
ДІЇ НАСЕЛЕННЯ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ 

ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ 

 

З метою попередження та запобігання можливості проведення 

терористичних актів у багатоквартирних житлових будинках або поблизу них: 

− вивчити реальний стан і особливості території розташування будівель, 

для чого спільно з відповідальними особами житлово-експлуатаційних органів 

проводити регулярні обходи прибудинкової території, підвальних і технічних 

приміщень; 

− вивчити, які приміщення побудовані, вузли і агрегати встановлені 

всередині будинку, по його периметру та поблизу нього.  

Чітко уяснити: 

− ким вони обслуговуються або орендуються; 

− хто несе відповідальність за їх експлуатацію та утримання; 

− які працівники комунальних служб обслуговують прибудинкову 

територію та будинок і як вони виглядають; 

− схему під’їзду та поверху місця проживання; 

− телефони власників і орендарів приміщень та обладнання; 

− телефони аварійних служб, чергових служб СБУ, МВС, ДСНС та 

місцевого підрозділу з питань цивільного захисту; 

− обрати серед мешканців відповідального, старшого по під’їзду, 

будинку; 

− вивчити місця можливого закладання вибухових пристроїв, 

складування вибухонебезпечних речовин; 

− зміцнити, замкнути та опечатати вхідні двері на горище та до підвалу; 

− встановити грати на вікна квартир першого поверху, металеві вхідні 

двері з надійними замками, регулярно перевіряти їх справність; 

− встановити домофон; 

− не відкривати дверей до під’їзду та квартири незнайомим особам; 

− організувати чергування мешканців у будинку, створити добровільні 

дружини з мешканців для патрулювання житлового масиву та перевірки 

замків і печаток; 

− звертати увагу на появу незнайомих бездоглядних транспортних 

засобів, незнайомих контейнерів, інших підозрілих предметів на стоянці біля 

будинку та підозрілих осіб, які прагнуть обстежити будинок і прилеглу 

територію, розпитують про розміщення квартир або заносять мішки, ящики 

тощо в будинок і до підвалу. У разі їх появи, негайно телефонувати в чергові 

служби МВС, СБУ, ДСНС та місцевого підрозділу з питань цивільного 

захисту. 

З метою попередження та запобігання можливості проведення 

терористичних актів на об’єктах (підприємствах, установах, 

організаціях тощо) або поблизу них: 

− посилити пропускний режим при вході та в’їзді на територію об’єкту, 

встановити системи сигналізації, аудіо- та відео спостереження та запису; 



− - встановити надійну огорожу території об’єкту; 

− здійснювати щоденні обходи території об’єкту та огляди місць 

можливого розміщення підозрілих предметів (вибухових пристроїв) на 

предмет їх своєчасного виявлення; 

− вивчити місця можливого закладання вибухових пристроїв, 

складування вибухонебезпечних речовин; 

− проводити періодичну комісійну перевірку складських приміщень; 

− забезпечувати більш ретельний підбір, перевірку та розстановку 

кадрів; 

− організовувати та проводити спільно з правоохоронними органами 

інструктажі та практичні заняття щодо дій при виявленні підозрілих предметів 

(вибухових пристроїв); 

− при укладенні договорів на здачу складських (підсобних) приміщень 

в оренду в обов’язковому порядку включати до них пункти, які дають право 

адміністрації об’єкту здійснювати при необхідності перевірку орендованих 

приміщень щодо їх цільового використання; 

− звертати увагу на появу незнайомих бездоглядних транспортних 

засобів, незнайомих контейнерів, інших підозрілих предметів на стоянці біля 

об’єкту та підозрілих осіб, які прагнуть обстежити об’єкт і прилеглу 

територію, розпитують про розміщення приміщень або прагнуть переправити 

мішки, ящики тощо на територію об’єкта; 

− своєчасно уточняти телефони аварійних служб, чергових служб СБУ, 

МВС, ДСНС та місцевого підрозділу з питань цивільного захисту; 

− у разі виявлення незнайомих бездоглядних транспортних засобів, 

підозрілих осіб або підозрілого предмету негайно телефонувати в чергові 

служби МВС, СБУ, ДСНС та місцевого підрозділу з питань цивільного 

захисту; 

− до прибуття оперативно-слідчої групи забезпечити охорону 

незнайомих бездоглядних транспортних засобів, місця знаходження 

підозрілого предмету та спостереження за підозрілими особами, при 

необхідності евакуювати співробітників у безпечне місце, відключити 

енергоносії та привести в готовність до застосування всі наявні засоби 

пожежогасіння. 
 

Штаб цивільного захисту  

Подільського спеціального  

навчально-реабілітаційного  

соціально-економічного коледжу 
 


