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Проведено аналіз досліджень, присвячених попередженню та мініміза-
ції наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ХБРЯ інцидентами. 
Розглянуто класифікацію інцидентів терористичного характеру, пов'я-
заних із застосуванням ХБРЯ матеріалів і засобів їх здійснення. Запро-
поновано підхід до проведення характеристики надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з ХБРЯ інцидентами терористичного характеру. 
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Постановка проблеми. ХБРЯ інцидент – несподівана подія з ви-

користанням хімічних, біологічних, радіоактивних речовин чи ядерних 
матеріалів (ХБРЯ), що призвела (може призвести) до загибелі людей або 
завдати шкоди їх здоров’ю та навколишньому середовищу [1]. ХБРЯ ін-
циденти самі по собі небезпечні, але при застосуванні ХБРЯ матеріалів 
терористичними організаціями масштаби наслідків надзвичайної ситуації 
можуть бути пролонговані на тривалий термін, а кількість уражених при 
застосуванні біологічних засобів, при відсутності захисних заходів, може 
зростати в геометричній прогресії. 

Вирішення проблеми попередження та мінімізація наслідків над-
звичайних ситуацій, пов’язаних з ХБРЯ інцидентами терористичного ха-
рактеру ускладнюється тим, що застосування компонентів отруйних і ви-
сокотоксичних речовин, біологічних рецептур, а також радіоактивних 
речовин часто не має демаскуючих ознак (вибухів, кольору, запаху й ви-
димих слідів контамінації середовища). Перелік потенційно небезпечних 
речовин, порівняно з вибуховими, ширший у сотні разів. При цьому ра-
діоактивні, хімічні речовини та контагіозні рецептури суттєво різняться 
за фізико-хімічними та токсичними властивостями, що істотно усклад-
нює завдання їх ідентифікації та ліквідації наслідків. Морально-
психологічний вплив характеру контамінації такими речовинами незрів-
нянно вищий, ніж від вибухових речовин. 

В Україні, на відміну від міжнародного, починаючи з 2014 року 
особливо набула актуальності проблема внутрішньодержавного терори-
зму. Головна причина існування якого зумовлена сепаратизмом і безкон-
трольним обігом зброї й засобів масового ураження (ЗМУ) з окупованих 
територій, а надзвичайні ситуації, що можуть виникнути в результаті за-
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стосування терористами хімічних засобів масового ураження, біологіч-
них агентів чи радіоактивних речовин, масштабами наслідків можуть ся-
гати Чорнобильської катастрофи [2], тому проблема попередження над-
звичайних ситуацій, пов’язаних з ХБРЯ інцидентами терористичного ха-
рактеру сьогодні для України зокрема та для світу в цілому є надзвичай-
но актуальною, а її вирішення потребує проведення детального аналізу 
та характеристики таких надзвичайних ситуацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велику увагу надзви-
чайним ситуаціям, пов’язаним із «хімічним» тероризмом, приділено в 
роботі [3], де проведено аналіз способів і засобів здійснення терористич-
них актів. Так, залежно від природи розрізняють інформаційні, фізико-
технічні, фізико-хімічні, хімічні та біологічні засоби терору, що призво-
дять до масштабних надзвичайних ситуацій (рис. 1). 

 

 
 
 

Рис. 1. Класифікація терористичних засобів залежно від їх природи 
 
У роботі [4] проведено аналіз радіоактивних матеріалів з точки зо-

ру можливості їх використання при виготовленні «брудних бомб» і за-
стосування в терористичних цілях. Так, період напіврозпаду (T1/2) 15 ра-
діоактивних ізотопів з масовими числами від 232 до 246 складає від 0,18 
с (237Pu) до 70 млн. років (244Pu). Практичне значення мають радіоізотопи 
236÷246Pu, що утворюються в ядерних реакторах. Найбільший інтерес для 
потенційних терористів з точки зору виникнення масштабної техноген-
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ної надзвичайної ситуації становить 239Pu (T1/2 = 2,44⋅104 років), який ви-
користовується як матеріал, що ділиться в ядерних боєприпасах. Нуклід 
отримують з урану, що опромінюється нейтронами в спеціальних реак-
торах, які, при достатньому фінансуванні та технічному рівні оснащенос-
ті, можливо виготовляти не в промислових умовах. У роботі також наве-
дено результати досліджень, спрямованих на попередження та виклю-
чення можливості виникнення «радіаційного» терору, а також основні 
завдання захисту населення в разі виникнення надзвичайної ситуації, 
пов’язаної з радіаційним інцидентом терористичного характеру. 

Аналіз небезпек надзвичайних ситуацій, пов’язаних з терористич-
ними актами із застосуванням радіаційних, хімічних і біологічних ком-
понентів, проведено в роботах [5, 6]. У публікаціях наголошено на необ-
хідності системного підходу і координації діяльності зацікавлених ві-
домств як в галузі освіти населення та підготовки кадрів, так і у сфері 
спеціальних технічних заходів щодо попередження таких надзвичайних 
ситуацій, запропоновано часовоорієнтований комплекс заходів захисту 
населення в разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з ХБРЯ 
інцидентом терористичного характеру (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Часоворієнтований комплекс заходів захисту населення в разі ви-
никнення НС, пов’язаної з ХБРЯ інцидентом терористичного характеру 

 
У роботах [7, 8] проведено аналіз та класифікацію інцидентів, по-

в'язаних із застосуванням біологічних агентів, з метою створення умов 
для виникнення техногенної НС. У проведених дослідженнях конкретні 
інциденти віднесені до відповідних груп залежно від типу суб'єкта та 
об'єкта застосування біологічних агентів (рис. 3). 
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Рис. 3. Класифікація інцидентів, пов’язаних із застосуванням біологічних 
агентів 

 
Постановка завдання та його вирішення. Як показав аналіз 

останніх досліджень і публікацій, попередження та мінімізація наслідків 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ХБРЯ інцидентами терористичного 
характеру, на сьогодні є актуальним завданням (рис. 4.), вирішення якого 
не можливе без проведення їх попередньої характеристики та аналізу з 
метою розробки й застосування превентивного комплексу організаційно-
технічних заходів. 

 

 
 

Рис. 4. Динаміка наукових публікацій, присвячених попередженню та мі-
німізації наслідків НС, пов’язаних з ХБРЯ інцидентами [5-8] 
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Попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ХБРЯ інциде-
нтами терористичного характеру, – це комплексна проблема, її вирішен-
ня можливе за наявності низки складових: 

− наукового потенціалу для вирішення очікуваних і прогнозованих 
завдань; 

− високоточних і оперативних засобів індикації та контролю ХБРЯ 
забруднення; 

− профільно-підготовлених фахівців; 
− розроблених методик проведення робіт в умовах ХБРЯ забруд-

нення; 
− ефективного управління радіаційним, хімічним та біологічним 

захистом населення і територій; 
− матеріальних ресурсів і спеціальної техніки, призначених (орієн-

тованих) для відповідних цілей; 
− навчання населення основам радіаційного, хімічного та біологі-

чного захисту і правилам поведінки при терористичних актах і надзви-
чайних ситуаціях; 

− постійного моніторингу, проведення характеристики та аналізу 
випадків виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ХБРЯ інциде-
нтами терористичного характеру. 

Вирішуючи поставлене завдання, на основі проаналізованих дослі-
джень було розроблено взаємопов’язані показники проведення характе-
ристики надзвичайних ситуацій з ХБРЯ інцидентами терористичного ха-
рактеру (рис. 5), а саме: намір (показник, що характеризує стан соціаль-
но-політичної ситуації, Kн), можливість організації (показник наявності 
чи доступності ресурсів для здійснення ХБРЯ інцидентів, Kм), вразли-
вість (показник ефективності системи захисту об’єктів потенційної заці-
кавленості терористів, Kв), доступність реалізації (показник, що харак-
теризує можливість доступу до об'єктів потенційної зацікавленості теро-
ристів і реалізації ХБРЯ інцидентів, Kд). 

 

 
 

 
Рис. 5. Характеристика ХБРЯ інцидентів терористичного характеру 
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Кількісну оцінку показників характеристики надзвичайних ситуа-
цій, пов’язаних з ХБРЯ інцидентами терористичного характеру, доцільно 
проводити шляхом застосування методів експертних оцінок. Для показ-
ників Kн, Kм, Kв, Kд приймаємо такий діапазон варіювання від 0 до 1, де 
значенню 0 відповідає абсолютно не сприятливі умови виникнення НС, 
пов’язаних з ХБРЯ інцидентами терористичного характеру, а зміні зна-
чення показників від 0 до 1 відповідає «лібералізація» умов для ефектив-
ної діяльності терористичних організацій. 

Приклад. Терористичний акт із застосуванням отруйної речовини 
зарину стався в Японії 20 березня 1995 року на станціях метро Касуміга-
секі і Нагататьо. Загинуло, за різними даними, від 10 до 27 осіб, понад 
6300 отримали отруєння різного ступеня важкості. Атака була організо-
вана неорелігійною деструктивною сектою «Аум Сінрікьо». 

 
Табл. 1. Приклад характеристики НС, пов’язаної з ХБРЯ інцидентом те-

рористичного характеру 

Показник Опис 
Значення 

(Kн, Kм, Kв, 
Kд) 

Намір, Kн, Повалення існуючого політичного режиму і встано-
влення Секо Асахара, засновника групи, як «Імпера-
тора» Японії. 

0,7 

Можливість 
організації, Kм 

«Аум Сінрікьо» володіла фабрикою, де були вигото-
влені хімічні речовини. 1 

Вразливість, 
Kв 

Рівень загрози терористичних актів в Японії в той 
час розглядався як низький, тому дуже мало ресур-
сів було задіяно для забезпечення безпеки. 

0,8 

Доступність 
реалізації, Kд 

В якості обраної цілі терористичного акту в 
«Аум Сінрікьо» визначили метрополітен. 0,8 

Інтегральний показник K 1,66 
 
Для порівняння різних випадків надзвичайних ситуацій, пов’язаних 

з ХБРЯ інцидентами терористичного характеру, вводимо поняття інтег-
рального показника K характеристики НС 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )2
д

2
в

2
м

2
н KKKKK +++= . (1) 

 
Таким чином, отримаємо кількісну характеристику, яка є основою 

для проведення оцінки небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з ХБРЯ інцидентами терористичного характеру [9], з метою 
розробки та застосування превентивного комплексу організаційно-
технічних заходів управління безпекою. 

Стосовно ж розробки такого комплексу, то в першу чергу необхід-
но істотно розширити сферу індикації та контролю ХБРЯ забруднення і 
створити багатобар'єрний радіаційний, хімічний та біологічний захист, 
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починаючи з державного рівня і закінчуючи окремими технічними рі-
шеннями на конкретних об'єктах. Принципи, закладені в основу ство-
рення такого захисту, повинні носити універсальний характер, тобто за-
стосовуватися для запобігання неконтрольованого переміщення будь-
яких джерел ХБРЯ забруднення як штучного, так і природного похо-
дження. Ці ж принципи повинні застосовуватися при розробці та виборі 
технічних засобів, що застосовуються для ХБРЯ індикації та контролю. 

Висновки. У роботі проведено аналіз досліджень, присвячених по-
передженню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
ХБРЯ інцидентами. Розглянуто класифікацію інцидентів терористичного 
характеру, пов'язаних із застосуванням ХБРЯ матеріалів та засобів їх 
здійснення залежно від природи. Запропоновано підхід до проведення 
характеристики надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ХБРЯ інцидентами 
терористичного характеру, на основі кількісного аналізу взаємо-
пов’язаних показників (намір, можливість організації, вразливість, дос-
тупність реалізації). 

Розроблена кількісна характеристика є підґрунтям для проведення 
оцінки небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ХБРЯ 
інцидентами терористичного характеру, з метою розробки та застосуван-
ня превентивного комплексу організаційно-технічних заходів управління 
безпекою. 
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Д.В. Тарадуда, Е.В. Тарахно 
К вопросу характеристики чрезвычайных ситуаций, связанных с химиче-

скими, биологическими, радиационными или ядерными инцидентами террори-
стического характера 

Проведен анализ исследований, посвященных предупреждению и минимиза-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с ХБРЯ инцидентами. Рассмот-
рена классификация инцидентов террористического характера, связанных с примене-
нием ХБРЯ материалов и средств их осуществления. Предложен подход к проведе-
нию характеристики чрезвычайных ситуаций, связанных с ХБРЯ инцидентами тер-
рористического характера. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, террористический акт, ХБРЯ ин-
цидент. 

 
D.V. Taraduda, O.V. Tarachno  
To the question of characteristics emergencies related to chemical, biological, 

radiation or nuclear incidents of a terrorist nature 
The analysis of the studies devoted to the prevention and minimization of the con-

sequences of emergencies related to CBRN incidents. The classification of incidents of a 
terrorist nature associated with the use of CBRN materials and their means of implementa-
tion is considered. An approach to the characterization of emergencies related to CBRN 
incidents of a terrorist nature is proposed. 

Keywords: emergency, terrorist act, CBRN incident. 


