Тероризм – суспільно небезпечне явище
Тероризм як політичне та правове явище має дуже давнє коріння.
Нажаль, злочинці й далі продовжують досягати своїх цілей, вчиняючи
злочинні дії, які за міжнародним та національним законодавством визнані як
терористичні. Тероризм немає кордонів та є загальнолюдським лихом.
Однією
з
перших,
29
квітня
1958
року,
була
укладена
багатостороння Женевська конвенція про відкрите море, яка містила низку
статей про боротьбу з тероризмом у відкритому морі – піратством.
16 грудня 1970 року була укладена Гаазька конвенція про боротьбу з
незаконним захопленням повітряних суден, а 23 вересня 1971 року була
укладена Монреальська конвенція про боротьбу з незаконними діями,
спрямованими проти цивільної авіації, що регламентують співробітництво
держав у боротьбі проти терористичних актів та загрожують одному з
найвразливіших засобів пересування.
14 грудня 1973 року була прийнята Конвенція про запобігання і покарання
злочинів проти осіб, що користуються міжнародним захистом, у тому числі
дипломатичних агентів.
26 січня 1977 року в Страсбурзі після детального обговорення питання в
органах Ради Європи, була підписана конвенція про боротьбу з тероризмом.
З 1973 року при Організації Об'єднаних Націй діє спеціальний комітет з
тероризму.
У 1999 р. була прийнята Міжнародна конвенція про боротьбу з
фінансуванням тероризму.
5 березня 2019 року своїм Указом №-53/2019 Президент України затвердив
Концепцію боротьби з тероризмом в Україні.
Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування,
об'єднання громадян, організації, їх посадові особи зобов'язані сприяти
органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом, повідомляти дані, що стали
їм відомі, щодо терористичної діяльності або будь-яких інших обставин,
інформація про які може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню
терористичної діяльності, а також мінімізації її наслідків за цілодобовим
безкоштовним телефоном довіри Служби безпеки України (0-800-501-482)
або на електронну скриньку (callcenter@ssu.gov.ua).
Дії при знаходженні предмету, схожого на вибуховий пристрій
1. Не торкатися, не підходити, не пересувати знайдений підозрілий предмет!
Не палити, утриматись від використання засобів радіозв'язку, в тому числі і
мобільного, поблизу даного предмету.

2. Негайно сповістити про знайдений підозрілий предмет в правоохоронні
органи.
3. Зафіксувати час та місце знаходження.
4. Звільнити від людей небезпечну зону в радіусі не менше 100 м.
5. По можливості забезпечити охорону підозрілого предмету та небезпечної
зони.
6. Необхідно забезпечити (допомогти забезпечити) організовану евакуацію
людей, прилеглої до небезпечної зони.
7. Дочекатися представників правоохоронних органів, вказати місце
знаходження підозрілого предмету, час та обставини його знаходження.
8. Далі діяти по вказівці представників правоохоронних органів.
9. Не сповіщати про загрозу вибуху нікому, окрім тих, кому необхідно знати
про те що сталося, щоб не викликати паніку.
Ознаки, які можуть вказувати на наявність вибухового пристрою:
 наявність на знайденому предметі проводів, вірьовок, ізострічки;
 підозрілі звуки, клацання, цокання годинника, які надходять від
предмету;
 від предмету надходить характерний запах мигдалю або інший
незвичайний запах.
Якщо вас захопили злочинці як заручника і вашому життю та здоров'ю
загрожує небезпека, варто пам'ятати наступне:
 намагайтеся запам’ятовувати яку-небудь інформацію про злочинців,
що надалі може допомогти встановити їхнє місцезнаходження;
 з першою нагодою намагайтеся повідомити про місце свого
перебування рідним або в поліцію;
 намагайтеся бути розважливими, спокійними, не піддавайте себе не
потрібному ризику;
 якщо злочинці перебувають у стані алкогольного або наркотичного
сп'яніння, то намагайтеся максимально обмежити себе від спілкування
з ними, тому що їхні дії можуть бути непередбачені;
 не підсилюйте агресивність злочинців непокорою та зайвим опором;
 виконуйте вимоги терористів, не створюючи конфліктних ситуацій;
 уникайте яких-небудь дискусій, особливо політичних, зі злочинцями,
будьте насамперед уважними слухачами;
 якщо ви тривалий час перебуваєте поруч зі злочинцями, постарайтеся
встановити з ними контакт;
 уважно стежить за поводженням злочинців та їх намірами, будьте
готові до втечі, якщо ви абсолютно впевнені в безпеці такої спроби;
 постарайтеся знайти найбільш безпечне місце в приміщенні, де вас
утримують і де можна було б захиститися під час штурму терористів, у

випадку відсутності такого місця падайте на підлогу при будь-якому
шумі або стрілянині;
 при застосуванні спеціальними підрозділами сльозоточивого газу
потрібно дихати через мокру тканину, швидко й часто моргати,
викликаючи сльози;
 під час штурму в жодному разі не беріть у руки зброю терористів, щоб
не постраждати від штурмуючих, які стріляють по озброєним людям;
 при звільненні потрібно виходити якнайшвидше, речі залишайте там,
де вони лежать, тому що можливі вибухи або пожежа, беззаперечно
виконуйте команди групи захоплення.

