
Боротьба з тероризмом. 
 

Останнім часом ймовірність поширення тероризму в Україні набуває 
загрозливого характеру, чому сприяють: 
• активізація в Україні сепаратистських рухів та провокування таких 

настроїв у місцях компактного проживання національних меншин; 
• агресивні дії Російської Федерації відносно України, у тому числі в 

Азово-Чорноморському регіоні; 
• наявність на території України великої кількості найбільш уразливих 

об'єктів можливих терористичних посягань; 
• зростання рівня злочинності, пов'язаної з незаконним обігом вогнепальної 

зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин та інших засобів 
масового ураження; 

• посилення інтересу до України з боку міжнародної організованої 
злочинності у сферах незаконної міграції, легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, контрабанди зброї, небезпечних 
матеріалів та наркотичних засобів, відходів біологічних та хімічних 
речовин, ядерних матеріалів; 

• внутрішні міграційні процеси, в тому числі спричинені збройною 
агресією Російської Федерації проти України, а також загострення 
міграційної кризи у світі 
 

Головним органом у загальнодержавній системі боротьби з тероризмом 
є Служба безпеки України. Вона протидіє проявам тероризму та 
координуємо роботу інших держорганів у цьому напрямку. За останні роки 
СБУ набула великого досвіду протидії розвідувально-підривній діяльності 
спецслужб РФ та з виявлення та знешкодження озброєних терористичних 
груп, які проникають з тимчасово окупованих територій у мирні регіони 
країни.  

При Службі безпеки України в грудні 1998 року був створений 
Антитерористичний центр, який здійснює координацію діяльності суб'єктів 
боротьби з тероризмом. 

З 2016 року в Україні функціонує Єдина державна система запобігання, 
реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків 
(постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №92).  

Система визначає маркери терористичних загроз: «СІРИЙ», «СИНІЙ», 
«ЖОВТИЙ» та «ЧЕРВОНИЙ». 

Станом на 28 травня 2020 року визначені такі рівні терористичних 
загроз в Україні: 

«ЧЕРВОНИЙ» (реальна загроза) - Донецька та Луганська області, АР 
Крим 

«ЖОВТИЙ» (імовірна загроза) - Запорізька, Миколаївська, Одеська, 
Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області 



«СИНІЙ» (потенційна загроза) - м. Київ, Київська, Дніпропетровська, 
Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області. 

 
Правова основа боротьби з тероризмом: 

Конституція України:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text 

Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-18#Text 

Указ Президента України «Про Концепцію боротьби з тероризмом в 
Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53/2019 

 
Повідомити про будь-які факти прибуття та перебування в регіоні 

підозрілих осіб, наміри здійснення сепаратистської, терористичної, 
диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності можна на електронну 
скриньку довіри callcenter@ssu.gov.ua та цілодобово на безкоштовний 
телефон довіри Служби безпеки України 0 800 501 482 

 
Відповідальність за порушення антитерористичного законодавства 

передбачено Кримінальним кодексом України.  


