
При надходженні погрози по телефону: 
Телефон є засобом зв'язку, який найчастіше використовують як 

злочинці (для передачі повідомлень про закладені бомби, захоплення людей і 
пред’явлення політичних або інших вимог), так і “телефонні хулігани”, які 
висловлюють мнимі погрози. Приймаючи анонімне телефонне повідомлення 
про можливе здійснення актів тероризму необхідно пам’ятати, що вони 
несуть важливу криміналістичну інформацію, тому в розмові з анонімом 
необхідно запам’ятати і зафіксувати на паперові якнайбільше даних. 

Дії особи, що отримує телефонне повідомлення : 
- зафіксуйте дату, час і тривалість анонімного повідомлення, місце 

установки та номер телефону, на який воно надійшло, приналежність 
конкретному підрозділу і співробітнику; 

- під час розмови прийміть міри до запису фонограми анонімного 
повідомлення, визначення номера телефону анонімного абонента шляхом 
використання технічних можливостей даного телефонного апарата. При 
відсутності таких можливостей через співробітників, що знаходяться поруч, 
спробуйте повідомити про анонімне повідомлення чергового об’єкту (службу 
безпеки, охорони), правоохоронні органи за телефонами УМВСУ - тел. 102, 
чи підрозділу Управління ДСНС за телефоном 101; 

- при одержанні анонімного повідомлення спробуйте “зав’язати 
розмову” з анонімом і з’ясувати конкретну інформацію про його особу, 
професію, місце перебування і, якщо можливо, схилити до добровільного 
відмовлення від задуманої акції. У будь-якому випадку постарайтесь під час 
розмови отримати відповіді на наступні запитання: 
- куди, кому, за яким телефоном дзвонить ця особа? 

- які конкретно (дослівно) вимоги вона висуває? 

- висуває вимоги особисто, виступає в ролі посередника або представляє 
якусь групу осіб? 

- на яких умовах згодна відмовитись від задуманого? 

- як і коли з нею можна зв’язатися? 

- кому Ви можете або повинні повідомити про цей дзвінок? 

  

При цьому намагайтеся добитись від особи, що телефонує, 
максимально можливого проміжку часу для прийняття Вами та Вашим 
керівництвом рішень або здійснення якихось контрзаходів. 

По закінченню розмови з анонімом негайно повідомте про її зміст 
своєму керівництву або черговій службі (службам безпеки, охорони) об’єкту, 
а у разі неможливості встановлення зв’язку з ними особисто органам 
внутрішніх справ (тел.102 ) чи підрозділу ДСНС за телефоном 101. 


