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1.
Поняття терору, тероризму, терористичного акту.
Вперше проблема визначення тероризму на рівні ООН
обговорювалась після терактів на Мюнхенських Олімпійських іграх 1972 р.
Однак, найбільше каталізували роботу в даному напрямку теракти 11
вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні.
Серед учених немає єдиної думки з питання кримінально-правового
визначення поняття тероризму, терористичного акту, що, безсумнівно, в
значній мірі перешкоджає ефективній антитерористичній діяльності.
Отож, спробуємо розрізнити два споріднених, але різних поняття —
терор і тероризм. Терор — (соціально–політичне явище) це насилля влади з її
державним апаратом проти народу з метою придушення не тільки опозиції,
але й всього загалу, з метою викликати жах і залишити думки про спротив.
Іншими словами, терор — це насилля з боку сильного. При певних
обставинах (коли суб'єктом є держава) може бути легітимний. Натомість
тероризм — (кримінально–правове явище) це насилля "з боку слабшого",
насилля, що виходить від опозиційних прошарків суспільства, радикально
налаштованих і, як правило, вельми нечисленних. Це метод впливу шляхом
здійснення теракту задля досягнення певних цілей, за якого жертва теракту
не є об'єктом даного методу впливу. Є завжди протиправним.

Порівняльна характеристика
ТЕРОР

ТЕРОРИЗМ

Соціально-політичне явище

Кримінально-правове явище

Системність актів насильства

Можуть бути єдиноразові

Володіють необмеженою владою
над
певним
соціальним
контингентом.

Не володіють владою ні над ким

При певних обставинах (коли
суб'єктом є держава) може бути
легітимний.
Очікуваність
внаслідок
масштабності та системності його
вчинення

Завжди протиправний
Раптовість

Група людей

Може
бути
вчинений
одинаками
Цілеспрямований,
тобто
Цілеспрямований, але частіше
спрямований на досягнення певної байдужий до жертв
мети, але у більшості випадків
індиферентний щодо жертв.

Тероризм знаходить своє об’єктивне вираження у терористичному акті.
Майже всі, хто досліджував терористичний акт, характеризують його,
як антисуспільний (злочинний) спосіб для досягнення політичних або
інших публічних цілей, придушення політичних супротивників шляхом
залякування або застосування до них насильницьких дій (убивств,
учинення вибухів, захоплення заручників, викрадення людей,
заподіяння значної майнової шкоди, використання зброї тощо).
Праобразом сучасного терористичного акту можна назвати
криваву помсту. Перший в історії випадок використання практики
терористичних актів було зафіксовано на Близькому Сході у І ст. н.е.,
коли групи сикаріїв фізично знищували представників єврейської знаті,
які співробітничали з римською адміністрацією. Тоді ж з’явилась секта
мусульман-ісмаїлітів під проводом Хасана-ібн-аль-Сабаха, який
перетворив терористичні акти на головний засіб боротьби з політичною
опозицією.
Елементи терористичного насильства простежуються також в
інших історичних формах. Як прообраз сучасних терористичних актів
постає вбивство давньоримського диктатора Юлія Цезаря.

Жах наводили на народи Ближнього Сходу хрестоносці.
З тероризмом Середньовіччя асоціюється така судово-поліцейська
установа католичної церкви у боротьбі з єресями, як інквізиція.
Як Середньовіччя так і епоха Відродження знала
чимало
внутрішньодержавних змов і вбивств політичних діячів. Папи навіть
„легалізували” у своїх едиктах вбивство королів та імператорів, які не
підкорялися Святому престолу.
Судовий терор в Росії був характерний для внутрішньої політики
Івана Грозного у період опричнини.
Велика Французька революція (1789-1794 рр.) також залишила свій
слід в історії терористичних актів, саме з якобинською диктатурою
пов’язане виникнення поняття терор.
З другої половини ХІХ ст. терористичні акти стають постійною
ознакою суспільного життя. До них удаються російські народники,
радикальні націоналісти в Ірландії, Македонії, Сербії, анархісти у
Франції 90-х років, а також аналогічні рухи в Італії, Іспанії та США.
В умовах внутрішньодержавних та зовнішніх терористичних актів
проходила підготовка до захоплення та перерозподілу світу в
Німеччині та Італії.

Розвиткові терористичних актів сприяли сучасні війни. Теракти
виконували роль допоміжного фактора, з допомогою якого
прокладалися шляхи до успіху збройних сил на полях битв.
Отож, тероризм здавна супроводжує розвиток цивілізації, однак за
останні кілька десятиліть кількість злочинів терористичного характеру у світі
стрімко збільшилась.
Сьогодні тероризм набирає надто загрозливого характеру і
глобального масштабу. На сучасному етапі тероризм характеризується:
1. Тероризм все активніше зрощується з організованою злочинністю.
Терористичні організації швидко пристосували до своєї діяльності методи і
техніку останньої. Терористи відрізняються від кримінальних злочинців
тільки мотивацією вчинення акту. Мета його — не особиста вигода, а
досягнення певної політичної вимоги.
2. Відбувається інтернаціоналізація терористичних організацій. У
зв'язку із стрімким зростанням транснаціональної злочинності в останні роки
ООН приділяє велику увагу необхідності міжнародної кооперації і більш
тісній співпраці у боротьбі із злочинністю, тероризмом, контрабандою
вогнепальної зброї та наркобізнесом.
3. Тероризм набуває вигляду індустрії, оскільки великі кошти не тільки
вкладаються у цю діяльність, а й повертаються до вкладників з прибутком.
Окремо слід сказати про зростання ролі релігії у тероризмі. Сьогодні
майже четверта частина усіх терористичних формувань переслідує
переважно релігійні цілі.
Організації, які офіційно визнані терористичними:
1. Abu Nidal Organization (ANO) (International, Palestinian)
2. Abu Sayyaf Group (ASG) (Philippines)
3. Al-Aqsa Martyrs Brigades|Al-Aqsa Martyrs Brigade (Palestinian)
4. Al-Shabaab (Somalia)
5. Ansar al-Islam (Iraqi Kurdistan)
6. Armed Islamic Group (GIA) (Algeria)
7. Asbat an-Ansar (Lebanon)
8. Aleph (formerly Aum Shinrikyo) (Japan)
9. Basque Fatherland and Liberty (ETA) (Spain, France)
10. Communist Party of the Philippines/New People's Army (CPP/NPA)
(Philippines)
11. Continuity Irish Republican Army (CIRA) (Northern Ireland)
12. Gama’a al-Islamiyya (Egypt)
13. HAMAS (Islamic Resistance Movement) (Palestinian)
14. Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh (HUJI-B) (Bangladesh)
15. Harakat ul-Mujahidin (HUM) (Pakistan)
16. Hizballah (Party of God) (Lebanon)
17. Hizbul Islam (Somalia)
18. Islamic Jihad Group (Palestinian)
19. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (Uzbekistan)

20. Jaish-e-Mohammed (Army of Mohammed) (JEM) (Pakistan)
21. Jemaah Islamiya organization (JI) (South East Asia)
22. al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad) (Egyptian Islamic Jihad) (Egypt)
23. Kahane Chai (Kach) (Israel)
24. Kongra-Gel (formerly Kurdistan Workers' Party) (KGK, formerly PKK,
KADEK, Kongra-Gel) (Turkey, Iraq, Iran, Syria)
25. Lashkar-e Tayyiba (Army of the Righteous) (LT) (Muridke, Pakistan)
26. Lashkar i Jhangvi (Pakistan)
27. Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Sri Lanka)
28. Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (Libya)
29. Moroccan Islamic Combatant Group (GICM) (Morocco)
30. Mujahedin-e Khalq Organization (MEK) (Iran)
31. National Liberation Army (ELN) (Colombia)
32. Palestine Liberation Front (PLF) (Palestinian)
33. Palestinian Islamic Jihad (PIJ) (Palestinian)
34. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) (Palestinian)
35. PFLP-General Command (PFLP-GC) (Palestinian)
36. Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (QJBR) (al-Qaida in Iraq)
(formerly Jama'at al-Tawhid wa'al-Jihad, JTJ, al-Zarqawi Network) (Iraq)
37. al-Qa’ida (Global)
38. al-Qa’ida in the Islamic Maghreb (formerly GSPC) (The Maghreb)
39. Real IRA (Northern Ireland)
40. Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) (Colombia)
41. Revolutionary Nuclei (formerly ELA) (Greece)
42. Revolutionary Organization 17 November (Greece)
43. Revolutionary People's Liberation Party/Front (DHKP/C) (Turkey)
44. Shining Path (Sendero Luminoso, SL) (Peru)
45. United Self-Defense Forces of Colombia (AUC) (Colombia)
Тероризм переслідує геополітичні, воєнні, економічні, ідеологічні,
релігійні цілі.
2. Протидія тероризму в Україні.

Поглиблення соціально-політичної асиметрії у світі супроводжується
ескалацією міжнародного тероризму, що трансформується за своїм
внутрішнім змістом, формою, характером виявів під прямим або
опосередкованим впливом різноманітних протиріч та конфліктів.
Змінюються його масштаби, чіткіше окреслюється ідеологія, посилюється
агресивний інформаційно-пропагандистський вплив.
Розвиток сучасного міжнародного тероризму характеризується
формуванням таких негативних явищ, як багатоплановість руйнівного
впливу на різні сфери суспільного життя – політичну, економічну, соціальну,
духовну, а також на національну безпеку: суспільну, державну, воєнну,
інформаційну тощо. На сучасному етапі тероризм із його політично
вмотивованою насильницькою ідеологією становить серйозну небезпеку для
світової спільноти та окремих держав, зокрема й для України.
Основними теророгенними чинниками за сучасних політичних та
економічних змін в Україні є загальне зниження рівня моральності
суспільних відносин, насамперед у молодіжному середовищі; правовий
нігілізм; розшарування суспільства та загострення конфронтації, що
уможливило радикалізацію настроїв у суспільстві тощо. Зазначене потребує
вжиття значних зусиль з боку державної влади щодо зниження рівня
конфліктності та локалізації середовища екстремізму та тероризму.
У системі державного управління має утвердитися розуміння того, що
здійснення антитерористичної діяльності визначеними суб’єктами боротьби з
тероризмом є лише складовою державної політики у даній сфері, що повинна
мати комплексний характер і вирішуватися на засадах системної протидії.
Одним із пріоритетних її напрямів має стати удосконалення запобіжних
механізмів, спрямованих на усунення причин і умов, що породжують
екстремізм і тероризм.
Для забезпечення єдиного підходу на всіх рівнях держави та
суспільства до розуміння сутності тероризму як загрози національній безпеці
України необхідно розпочати розроблення Концепції протидії тероризму, в
якій мають бути визначені пріоритети держави у підходах щодо подолання
тероризму з урахуванням як кримінологічної специфіки цього виду злочину,
так і комплексної соціально-політичної природи даного явища.
Необхідною умовою протидії терористичним загрозам на
національному ґрунті є формування ефективної державної політики протидії
тероризму, що вимагає вироблення чіткої концепції та стратегії, базових
принципів, концептуальних і нормативно-правових засад, визначення шляхів
їх практичної реалізації. Загалом ця проблематика вимагає особливої уваги
науковців до опрацювання питань координації діяльності всіх владних
структур, у компетенції яких є протидія терористичним загрозам на
національному рівні, створення у суспільстві умов для консолідації
громадськості у розв’язанні тих проблем сучасного українського суспільства,
наявність яких може спричинити прояви тероризму.
В Україні останніми роками щодо протидії тероризму зроблено
чимало: створено спеціальний координаційний орган – Антитерористичний

центр при СБУ, у 2003 р. прийнято Закон України «Про боротьбу з
тероризмом», ратифіковано низку міжнародних антитерористичних
конвенцій, введено до Кримінального кодексу України ст. 258
«Терористичний акт», доповнено відповідно до Закону України «Про
внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів
України щодо запобігання тероризму» від 21.09.2006 р. Кодекс ст. 258-1
«Втягнення у вчинення терористичного акту», ст. 258-2 «Публічні заклики до
вчинення терористичного акту», ст. 258-3 «Створення терористичної групи
чи терористичної організації», ст. 258-4 «Сприяння вчиненню
терористичного акту», ст. 285-5 «Фінансування тероризму».
За статистичними даними, тероризм, на щастя, не набув поширення в
нашій державі. За період 2002–2010 рр. у країні було зареєстровано 6
випадків вчинення або підготовки терористичних актів, що не несли значної
загрози.
Слід відзначити, що тероризм – це складне й багатоаспектне
соціальне явище, що має політичний, правовий, економічний, моральнопсихологічний та інші аспекти.
Найточніше та найповніше визначення тероризму є таким: це
публічне вчинення дій, спрямованих на умисне вбивство, спричинення
тілесних ушкоджень або створення загрози умисного вбивства, спричинення
тілесних ушкоджень, що здійснюються відносно однієї особи, декількох осіб,
невизначеного кола осіб однією особою, групою осіб чи організацією з
метою формування у суспільстві атмосфери страху, нестабільності,
примушування органів державної влади або міжнародної організації до
прийняття вигідних для терористів рішень.
Загальновизнано, що внутрішніми чинниками, які обумовлюють
прояви тероризму, є несприятлива соціально-економічна ситуація в державі,
окремому регіоні чи регіонах, незбалансована національна політика,
нехтування інтересами національних чи релігійних меншин, утиск їхніх прав.
Поширенню терористичних проявів сприяє також наявність у країні
нелегального ринку зброї та відносна легкість його придбання; наявність
значного прошарку осіб, що пройшли школу війни в Афганістані та інших
«гарячих точках», і є недостатньо соціально адаптованими у суспільстві
перехідного періоду; ослаблення або повна відсутність низки
адміністративно-контрольних правових режимів; наявність злочинних
угруповань, що мають зброю та вибухові речовини; втрата багатьма людьми
ідеологічних і духовних життєвих орієнтирів.
Серед зовнішніх чинників тероризму є такі: зростання числа
терористичних проявів у близькому та далекому зарубіжжі; соціальнополітичну й економічну нестабільність у сусідніх державах як колишнього
СРСР, так і Європи; стратегічні установки деяких іноземних спецслужб і
закордонних (міжнародних) терористичних організацій; відсутність
надійного міграційного контролю в Україні та сусідніх державах; наявність
значного «чорного» ринку зброї у деяких сусідніх державах.
За даними наукових досліджень, загальна модель чинників, що

сприяють виникненню й розвитку в суспільстві конфліктогенної ситуації, що
розв’язується, у тому числі терористичним способом, зазвичай виглядає так:
економічна криза;
хронічна політична нестабільність;
руйнування історичних, культурних, моральних, гуманітарних
цінностей;
зростання націоналізму, національної нетерпимості, релігійного
екстремізму та сепаратистських настроїв;
зацікавленість у дестабілізації ситуації з боку інших держав, низки
закордонних терористичних, релігійних, націонал-радикальних та інших
організацій;
негативні процеси у соціальній структурі, що призвели до
маргіналізації багатьох соціальних груп;
падіння життєвого рівня, стан психологічного дискомфорту, тривоги
й безвиході, незахищеності, що відчула на собі значна частина населення;
зростання соціальної агресивності.
Зважаючи на зазначене, можна зробити висновок, що успішне
вирішення проблеми боротьби з тероризмом лише за допомогою силових
методів неможливо. В основу протидії тероризму має бути покладено
виважену, послідовну системну державну політику гармонізації суспільних
відносин, своєчасного усунення суперечностей та негативних процесів у
економічній, соціальній, соціально-психологічній сферах життєдіяльності
суспільства.
З урахуванням імовірних терористичних загроз доцільно створити
загальнодержавну систему протидії тероризму. Така система має містити в
собі не тільки правоохоронну, а й економічну, соціальну, політичну та
пропагандистську складові. У здійсненні антикорупційної діяльності мають
брати участь органи законодавчої, виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, суспільно-політичні об’єднання та громадські організації,
засоби масової інформації, релігійні організації.
Основними напрямами державної протидії тероризму мають стати:
усунення конфліктогенних факторів, що породжують прояви
тероризму;
розроблення
спеціальних
нормативно-правових
актів,
що
регламентують життєдіяльність окремих малих етнічних груп, народностей з
урахуванням дотримання їх споконвічних традицій і культур;
розвиток нормативно-правової бази антитерористичної діяльності;
формування системи міжвідомчого інформування в інтересах
адекватного реагування на прояви тероризму;
відпрацьовування системи й методів спільних антитерористичних дій
і комплексних операцій;
створення системи виявлення й обліку осіб, що володіють навичками
мінно-вибухової справи, брали участь у військових конфліктах («гарячих
точках»);
удосконалення системи захисту об’єктів, що можуть становити

інтерес для терористичних зазіхань, постійний моніторинг стану безпеки
таких об’єктів;
планомірне вилучення з незаконного обороту зброї, боєприпасів і
вибухових речовин;
розроблення концепції висвітлення антитерористичної проблематики
в засобах масової інформації.
У відверненні та припиненні терористичної діяльності вже
сформованих терористичних груп та одинаків значну роль має відігравати
система оперативно-розшукових заходів, що мають здійснювати
правоохоронні органи.
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що тероризм є
складною комплексною проблемою, а успішно протидіяти йому можна лише
у спосіб здійснення системи економічних, соціальних, правових,
інформаційно-пропагандистських, оперативно-розшукових та організаційнотехнічних заходів. Ці заходи в умовах глобалізації мають здійснюватися як
на національному, так і на міждержавному рівнях, у рамках міжнародного
співробітництва.
КІБЕРТЕРОРИЗМ
Стрімке зростання комп’ютерних технологій та їх запровадження в
управління стратегічно-важливими структурами держави призводить до
зростання їх уразливості непропорційно швидше протистояти подібним
загрозам.
Застосування кібернетичних атак необхідно розглядати і як засіб
ведення війни в новій сфері, поряд із бойовими діями на суші, морі, в повітрі
та космічному просторі.
Виходячи з даного положення, потрібно прийняти той факт, що
об’єкти-цілі кібернетичної атаки принципово не будуть відрізнятися від
об’єктів-цілей військової операції або терористичної атаки.
Як наслідок, критерії відбору об’єктів, що мають важливе значення
для забезпечення національної безпеки та оборони України належать до
такого переліку, що потребують першочергового захисту від кібернетичних
атак, і повністю залежать від можливостей кіберагресора та задач, які
ставляться перед ним.
Суб’єктами кібератаки можуть бути: державні установи, спеціальні
служби; політичні організації; окремі хакери або їх організовані групи.
Відтак, можна виділити такі критерії віднесення вказаних об’єктів:
критерій № 1 (фізичний рівень кіберпростору) – характеризується
відсутністю або мінімальним ризиком для життя та здоров’я населення,
навколишнього середовища й направленістю (спрямованістю) кібератаки на
дестабілізацію роботи органів центрального управління. До таких об’єктів
можна віднести: мережі зв’язку й інформаційно-обчислювальні мережі, що
використовуються державними організаціями під час виконання своїх
управлінських функцій; військово-інформаційна інфраструктура, що вирішує
завдання управління військами; засоби масової інформації (передусім

електронні) тощо;
критерій № 2 (кібертероризм) – характеризується можливістю
нанесення значних економічних збитків, великої кількості людських жертв,
екологічних катастроф, що призводять до руйнування або виведення з ладу
внутрішньодержавної (загальнодержавної) інфраструктури. До таких об’єктів
можна віднести: системи керування у галузі транспорту (системи аеропортів,
залізниць, метрополітенів, навігації водного транспорту); системи керування
газового та газотранспортного комплексу України; системи керування
виробництва (АЕС, ГЕС, ТЕЦ), передачі та розподілення електроенергії
тощо;
критерій № 3 (семантичний рівень) – крадіжки, пошкодження даних,
що мають критично-важливе значення для держави (ядерні, хімічні,
біологічні дослідження, ракетно-космічні технології тощо). До таких об’єктів
можна віднести: сервери відомчих інформаційних мереж; інформаційні та
керуючі структури банків, промислових підприємств тощо.
Залежно від можливостей суб’єктів, періоду, що розглядається (за
умов мирного чи воєнного періоду часу), стану дипломатичних і соціальних
відносин, можуть відрізнятися й цілі.
Крім того, цілі кібератак можуть змінюватися відповідно до нових
розробок і технологічних новацій безпосередньо у структурі побудови
інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, запровадження нових
операційних систем, протоколів передачі даних, принципів маршрутизації
інформаційних потоків тощо, а відтак, і в технологіях вчинення
кіберзлочинів.
Потрібно розуміти, що можливості обходу систем кібербезпеки
постійно змінюватимуться. Отже, з метою упередження кібератак на
визначені об’єкти потрібно проводити «стрес-тести» відносно цих об’єктів на
предмет визначення уразливих місць.
Зокрема, випробування здатності України протистояти масовим
хакерським і вірусним атакам, спрямованим на нейтралізацію
найважливіших систем держави, а також працездатність плану з реагування
країни на загрози у сфері кіберзхахисту, що на виконання Указу Президента
України від 10.12.2010 р. № 1119/2010 «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 р. «Про виклики та загрози
національній безпеці у 2011 р.», що має бути розроблений найближчим
часом.
При цьому всі атаки мають буди змодельованими з метою
унеможливлення нанесення шкоди зазначеним комп’ютерним мережам. До
проведення подібних навчань мають бути залучені фахівців у цій області і з
державних структур, і з приватних фірм. Це дозволить перевірити реальну
здатність країни до опору кібератакам і підвищити ефективність
функціонування підрозділів правоохоронних органів, що вирішують
завдання з протидії кіберзлочинності.
В нашій країні в основному сформовано концептуальні засади та
нормативно-правову базу державної політики протистояння загрозам

тероризму, спрямованої на формування системної протидії цьому
небезпечному явищу. Пропонується розвивати нормативно-правову базу у
спосіб прийняття Концепції (основ державної політики) протидії тероризму
та Стратегії боротьби з тероризмом в Україні, в яких основний акцент має
приділятися саме превентивним заходам.
До цієї проблеми необхідно підійти більш ширше та розпочати
роботу з розроблення моделі Національної програми протидії тероризму й
екстремізму. Її мета полягає у формуванні зовнішніх і внутрішніх умов для
активної протидії тероризму й екстремізму на принципово новій
концептуальній основі – у спосіб об’єднання зусиль державних і громадських
інститутів суспільства. І зусилля ці мають бути спрямовані на скорочення
соціальної бази тероризму й екстремізму, утвердження в соціумі активної
позиції неприйняття цих явищ у будь-яких формах і проявах.
В Україні спеціальні підрозділи боротьби з тероризмом створені у
складі Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління
розвідки МО, внутрішніх військ МВС, навіть колишнього Державного
департаменту з питань виконання покарань.
3. Антитерористична захист об'єкта.
На жаль, з кожним роком можна констатувати тільки підвищення
рівня терористичної і кримінальної небезпеки. Держава зобов'язана в таких
умовах зробити все можливе для забезпечення антитерористичного захисту.
У першу чергу, це заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій, до яких
можуть призвести диверсійно-терористичні акції. Для цих цілей створена,
зокрема, система державної охорони об'єктів, важливу роль відіграють
технічні засоби охорони, які необхідно періодично оновлювати. Серед
спеціальних
засобів
забезпечення
антитерористичного
захисту
застосовуються
доглядові
дзеркала,
ендоскопи,
інтроскопи,
рентгенотелевізійні установки, металодетектори - все це кожен громадянин
бачив хоча б раз, будучи в аеропорту або інших місцях, де передбачена
обов'язкова процедура огляду. Для того щоб охорона здійснювала свою
роботу на високому рівні, проводиться періодичний контроль охоронної
діяльності, а також різні заходи, що підвищують якість охорони в цілому.
Основні завдання заходів щодо встановлення антитерористичного
захисту це: - виявлення і ліквідація причин, негативних факторів і умов, що
породжують або сприяють виникненню терористичних і диверсійних
проявів; - адекватне і своєчасне реагування на негативні процеси і
здійснюються терористичні акти; - мінімізація наслідків; - надання
ефективної допомоги правоохоронним органам; - виконання заходів з
відновленню нормального функціонування постраждалих об'єктів.
Заходи попереджувального характеру:
- здійснити комплексне обстеження стану надійності охорони об'єкта,
посилити пропускний режим по допуску на об'єкт автотранспорту, персоналу
і відвідувачів, проводити ретельну перевірку ввезеного на об'єкт майна і
внесеної ручної поклажі. Для цих цілей використовувати технічні засоби
(металодетектори, газоаналізатори, дзеркала для огляду автомобілів та ін.);

- вжити додаткових заходів щодо інженерно-технічної оснащеності
об'єкта, додатково встановити модернізовані системи сигналізації і
відеоспостереження в зонах підвищеного ризику;
- оснастити телефони об'єкта, зазначені в офіційних довідниках,
автоматичними визначниками номера і звукозаписною апаратурою;
- розробити план евакуації відвідувачів, персоналу та постраждалих;
визначити (уточнити) завдання служб охорони, безпеки об'єкту при
евакуації;
- у випадку загострення криміногенної обстановки в регіоні ввести
чергування співробітників підрозділів безпеки, підсилити контроль за
роботою особового складу охорони, регулярно здійснювати перевірки
несення служби в денний і нічний час;
- сформувати у кожній черговій зміні охорони, групи негайного
реагування. У ході щоденних інструктажів уточнювати розрахунок особового
складу, що заступає на чергування, звертати особливу увагу на доведення
оперативної обстановки на об'єкті, а також на необхідність посилення
пильності і підвищення відповідальності співробітників;
- силами співробітників підрозділів охорони і безпеки організувати
проведення систематичних обходів і оглядів об'єкта і прилеглої до нього
території з метою своєчасного виявлення підозрілих предметів і запобігання
закладки вибухових пристроїв, а також установлення сторонніх осіб, що
проявляють підвищений інтерес до об'єкта;
- регулярно проводити перевірки підсобних приміщень і територій, не
допускати перекриття шляхів евакуації людей і транспорту;
- ввести в практику систематичне проведення перевірок проходження
сигналів оповіщення від чергової зміни охорони до посадових осіб об'єкта, а
також стану засобів оповіщення персоналу;
- організувати практичні тренування зі співробітниками охорони і
персоналом по діях при виникненні надзвичайної ситуації терористичного
характеру;
- провести інструктивні заняття з персоналом про порядок дій при
прийомі телефонних повідомлень з погрозами терористичного характеру і
правилах поводження з письмовими анонімними матеріалами (див. розділи 3
і 4). Звернути увагу на неприпустимість прийому на зберігання від сторонніх
осіб будь-яких предметів та речей;
- при укладанні договорів оренди приміщень об'єкта обов'язково
включати умови, що дають право підрозділам безпеки здійснювати перевірку
зданих в оренду приміщень;
- здійснювати заходи щодо більш ретельного підбору персоналу
об'єкта, у тому числі допоміжного складу (чергових, ремонтників,
прибиральників тощо). Більш ретельно здійснювати перевірку і допуск на
об'єкт фахівців сторонніх організацій;
- звільнити від зайвих предметів службові приміщення, сходові
клітини, приміщення, де розташоване технічне устаткування;
- забезпечити регулярне видалення з будівель відходів, по можливості

звільнити територію від будівельних лісів та металевого сміття, контейнерисміттєзбірники встановити поза межами будівель об'єкту;
- довести до всього персоналу номери телефонів, за якими необхідно
повідомити правоохоронні та інші органи при виявленні підозрілих
предметів або ознак загрози проведення терористичного акту.
Первостепенная важливість і увага віддається забезпеченню
антитерористичного захисту об'єктів різних рівнів. Тут також існують свої
регламенти.
Для
забезпечення
безпеки
складається
паспорт
антитерористичної захищеності установи. Згідно з нормативами,
антитерористична захист об'єкта включає технічні засоби захисту, охорони та
системи охорони з усіма вхідними функціональними технічними засобами:
технічні системи сигналізації; технічні системи контролю та управління
доступом; технічні системи обмеження доступу (домофонні, відеодомофонні
та аналогічного функціонального призначення; технічні системи (комплекси)
охоронні телевізійні; технічні системи (комплекси) охорони периметра
території з системами збору, обробки і передачею сигналів тривоги на
відповідні пункти охорони; технічні системи передачі інформації; системи
зв'язку та телекомунікацій; системи моніторингу; системи оповіщення та
оповіщувачі; системи безаварійного та резервного електроживлення; системи
спеціального призначення, в тому числі для забезпечення протистояння
загрозам терористичного характеру; технічні засоби (ТЗ) систем
функціональні.

