброїзброї терористів,терористів, щобщоб нене
постраждалипостраждали відвід штурмовиків,штурмовиків, якіякі нене маютьмають змогизмоги розрізнити,розрізнити, хтохто
терорист,терорист, аа хтохто заручник,заручник, іі стріляютьстріляють попо озброєнихозброєних людяхлюдях;;

•• припри звільненнізвільненні виходьтевиходьте якомогаякомога швидше,швидше, речіречі залишайтезалишайте там,там, деде вонивони
лежать,лежать, оскількиоскільки тамтам можливіможливі вибухвибух абоабо пожежа,пожежа, беззастережнобеззастережно виконуйтевиконуйте
командикоманди групигрупи захопленнязахоплення..
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НайбільшНайбільш розповсюдженимирозповсюдженими проявамипроявами тероризмутероризму єє терористичнітерористичні актиакти зз
використаннявикористання вибуховихвибухових пристроївпристроїв (ВП)(ВП)..

ЗалежноЗалежно відвід способуспособу виготовлення,виготовлення, ВПВП можутьможуть бутибути:: саморобними,саморобними,
промисловогопромислового виготовленнявиготовлення тата комбінованимикомбінованими.. ЗаЗа терміномтерміном вибухувибуху ВПВП
поділяютьсяподіляються нана:: ВПВП миттєвоїмиттєвої тата уповільненоїуповільненої діїдії.. ДляДля приведенняприведення вв діюдію ВПВП можутьможуть
використовуватисявикористовуватися різнірізні способиспособи підривупідриву:: механічний,механічний, електричний,електричний, попо радіорадіо;;
вібраційнийвібраційний;; тепловийтепловий;; акустичнийакустичний тощотощо.. КрімКрім того,того, уу деякихдеяких ВПВП можеможевібраційнийвібраційний;; тепловийтепловий;; акустичнийакустичний тощотощо.. КрімКрім того,того, уу деякихдеяких ВПВП можеможе
використовуватисьвикористовуватись комбінованийкомбінований спосібспосіб підривупідриву..

УУ саморобнихсаморобних ВПВП уу якостіякості ВРВР частішечастіше заза всевсе використовуютьсявикористовуються бризантнібризантні
вибуховівибухові речовиниречовини.. СередСеред нихних длядля здійсненняздійснення терористичнихтерористичних актівактів широкошироко
застосовуютьзастосовують тротилтротил іі пластитпластит--44,, останнійостанній ізіз якихяких являєявляє сумішсуміш 8080%% гексогенугексогену тата
2020%% нейтральногонейтрального пластифікатупластифікату.. ЗаЗа вибуховоювибуховою потужністюпотужністю пластитпластит--44 вв 11,,55 разирази
перевищуєперевищує тротилтротил.. КрімКрім того,того, длядля виготовленнявиготовлення ВРВР можеможе використовуватисьвикористовуватись
аміачнааміачна селітраселітра зз алюмінієвоюалюмінієвою пудрою,пудрою, нітрогліцериннітрогліцерин тощотощо.. ВВ якостіякості елементівелементів
ураженняураження вв саморобнихсаморобних ВПВП використовуютьсявикористовуються металевіметалеві кулькикульки
шарикопідшипників,шарикопідшипників, цвяхи,цвяхи, шурупи,шурупи, гайки,гайки, болти,болти, металевіметалеві обрізкиобрізки тощотощо..



ВПВП миттєвоїмиттєвої дії,дії, якіякі приводятьсяприводяться вв діюдію механічниммеханічним способом,способом,
спрацьовуютьспрацьовують припри натискуванні,натискуванні, ударі,ударі, зняттізнятті навантаження,навантаження,
виникненнівиникненні вібраціївібрації тата інін.. ВМВМ вибуховоговибухового пристроюпристрою зз
електричнимелектричним підривомпідривом складаєтьсяскладається ізіз батарейки,батарейки,
електродетонатораелектродетонатора тата вимикачавимикача.. ВВ якостіякості вимикачавимикача часточасто
використовуютьсявикористовуються звичайнізвичайні прищіпкиприщіпки зз контактамиконтактами..

ВПВП можутьможуть маскуватисямаскуватися підпід пакети,пакети, портфелі,портфелі, валізи,валізи, банкибанкиВПВП можутьможуть маскуватисямаскуватися підпід пакети,пакети, портфелі,портфелі, валізи,валізи, банкибанки
длядля пива,пива, дитячідитячі іграшки,іграшки, пакункипакунки іі картоннікартонні коробкикоробки різногорізного
призначення,призначення, поштовіпоштові відправленнявідправлення тата інін.. УУ серединісередині 9090--хх роківроків
уу МосквіМоскві заза допомогоюдопомогою ВПВП булобуло вбитовбито відомоговідомого журналістажурналіста
ДмитраДмитра ХолодоваХолодова.. ВПВП бувбув розташованийрозташований уу „дипломаті”„дипломаті”.. ПідривПідрив
ВПВП здійсненоздійснено механічниммеханічним способом,способом, заза допомогоюдопомогою пристроюпристрою
розвантажувальноїрозвантажувальної діїдії.. УУ багатьохбагатьох випадкахвипадках міниміни зз такимитакими
пристроямипристроями спрацьовуютьспрацьовують припри відчиненнівідчиненні дверей,дверей, розривірозриві
проводу,проводу, мотузкимотузки тощотощо..
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