
БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ 
Служба безпеки України – головний орган у загальнодержавній системі 
боротьби з тероризмом.  

Ми протидіємо проявам тероризму та координуємо роботу інших 
держорганів у цьому напрямі. Саме для такої координації 
працює Антитерористичний центр при СБУ.   

Штаб Центру системно моніторить рівень терористичної загрози, 
консолідує отриману в режимі онлайн партнерську інформацію, проводить 
навчання на об’єктах критичної інфраструктури.  

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.  

Цим досвідом СБУ ділиться з іноземними партнерами, насамперед зі 
спецслужбами країн НАТО і ЄС. Служба безпеки активно взаємодіє з ними, 
адже весь цивілізований світ об’єднує зусилля у протидії міжнародному 
тероризму та його фінансуванню. 

 

Антитерористичний центр при СБУ 

                         

Одним із основних завдань Служби безпеки України є запобігання, 
виявлення та припинення тероризму. 

https://ssu.gov.ua/antyterorystychnyi-tsentr-pry-ssu


Для цього при СБУ діє Антитерористичний центр (АТЦ), створений у грудні 
1998 року Указом Президента України. 

Саме АТЦ координує діяльність усіх суб'єктів боротьби з тероризмом. 
Зокрема, для протидії терактам, які несуть загрозу життю і здоров'ю 
людей, а також для запобігання диверсіям на об'єктах критичної 
інфраструктури тощо. 

Правовою основою діяльності АТЦ є Конституція України, закон «Про 
боротьбу з тероризмом», положення «Про Антитерористичний центр та 
його координаційні групи при регіональних органах СБУ», інші нормативні 
акти.  

Антитерористичний центр складається з: 

• міжвідомчої координаційної комісії 
• Штабу АТЦ (організовує поточну роботу) 
• координаційних груп та їхніх штабів при регіональних органах СБУ. 

У разі необхідності у складі АТЦ можуть створюватися і діяти військово-
цивільні адміністрації. 

Ці тимчасові державні органи не лише беруть участь у протидії 
диверсійним проявам і терактам, а й забезпечують дотримання законів 
України, безпеки та правопорядку в районі проведення антитерористичної 
операції. 

Антитерористична система України 

 



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). 

 

 

Завданнями єдиної державної системи є: 

1. запобігання терористичній діяльності, у тому числі своєчасне 
виявлення та усунення причин і передумов для терактів; 

2. інформування населення про рівні загроз щодо можливого 
вчинення терактів; 

3. безпека потенційних об’єктів терористичних посягань, до яких 
належать: 

• важливі державні об’єкти та ті, що перебувають під державною 
охороною; 

• об’єкти підвищеної небезпеки; 
• об’єкти єдиної транспортної системи України та 

електроенергетики; 
• закордонні дипломатичні установи, консульські та інші 

представництва іноземних держав на території України; 
• установи Державної кримінально-виконавчої служби; 
• місця масового перебування людей. 



Єдина державна система дозволяє у режимі 24/7 здійснювати моніторинг, 
аналіз та оцінку інформації про стан і тенденції поширення тероризму в 
Україні та за її межами 

Учасники системи розробляють стратегічні програми боротьби з 
тероризмом і більш локальні рекомендації, формують плани запобігання 
терористичним проявам. 

 

Встановлені рівні терористичних загроз 

 

У своїй діяльності Антитерористичний центр активно взаємодіє зі 
спецслужбами та правоохоронцями іноземних держав. Також АТЦ має 
налагоджені партнерські відносини з антитерористичними структурами 
держав-членів ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС та іншими міжнародними 
організаціями. 

https://ssu.gov.ua/antyterorystychnyi-tsentr-pry-ssu 

 

https://ssu.gov.ua/borotba-z-teroryzmom 

https://ssu.gov.ua/antyterorystychnyi-tsentr-pry-ssu
https://ssu.gov.ua/borotba-z-teroryzmom

