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ЩОДО ХБРЯ ІНЦИДЕНТІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
 

ХБРЯ інцидент – несподівана подія з використанням хімічних, біологічних, 
радіоактивних речовин чи ядерних матеріалів (ХБРЯ), що призвела (може призвести) до 
загибелі людей або завдати шкоди їх здоров’ю та навколишньому середовищу. ХБРЯ інциденти 
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 ХБРЯ інцидентів 
терористичного характеру ускладнюється тим, що застосування компонентів отруйних і 
високотоксичних речовин, біологічних агентів, а також радіоактивних речовин часто не має 
демаскуючих ознак (вибухів, кольору, запаху й видимих слідів контамінації середовища). 
Перелік потенційно небезпечних речовин, порівняно з вибуховими, ширший у сотні разів. При 
цьому радіоактивні, хімічні речовини та контагіозні рецептури суттєво різняться за фізико-
хімічними та токсичними властивостями, що істотно ускладнює завдання їх ідентифікації та 
ліквідації наслідків. Морально-психологічний вплив характеру контамінації такими речовинами 
незрівнянно вищий, ніж від вибухових речовин. 

В Україні, на відміну від міжнародного, починаючи з 2014 року особливо набула 
актуальності проблема внутрішньодержавного тероризму. Головна причина існування якого 
зумовлена сепаратизмом і безконтрольним обігом зброї й засобів масового ураження (ЗМУ) з 
окупованих територій, а надзвичайні ситуації, що можуть виникнути в результаті застосування 
терористами хімічних засобів масового ураження, біологічних агентів чи радіоактивних 
речовин, масштабами наслідків можуть сягати Чорнобильської катастрофи, тому проблема 
попередження ХБРЯ інцидентів терористичного характеру сьогодні для України зокрема та для 
світу в цілому є надзвичайно актуальною, а її вирішення потребує проведення детального 
аналізу та характеристики таких інцидентів. 

Велику увагу інцидентам, пов’язаним із «хімічним» тероризмом, приділено в роботі 
Андреева В. Г. «Химический терроризм: возрастающая угроза», де проведено аналіз способів і 
засобів здійснення терористичних актів. Так, залежно від природи розрізняють інформаційні, 
фізико-технічні, фізико-хімічні, хімічні та біологічні засоби терору, що призводять до 
масштабних надзвичайних ситуацій. 

У роботі Татаринова В. В. «Радиационный, химический и биологический террориз» 
проведено аналіз радіоактивних матеріалів з точки зору можливості їх використання при 
виготовленні «брудних бомб» і застосування в терористичних цілях. Так, період напіврозпаду 
(T1/2) 15 радіоактивних 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 організації 
масштабного теракту становить 239Pu (T1/2 = 2,44⋅104 років), який використовується як 
матеріал, що ділиться в ядерних боєприпасах. Нуклід отримують з урану, що опромінюється 
нейтронами в спеціальних реакторах, які, при достатньому фінансуванні та технічному рівні 
оснащеності, можливо виготовляти не в промислових умовах. У роботі також наведено 
результати досліджень, спрямованих на попередження та виключення можливості виникнення 
«радіаційного» терору, а також основні завдання захисту населення в разі виникнення 
радіаційного інциденту терористичного характеру. 
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