
«УВАГА, тероризм!» 

Терор (terror, у перекладі з латини — страх, жах) — 

залякування людей, що виражається в насильстві та 

вбивствах. Терором також називається загроза фізичної 

розправи з політичних чи якихось інших мотивів або 

залякування з загрозою розправи або вбивства. 

Тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому 

застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування 

населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не 

винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей 

(стаття 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»). 

           Тероризм, як злочинна (терористична) діяльність, також, охоплює: 

 планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; 

 підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або 

організаціями, знищення матеріальних об’єктів у терористичних цілях; 

 організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних 

організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і 

участь у таких актах; 

 вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, тобто осіб, які беруть участь 

у терористичній діяльності; 

 пропаганду і поширення ідеології тероризму; 

 проходження навчання тероризму; 

 виїзд з України та в’їзд в Україну з терористичною метою; 

 фінансування та інше сприяння тероризму. 

терорист - особа, яка бере участь у терористичній діяльності; 

терористична група - група з двох і більше осіб, які об'єдналися з метою здійснення 

терористичних актів; терористична організація - стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке 

створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл 

функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і 

вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її 

структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників 

(керівних органів) усієї організації; (стаття 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом»). 

  Відповідно до законодавства України, зокрема ст. 258 Кримінального кодексу 

України, громадяни можуть притягуватися  до відповідальності - позбавлення волі на строк від 

5 до 15 років з конфіскацією майна або без такої: 

 МНВ                                                                                                                 Сергій ЯЦЕНКО 

 


