
Нұсқаулық террористік актілер қатері немесе жүргізу кезінде 

А. Жарылыс құрылғысына ұқсас зат табылған кезде 

а) алдын алу шаралары (алдын алу шаралары): 

- мекеме аумағына өткізу режимін қатаңдату (оның ішінде аудио-бейне бақылау 

және сигнал беру жүйелерін орнату жолымен)); 

- күн сайын күдікті заттарды табу мақсатында аумақ пен үй-жайларды тексеріп 

қарауды жүзеге асыру; 

- келіп түскен мүлікті, тауарларды, жабдықтарды заттардың санын, орама 

жағдайын және т. б. мұқият тексеру.; 

- қызметкерлерді, әсіресе күзет және қауіпсіздік бөлімшелеріне, қызмет 

көрсететін персоналға (кезекшілерге, жөндеушілерге, тазалаушыларға және т. 

б.) мұқият іріктеу жүргізу; 

- қызметкерлер мен зардап шеккендерді эвакуациялау жоспарын әзірлеу; 

- хабарландыру құралдарын дайындау; 

- эвакуация кезінде мекеменің жергілікті күзетінің немесе қауіпсіздік 

қызметінің міндеттерін анықтау (нақтылау)   

- үй-жайларды (аумақты) басқа ұйымдарға жалға беру кезінде әкімшіліктің 

функцияларын мекеме әкімшілігінің қарауы бойынша тапсырылатын үй-

жайлардың жай-күйін және қоймаланатын тауарлардың номенклатурасын 

тексеруге нақты анықтау; 

- терроризм жағдайында іс-қимыл жасау бойынша практикалық сабақтар 

арқылы Құқық қорғау органдарымен бірлесіп, мекеме қызметкерлерін 

даярлауды ұйымдастыру; 

- адамдар жиналатын жерден 50 м жақын емес автомобиль қоятын орындарды 

ұйымдастыру; 

-өрт қауіпті орындарды, уақытша қоймалау орындарын, қоқыс жинайтын 

контейнерлерді, қоқыс салатын жәшіктерді және т. б. бақылау тексерістерінің 

тәртібі мен мерзімдерін көрсететін объектіні тексеру жоспарларының қажетті 

санын дайындау.; 



- Техникалық қондырғылар орналасқан қызметтік үй-жайларды артық заттардан 

босату; 

- ғимараттан қалдықтарды тұрақты жоюды қамтамасыз ету, аумақты құрылыс 

ормандарынан және металл қоқыстардан босату, 

-қоқыс жинағыштарды мүмкіндігінше ғимараттан тыс орнату; 

б) жарылғыш құрылғыға ұқсас заттарды (ЖЗ) байқаған кездегі әрекет: 

ЖЗ болуын көрсете алатын белгілер: 

- табылған затта сымдардың, жіптердің, изоленттердің болуы; 

- зат шығаратын күдікті дыбыстар, сілтілер, сағат тырсылы; 

- заттан бадам иісі немесе басқа ерекше иіс шығады. 

Қауіптенуге себептер: 

- күдікті адамдардың осы зат анықталғанға дейін болуы; 

- жеке, телефон арқылы немесе пошта жөнелтілімдерінде қауіп төндірілсе. 

Әрекеттер: 

1. Күдікті затты жылжытпаңыз, жақындамаңыз! Осы затқа жақын жерде темекі 

шекпеу, радио байланыс құралдарын, соның ішінде мобильді байланыс 

құралдарын пайдаланудан бас тарту. 

2. Күдікті заттың табылғаны туралы аталған телефондар бойынша құқық қорғау 

органдарына дереу хабарлау. 

3. Анықтау уақыты мен орнын белгілеу. 

4. Кемінде 100 м радиустағы қауіпті аймақты адамдардан босату. 

5. Мүмкіндігінше күдікті затты және қауіпті аймақты қорғауды қамтамасыз ету. 

6. Қауіпті аймаққа іргелес аумақтан адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру 

(қамтамасыз етуге көмектесу) қажет. 

7. Құқық қорғау органдары өкілдерінің келуін күту, күдікті заттың орналасқан 

жерін, анықтау уақыты мен мән-жайларын көрсету. 



8. Бұдан әрі құқық қорғау органдары өкілдерінің нұсқауы бойынша әрекет ету. 

9. Жарылыс қаупі туралы, үрей тудырмау үшін, болған оқиға туралы білу қажет 

адамдардан басқа ешкімге хабарламаңыз. 

10. Мекемені тексеруді жүзеге асыру үшін персоналдың қажетті санын бөліп 

көрсету және оған мінез-құлық ережелері туралы нұсқау беру (не көңіл аудару 

және қауіпті заттар мен қауіптерді анықтаған кезде қалай әрекет ету керек). 

11. Мекеме қызметкерлеріне бөгде адамдардан қандай да бір заттар мен 

заттарды сақтауға қабылдауға рұқсат етілетіндігі туралы нұсқау беру. 

12. Жарылғыш құрылғыға ұқсас заттың сыртқы түрін сипаттауға дайын болу. 

       Заттың кез-келген түрі болуы мүмкін: сөмкелер, ораулар, қорап және т.б., 

көп адамдардың болуы мүмкін жерде, жарылыс және өрт қаупі бар орындарға 

жақын, әртүрлі коммуникациялардың орналасуы. Сондай-ақ, сыртқы түрі 

бойынша ол жарылғыш құрылғыға (граната, Мина, снаряд және т.б.) ұқсас 

болуы мүмкін; сымдар, жіптер, скотч изолентасы; мүмкін сағат механизмінің 

тырсылы, механикалық күйдіру, басқа дыбыстар; бадам иісі немесе басқа да 

бейтаныс иісі болуы мүмкін. 

         Күдікті затты күзету кезінде мүмкіндігінше қорғауды қамтамасыз ететін 

заттарды (ғимараттың бұрышы, колонна, қалың ағаш, автокөлік және т.б.) алып, 

бақылау жүргізу қажет. 

Б. Телефон арқылы террорлық акті қаупі төнгенде 

а) алдын алу шаралары (алдын алу шаралары): 

- персоналға террорлық акт қаупі бар телефон хабарламаларын қабылдау тәртібі 

туралы нұсқау беру. 

Телефон арқылы жарылыс қаупі туралы, жарылыс құрылғысының болуы 

туралы хабарлағаннан кейін үрейленуге болмайды. Шыдамды және сыпайы 

болу, сөйлеушіні үзбеу. Магнитофон болған жағдайда оны телефонға көтеріп, 

сөйлесуді жазып, өз әріптесіне осы қауіп туралы дереу білуге тырысу керек, 

мүмкіндігінше сөйлесумен бір мезгілде ол басқа аппарат бойынша милицияның 

жедел кезекшісіне және ҰҚК кезекші бөліміне келіп түскен қауіп туралы және 

болжамды террорист қоңырау шалған телефон нөмірін хабарлауға тиіс. 



           Телефон арқылы қауіп түнгенде "Террористік сипаттағы қауіп-

қатерлермен телефон хабарламаларын қабылдау тәртібіне" сәйкес әрекет ету 

қажет. 

- ұйымның телефондарын АОН құрылғыларымен және телефон 

хабарламасының дыбыс жазбасымен уақтылы жарақтау. 

б) телефон хабарламасын алған кездегі іс-әрекеттер: 

- әрбір келіп түскен телефон қоңырауына жауап беру; 

- құқық қорғау органдарына келіп түскен телефон қоңырауы туралы хабарлау; 

- қажет болған жағдайда эвакуациялау жоспарына сәйкес келушілер мен 

қызметкерлерді эвакуациялау: 

-жедел-тергеу тобының, кинологтар мен т. б. кедергісіз жұмысын қамтамасыз 

ету; 

- телефон арқылы алынған ақпаратты құқық қорғау органдарына және ұйым 

басшысына дереу беруді қамтамасыз ету. 

Жарылыс қаупі туралы хабарламаны қабылдау кезіндегі іс-қимылдың 

үлгісі    

  Сабырлы болыңыз, сыпайы болыңыз, сөйлеушіні үзбеңіз. Могнитофонды 

қосыңыз (егер ол телефонға қосылған болса). Сөйлесуді толық жазу үшін 

аппараттың сапасыз жұмысына шағымданыңыз. 

Сөйлесу аяқталғаннан кейін телефон тұтқасын ілмеңіз. 

   Сұрақтар үлгісі: 

   1. Жарылыс қашан жүргізілуі мүмкін? 

   2. Жарылғыш құрылғы қайда салынған? 

   3. Ол өзін-өзі ұсынады? 

   4. Пішіні қандай? 

   5. Тағы бір жерде жарылғыш құрылғы бар ма? 

   6. Жарылғыш құрылғы не үшін салынған? 



   7. Сіздің талаптарыңыз қандай? 

   8. Сіз жалғызсыз ба алде сізбен тағы біреу бар ма? 

В. Террористік актінің қатері жазбаша түрде түскен кезде  

     Қауіп-қатерлерді жазбаша түрде мекемеге пошта арнасы бойынша да, 

сондай-ақ әр түрлі анонимді материалдардың (жазбаларды, жазбаларды, 

дискетада жазылған ақпаратты және т.б.) келіп түсуі нәтижесінде жіберілуі 

мүмкін. 

     3 қосымшада көрсетілгендей мекеме персоналының анонимді 

материалдармен жұмыс істеу ережесін қатаң сақтауы қажет. 

а) алдын алу шаралары: 

- экспедицияда және хатшылықта (хатшылар) барлық келіп түскен жазбаша 

өнімді мұқият қарау, магниттік таспаларды тыңдау, дискеттерді қарау; 

-бандерольдерге, сәлемдемелерге, ірі қаптамаларға, және т.б., соның ішінде 

жарнамалық даңғылдарға ерекше назар аудару қажет. 

     Тексеру мақсаты-террористік актінің қаупі туралы хабарламаны жіберіп 

алмау. 

 

Г. Террористер адамды кепілге алған кезде 

а) алдын алу шаралары (болдырмау шаралары) 

         Бұл шаралар жалпы сипатқа ие және қырағылықты арттыруға бағытталған 

қатаң өткізу режимі, түрлі мақсаттағы бақылау және дабыл беру жүйелерін 

орнату.  

     Және де мекеме қызметкерлеріне нұсқау берілуі және осындай жағдайларда 

әрекет етуге оқытылуы тиіс. Мұның бәрі мекеменің аумағында және мекемеде 

адамдардың кепілге алыну ықтималдығын қандай да бір дәрежеде төмендетуге 

көмектеседі.  

б) адамдарды кепілге алу кезіндегі әрекеттер:  

- болған жағдай туралы дереу қажетті инстанцияға және көрсетілген телефондар 

бойынша басқару органының басшысына хабарлау; 



- өз бастамасы бойынша террористермен келіссөздер жүргізуге болмайды; 

- қажет болған жағдайда егер адамдардың өмірі мен денсаулығына зиян 

келтірумесе, басқыншылардың талаптарын орындау, террористерге қарсы 

келмеу, айналасындағылардың және өзінің өміріне тәуекел етпеу; 

- террористердің қару қолдануына әкеліп соғатын әрекеттерді болдырмау; 

- тиісті күш құрылымдары органдары қызметкерлерінің оқиға орнына кедергісіз 

өтуін (өтуін) қамтамасыз ету; 

- ҰҚК және ІІМ арнайы бөлімшелері жауынгерлері келгенде олардың 

командирлерінің сұрағына толық жауап беру және олардың жұмысын 

қамтамасыз ету. 

        Мекеме қызметкерлерінің террористік актілерді жүргізу қаупі жағдайында 

алдын алу және іс-қимыл мәселелері бойынша білім мен дағдыларды дарытуды 

қамтамасыз ету үшін мекеменің басшысы ҰҚК және ІІМ-нің жергілікті 

органдарымен бірлесіп нұсқауларды, іс-қимыл және мекеме қызметкерлерінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспарын әзірлейді.  

   1   -қосымша. 

Жарылғыш құрылғы немесе жарылғыш құрылғыға ұқсас зат табылған кезде 

ұсынылатын эвакуациялау және қоршау аймақтары  

РГД-5 гранаты 50 м кем емес 

Ф-1 Граната 200 м кем емес 

Тротил шашкасы салмағы 200 г 45 м  

Тортилді қылыш салмағы 400 г-55 м  

Сыра банкасы 0,33 л 60 м 

МОН минасы-50 85 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Жол жиегі 350 м  

"Жигули" типті автокөлік 460 м  



"Волга" үлгісіндегі автокөлік 580 м  

Шағын автобус 920 м  

Жүк автокөлігі (фургон) 1240 м 

2-қосымша 

Телефон арқылы террористік сипаттағы хабарламаларды қабылдау тәртібі 

туралы 

     Құқық қорғау органдарына қылмыс жасаудың алдын алу және 

қылмыскерлерді іздестіру үшін сіздің келесі әрекеттеріңіз айтарлықтай 

көмектеседі. 

     Әңгімені сөзбе-сөз есте сақтап, оны қағазға жазып алуға тырысыңыз. 

     Әңгімелесу барысында қоңырау шалған адамның жынысын, жасын және 

оның (оның) сөйлеу ерекшеліктерін белгілеу: 

- дауыс: қатты( тыныш), төмен (жоғары); 

- сөйлеу қарқыны: жылдам (баяу); 

- айтылу: анық, бұрмаланған, қисық, мүкісті, акцент немесе диалект;  

- сөйлеу мәнері: тежеусіз, келемежбен, былапыт сзбен. Міндетті түрде дыбыс 

фонын (автомашинаның немесе теміржол көлігінің шуылын, теле немесе 

радиоаппаратураның дыбыстарын, дауыстарды, басқаларды) белгілеңіз. 

Қоңырау сипатын (қалалық немесе қалааралық) белгілеңіз. 

Сөйлесудің нақты уақыты мен ұзақтығын бекітіңіз.  

Кез келген жағдайда әңгіме барысында келесі сұрақтарға жауап алуға 

тырысыңыз: 

- бұл адам қайда, кімге, қандай телефон арқылы хабарласады?  

- ол қандай бақылау талаптарын қояды?  

- ол жеке өзі талап қояды, делдал рөлінде болады немесе қандай да бір тұлғалар 

тобын білдіреді ма? 

- ол қандай жағдайда немесе олар ойлағандықтан бас тартуға келіседі? 



- онымен қалай және қашан байланысуға болады? 

    Сіз және сіздің басшылығыңызбен шешімдер қабылдау немесе қандай да бір 

іс-әрекеттер жасау үшін қоңырау шалушының барынша мүмкін болатын уақыт 

аралығына қол жеткізіңіз. 

    Егер мүмкін болса, сөйлесу барысында немесе аяқталғаннан кейін дереу ол 

туралы объектінің басшылығына хабарлаңыз. 

     Сөйлесу фактісі және оның мазмұны туралы таратпаңыз. Алынған ақпаратқа 

ие адамдардың санын барынша шектеңіз. 

     Нөмірді (АА) Автоматты анықтаушы болған жағдайда, анықталған телефон 

нөмірін дәптерге жазып алыңыз, бұл оның кездейсоқ жоғалуын болдырмауға 

мүмкіндік береді. 

      Дыбыс жазу аппаратурасын пайдаланған кезде, сөйлесуді жазып, кассетаны 

(шағын дискіні) бірден шығарып, оны сақтау шараларын қолданыңыз. Міндетті 

түрде оның орнына басқасын қойыңыз. 

 

 

 

 

Террористік сипаттағы қауіп-қатері бар жасырын материалдармен жұмыс 

істеу қағидалары 

    Террористік сипаттағы қауіп-қатері бар анонимді материалды алған кезде, 

онымен барынша абай болыңыз, оны таза тығыз жабылатын полиэтилен 

пакетіне алып тастаңыз және бөлек қатты папкаға қойыңыз. 

    Онда саусақ іздерін қалдырмауға тырысыңыз. 

    Барлығын сақтаңыз: мәтіні бар құжаттың өзі, кез келген тіркемелер, конверт 

пен ораманы ештеңені тастамаңыз.  

    Құжаттың мазмұнымен таныс адамдардың шеңберін кеңейтпеңіз. 

    Анонимді материалдарды құқық қорғау органдарына ілеспе хатпен жіберіңіз, 



онда анонимді материалдардың нақты белгілері (Түрі, саны, қандай тәсілмен 

және немен орындалғаны, мәтіннің қандай сөзден басталатыны және қандай 

аяқталатыны, қолының және т.б. болуы), ал оларды таратуға, анықтауға немесе 

алуға байланысты жағдайлар көрсетілуі тиіс. 

     Жасырын материалдар тігілмеуге, желімдеуге, оларға қол қоюға, мәтіндегі 

жеке орындарды баса көрсетуге немесе салуға, қарарлар мен нұсқаулар жазуға 

рұқсат етілмейді, сондай-ақ оларды жууға және бүгуге тыйым салынады. 

     Ілеспе құжаттардағы қарар мен басқа да жазбаларды орындау кезінде 

жасырын материалдарда берілген іздер қалмауы тиіс. 

Тіркеу мөртаба ұйымның ілеспе хаттарына және инстанцияларға жасырын 

материалдарды берген азаматтардың өтініштеріне ғана қойылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


