
ПАМ’ЯТКА №2

У РАЗІ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ про фактори, які сприяють 
вчиненню терористичного акту, про вірогідність підготовки або вчинення 
терористичного акту шляхом збройного нападу (обстрілу, артобстрілу, 
бомбуванню) захоплення й утримування:

• важливих державних об’єктів;
• об'єктів підвищеної небезпеки;
• особливо важливих об’єктів електроенергетики;
• установ кримінально-виконавчої системи;
• військових частин ЗСУ, НГУ, ДГІСУ, ВСГІ, МВС та інш., у тому числі 

нападів (обстрілу, артобстрілу, бомбуванню) блокпостів, КПП, КПВВ, 
ППГІ, М1ІПП;

• замаху на житія керівників держави та народних депутатів ВР України, 
осіб, які мають міжнародний захист;

• нападу, замаху на життя членів екіпажу повітряного, залізничного або 
морського (річкового) транспорту, викрадення, захоплення або знищення 
таких суден;

• замаху на життя, захоплення, полонення, представників міжнародних 
іноземних організацій та недержавних об’єднань, журналістів та інш.;

• захоплення заручників;
• виявлення (закладання, ініціювання, спрацювання і т.і.) вибухового 

пристрою (саморобного, гранати, фугасу, РПГ, ППРК, ПТРК та інш.) у 
місці з масовим перебуванням людей, установі (організації, підприємстві), 
житловому секторі, транспорті;

• використання біологічних патогенних агентів, отруйних речовин;
• гострі конфліктні ситуації, пов'язані з порушенням прав і свобод громадян;
• проведення масових акцій протесту;
• виникнення масових безпорядків;
• конфлікти у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин;
• прояви радикалізації в діяльності об'єднань громадян, національних 

меншин та релігійних громад;
• прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною або релігійною 

ознакою окремих районів (міст, селищ) Луганської області;
• втеча засуджених осіб з установ кримінально-виконавчої системи;
• залишення місця служби військовослужбовцями зі зброєю;
• скоєння військовослужбовцями злочинів, у т.ч. проти мирного населення 

(незаконний арешт, захоплення заручників або транспортних засобів, 
пограбування, вбивство, здирництво та інш.);

• ускладнення обстановки на державному кордоні України;
• наміри окремих осіб, груп, організацій щодо застосування насильства з 

метою залякування населення;
• групові та масові випадки особливо небезпечних інфекційних хвороб;
• групові та масові випадки отруєння людей токсичними або іншими



небезпечними речовинами;
• інформацію щодо реальних передумов (загроз) виникнення екологічних та 

техногенних катастроф на території оперативного обслуговування

ТЕРМІНОВО ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ЧЕРГОВОМУ УСБУ в Луганській 
області ЗА № 064-52-33-14-6

Ш и_ передачі перовому СБУ наведеної інформації необхідно 
вказати:

- джерело первинної інформації;
- час надходження інформації до органу який його повідомляє;
- час, місце і обставини скоєння злочину;
- характер події (напад, захоплення, загроза підриву та інш.);
- кількість заручників, мешканців у зоні ураження;
- кількість зловмисників, їх озброєння;
- вимоги злочинців;
- обстановка, що складається на місці події;
- наявність і кількість жертв та потерпілих;
- наявність свідків що підтверджують скоєння злочину, або бачили 
злочинців, та можуть їх ідентифікувати;
- які ще органи проінформовані про цю подію;


