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Техногенні аварії та екологічні катастрофи часто стають метою терористичних 

атак - створення зони техногенної катастрофи та знищення критичної 

інфраструктури: доріг, мостів, електростанцій. системи водо- та енергозабезпечення. 

Такі території стають не тільки непридатними для ведення сільського господарства, 

але й для будівництва житла або промислових підприємств. Умисні техногенні аварії 

є одним із новітніх військових механізмів створення, так званої, смуги забезпечення 

або елементом стратегії «випаленої землі», психологічним тиском на населення, 

залякування, звинувачування противника у причинах техногенних аварій, що є 

складовою гібридної війни.  

 

1.Екологічні наслідки техногенних аварій на Східному Донбасі 

 

Антитерористична операція (АТО) в Східному Донбасі ведеться в 

старопромисловому регіоні, де територія насичена техногеннонебезпечними 

об’єктами: шахтами, каналами, продуктопроводами, підприємствами військово-

промислового комплексу, термін експлуатації який часто є вичерпаним і вони 

являють собою небезпеку, навіть в штатному режимі експлуатації. За останні рік сало 

зрозумілим, що екологічні наслідки техногенних аварій, спричинених бойовими 

діями, за масштабом суттєво перевищують збитки завдані безпосереднім 

застосуванням зброї.   

Від артилерійських обстрілів загорілися та вибухнули кілька екологічно 

небезпечних виробництв,  серед яких  Авдіївський та Ясинівський коксохімічні 

заводи, Лисичанський нафтопереробний та Краматорський верстатобудівний заводи, 

а також підприємства «Точмаш» і «Стирол» та завод із виробництва вибухівки в 

Петровському на Луганщині. Всього за даними в зоні бойових дій постраждало понад 

п’ятсот підприємств. Пошкодження ліній електропередач в результаті артилерійських 

обстрілів, спричинило відключення обладнання для відкачування води з шахт на 

декілька днів, що призвело до їхнього затоплення. На сьогоднішній день це вже стало 

причиною незворотних змін у підтопленні ґрунтів, що призводить до руйнації 

будівель і, фактичної неможливості їх відновлення на цій території.  

В результаті підтоплення шахт на території міста третину забудови відновити 

не вдасться, з причини зміни гідрогеологічних умов, вважають  чиновники міської 

ради Донецька. Тобто, техногенні аварії в Донецьку на сьогоднішній день спричинила 

наслідки які можна порівняти лише з наслідками застосування зброї масового 

враження. 

До техногенно-небезпечних об’єктів можна віднести  аміакопровід, який йде 

від горлівського заводу "Стирол" до Лозової. Міські водоканали, що використовують 

хлор для очищення води також є чинником смертельної небезпеки для населення. 

Обсяг економічних збитків від екологічних катастроф, спричинених 

техногенними аваріями під час бойових часто досить важко підрахувати. В більшості 

випадків дешевше і технологічно простіше відновити населений пункт або 

підприємство на новому місті, ніж рекультивувати територію, що постраждала від 

техногенної аварії спричиненої бойовими діями. Такі природно-господарські об’єкти, 

як шахти, кар’єри, греблі, канали у більшості випадків взагалі не підлягають 



відновленню. За цими характеристиками ми можемо порівнювати екологічні наслідки 

бойових дій на Донбасі із наслідками застосування тактичної ядерної зброї або 

Чорнобильської катастрофи. 

На сьогоднішній день вже затоплено дві третини вугільних шахт Донбасу, а це 

означає забруднення підземних вод і питної води в усьому вугільному басейні. 

Зокрема в м.Горлівка на шахті «Олександр-Захід» знаходиться невивчена гримуча 

суміш - 50 тонн мононітрохлорбензолу вступили в реакцію з іншими отруйними 

речовинами. За оцінками експертів через 4-5 місяців неконтрольоване затоплення 

шахт винесе цю небезпечну суміш в шар  питної води. очікується отруєння притоків 

річки Сіверський Донець, що призведе до забруднення території Ростовської області 

та акваторії Азовського моря. 

Затоплені шахти, зокрема, в місті Єнакієвому, де проводили 

експериментальний підземний ядерний вибух у радянський час. Забруднення 

водоносних горизонтів в регіоні Донбасу, в тому числі радіоактивними елементами 

(за оцінками в сотні разів перевищує радіаційну норму), вихід із під контролю 

гідрогеологічної ситуації призведе до суттєвого ускладнення водозабезпечення 

регіону. Разом із пошкодженням каналу Дніпро-Донбас та інших систем 

водопостачання може спричинити велику проблему в у водо забезпечення населення 

регіону.  

Таким чином, мова йде про реальну небезпеку життєдіяльності для чотирьох 

міліонів населення в промисловому Донбасі. Необхідно відзначити, що природна 

екосистема не зможе відновити властивості ґрунтових вод і не існує технологій, що 

дозволять їх очистити в такому великому обсязі.  

 

2. Надзвичані ситуації техногенного та природного характеру 

 

В залежності від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення 

надзвичайних ситуацій на території України, визначають такі види надзвичайних 

ситуацій
1
:  

 техногенного характеру;  

 природного характеру; 

 соціального характеру;  

 воєнного характеру.  

Надзвичайна ситуація техногенного характеру - порушення нормальних умов 

життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному 

об'єкті унаслідок транспортної аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з 

викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно 

небезпечних речовин, раптового руйнування споруд; аварії в електроенергетичних 

системах, системах життєзабезпечення, системах телекомунікацій, на очисних 

спорудах, у системах нафтогазового промислового комплексу, гідродинамічних 

аварій тощо.  

                                                           
1 Національний класифікатор України, класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, чинний від 01.01.2011р. 



Надзвичайна ситуація природного характеру - порушення нормальних умов 

життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному 

об'єкті, пов'язане з небезпечним геофізичним, геологічним, метеорологічним або 

гідрологічним явищем, деградацією ґрунтів чи надр, пожежею у природних 

екологічних системах, зміною стану повітряного басейну, інфекційною 

захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним захворюванням свійських тварин, 

масовою загибеллю диких тварин, ураженням сільськогосподарських рослин 

хворобами та шкідниками тощо. 

Надзвичайна ситуація соціального характеру - порушення нормальних умов 

життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному 

об'єкті, спричинене протиправними діями терористичного і антиконституційного 

спрямування, або пов'язане із зникненням (викраденням) зброї та небезпечних 

речовин, нещасними випадками з людьми тощо.  

Надзвичайна ситуація воєнного характеру - порушення нормальних умов 

життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному 

об'єкті, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під 

час якого виникають вторинні чинники ураження населення, що її визначають в 

окремих нормативних документах. 

 

3.Техногенно небезпечні об’єкти терористичних загроз 

 

До потенційно найнебезпечніших техногенних об’єктів терористичних атак 

належать ті об’єкти, де наслідки руйнування збільшуються в рази в результаті 

пошкодження цього об’єкту  через хімічне забруднення, радіацію, негативний 

фізичний вплив на населення, природне середовище та господарство. 

  
Рис.1.Техногенно небезпечні об’єкти 

До основних техногеннонебезпечних об’єктів (Рис.1) вразливих до терористичних 

атак можна віднести ядерні об’єкти, греблі ГЕС, хімічні підприємства трубопроводи 

тощо. 

Ядерні об’єкти. До об'єктів техносфери, що мають найвищий ступінь небезпеки 

і можуть стати метою терористичних груп, перш за все відносяться атомні 

електростанції:  

 Запорізька АЕС;  

 Рівненська АЕС;  

 Південно-Українська АЕС;  



 Хмельницька АЕС;  

 Чорнобильська АЕС та зона відчуження;  

 дослідницькі ядерні реактори в Київському інституті ядерних досліджень;  

 

Гідроелектростанції. Об'єктами підвищеної терористичної уразливості є 

греблі та шлюзи Дніпровського каскаду, їх безпечне функціонування є важливою 

складовою техногенно-екологічної та економічної безпеки країни. Вкрай техногенно 

небезпечними та вразливими об’єктами є гідроелектростанції ДАК "Укргідроенерго":  

 Дніпровська ГЕС (Запоріжжя);  

 Дніпродзержинська ГЕС;  

 Каховська ГЕС;  

 Кременчуцька ГЕС;  

 Канівська ГЕС;  

 Київська ГЕС;  

 малі та середні ГЕС Дністровського каскаду греблі, відкриті розподільчі 

пристрої.  

 

Канали. Канал Дніпро - Донбас (Рис.2) починається в Дніпродзержинському 

водосховищі на Дніпрі. шириною  від 30 до 60 метрів і завглибшки 4-5 метрів 

проходить по Дніпропетровській області і Харківській областях до р. Сіверський 

Донець. Він забезпечує водопостачання міст Харків, Донецьк та луганськ і є вкрай 

вразливим об’єктом щодо терористичних атак. 

 
Рис.2 Канал Дніпро-Донбас 

 

Хімічні підприємства. На сьогоднішній день в Україні існує 1276 хімічно 

небезпечних об’єктів із них 136 об’єктів 1-го та 2-го ступенів хімічної небезпеки, 

найбільше з яких розташовано у Одеській, Донецькій, Запорізький, Луганський та 

Дніпропетровській областях. На цих об’єктах зберігається або використовується 

більше ніж 285 тис. тонн сильнодіючих отруюючих речовин. 

В Україні зосереджена велика кількість інших хімічних виробництв, яке є 

диверсійно-уразливим, а саме такі, як:  

 ПАТ "Концерн "Стирол" (м. Горлівка Донецької області);  

 ПАТ "Рівнеазот" (м. Рівне);  

 ПАТ "Черкасиазот" (м. Черкаси);  

 ПАТ "Дніпроазот" (м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області);  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 Одеський державний припортовий завод (ОДПЗ м.Одеса, ПАТ "Лисичанська 

сода" (м. Луганськ);  

 ДГХП "Сірка" (м. Розділ Івано-Франківської області);  

 ДГХП "Сірка" (м. Яворів Львівської області;  

Понад 1200 вибухо- та пожежонебезпечних об’єктів на яких зосереджено понад 

13,6 млн тон твердих і рідковибухо- та пожежо небезпечних речовин. 

 

Трубопроводи. Сприйняття ризику терористичних загроз на потенційно 

небезпечних об’єктах надзвичайних ситуацій техногенного характеру є принципово 

відмінним. Так, якщо на ядерних об'єктах система безпеки щодо загрози дій 

терористичного характеру має десятки років досвіду то, трубопроводи традиційно не 

розглядалися як такі об’єкти в Україні. Тепер, в умовах гібридних воєнних дій саме 

трансконтенинтальні газопроводи є одним з техногеннонебезпечних об’єктів 

найвищого рівні ризику щодо терористичної атаки (Рис.3). 

Сьогодні одним із самих небезпечних підприємств у хімічній галузі з точки зору 

техногенної небезпеки та вразливості до терористичних актів є виробниче об'єднання 

"Трансаміак", яке здійснює диспетчерське управління української частини 

аміакопроводу "Тольятті-Одеса", забезпечує його безпечне та безперебійне функ-

ціонування. Організувати належну охорону диспетчерської кімнати, де знаходиться 

весь обсяг інформації відносно районів розміщення аміакопроводу, процесів його 

функціонування, стану ремонтних робіт тощо, практично неможливо.  Вказані 

обставини створюють сприятливі умови для захоплення щита управління 

аміакопроводом і здійснення терористичних і диверсійних актів 

Густа мережа нафто- та газопроводів, протяжність магістральних газопроводів в 

Україні 35,2 тис км нафтопроводів -3,9 тис. км, чотири великих нафтопереробні 

комбінати (Дрогобицький, Кременчузький, Лисичанський, Одеський є потенційними 

об’єктами терористичних атак, що можуть спричинити суттєву загрозу техногенної 

катастрофи
2
. 

 

 
Рис. 3. Система трансконтинентальних газопроводів в зоні АТО на сході лише 

частково зачепила. 
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4. Приклад катастрофічних сценаріїв терористичних актів  

 

Діпровська ГЕС. У випадку руйнування греблі  Дніпровської ГЕС швидкість 

припливної хвилі буде складати 4-5 м / сек на широких ділянках водойми, а в більш 

вузьких місцях вона істотно збільшується. Гребля Дніпровсько ГЕС знаходиться на 

відстані 40 кілометрів від греблі знаходиться Запорізька АЕС. Від гідроудару та 

закінчення величезної кількості води дамби будуть розмиті, рівень води в 

Каховському морі після такого катаклізму сильно знизиться. Ставок-охолоджувач 

Запорізької АЕС залишиться без води, що призведе до аварії за типом Фукусіми у 

зв'язку з проблемою охолодження шести реакторів-мільйонників
3
.  

Запорізька АЕС. До тих же наслідків може призвести артилерійський обстріл з 

протитанкових гармат по електромережах Запорізької АЕС (так як на Фукусимі). У 

цьому випадку з ладу вийдуть системи охолодження атомного реактора, і аварія на 

реакторі. В даний час бойові дії ведуться на відстані приблизно в 200 кілометрів від 

атомної станції, при цьому реактори недостатньо захищені від обстрілів, і за оцінкою 

деяких експертів («Дойче Велле») можуть бути пошкоджені реактори. 

Київська ГЕС. У разі руйнування греблі Київської ГЕС тільки в районі Києва 

зона затоплення може становити 42 кв.км з населенням 400 тис. чол. Загальна площа 

катастрофічних  затоплень на території України внаслідок гідродинамічних аварій 

може становити 8294 км2, куди увійдуть 536 населених пунктів. 

 

5. Технологічний та природний тероризм в умовах гібридної війни 

 

Одним елементів гібридної війни є технологічний тероризм.  Ф. Хоффман 

визначає гібридну війну у вигляді будь-яких дій ворога, який миттєво й злагоджено 

використовує складну комбінацію - дозволену зброю, партизанську війну, тероризм і 

злочинну поведінку на полі бою, щоб домогтися політичних цілей
4
. Відповідно до 

норм чинного законодавства технологічний тероризм - це злочини, що вчиняються з 

терористичною метою із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної 

(біологічної) та іншої зброї масового ураження або компонентів, інших шкідливих 

для здоров'я людей речовин, засобів електромагнітної дії, комп'ютерних систем і 

комунікаційних мереж, включаючи захоплення, виведення з ладу і руйнування 

потенційно небезпечних об'єктів, які прямо чи опосередковано створили або 

загрожують виникненням надзвичайної ситуації внаслідок цих дій та становлять 

небезпеку для персоналу, населення та довкілля; створюють умови для аварій і 

катастроф техногенного характеру
5
. 

До загроз, які включає в себе гібридна війна, фахівці відносять: традиційні, 

нестандартні, катастрофічний тероризм і підривні загрози, коли використовуються 

технології для протидії перевазі у військовій силі. Девід Кілкаллен, автор книги 

"Випадкова герілья" (англ. "Тhe Accidental Guerilla"), стверджує, що гібридна війна - 
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це краще визначення сучасних конфліктів, але підкреслює, що вона включає в себе 

комбінацію партизанської та громадянської воєн, а також заколоту і тероризму 

При оцінці ризиків, пов'язаних із загрозами природного, техногенного та 

соціально-політичного (в т.ч. терористичного) характеру виявляється, що найбільш 

складним завданням є оцінка саме терористичних ризиків, що обумовлено самою при-

родою інформації та даних, які використовуються при цьому. В сучасних умовах, що 

характеризуються тенденцією до наростання загроз тероризму на тлі глобальних 

кризових процесів у фінансово-економічній сфері, актуальність проблеми оцінки 

терористичних ризиків для критичної інфраструктури загострилася ще більше, адже 

без оцінки ризиків не можливе їх ефективне зниження.
6
 

Терористичні загрози техногеннонебезпечних об’єктів в контексті сценаріїв 

терористичної загрози. Досвід бойових дій в процесі АТО протягом 2014-2015 року 

як із сепаратистами так і з диверсійними групами сил спеціальних операцій ГРУ ГШ 

РФ доводить, що відстань проникнення диверсійних груп, які можуть організувати 

диверсію на техногеннонебезпечному об’єкті сягають сотень кілометрів. У лютому 

2014 року диверсійно-розвідувальні групи наближались до греблі Каховського 

водосховища, порту м.Бердянськ та інших небезпечних об’єктів, що становило 

декілька сотень кілометрів від Криму, де на той час відбувалися події. 

Обстріли штабу ЗСУ в Краматорську реактивними системами залпового вогню 

бойового зіткнення відбувалося на відстані 90-120 кілометрів за лінією фронту. Таким 

чином, наявна зброя яка має можливість на такій відстані руйнувати техногенно 

небезпечні об’єкти. Під техногенно- та екологічно небезпечними об’єктами ми 

розуміємо такі. Що в результаті їх руйнування наслідки для населення, господарства 

та навколишнього природного середовища будуть суттєво перебільшувати наслідки 

від механічного руйнування цих об’єктів. 

Розглянемо можливі наслідки для населення, економіки та природного 

середовища за умов двох типів бойових дій які прогнозується в Україні на 2015 рік. 

По-перше це можливість фронтального наступу військ на східному фронті в 

кількості 50-150 тисяч. з метою отримання коридору на Крим. Аналіз багатьох 

авторів виходить з абстрактної чисельності без врахування топографічних та 

природних особливостей місцевості, потреб РФ у транспортному коридорі між  

Донбасом і Кримом, необхідність постачання електроенергії та воді, як балансує із 

бажанням взяти під контроль більшість території України, що реалізується у другому 

сценарії дестабілізації ситуації через підтримку протестних рухів та терористичних 

актів у великих містах та на транспортних комунікаціях. 
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Рис.4. Зони АТО, анексовані РФ та потенційно небезпечна зона фронтального 

наступу для ресурсного контролю ДНР/ЛНР та АР Крим  

 

Для досягнення мети поставленій у першому сценарії необхідним для війсь є 

вийти на природний рубіж - Дніпро у його нижній течії від Каховського водосховища 

до Кінбурнської коси, що замикає Дніпровсько-Бугський лиман в місці його 

з’єднання із Чорним моря. 

Реалізація першого сценарію дозволяє: 

 забезпечити оборону нових кордонів без збільшення його протяжності;  

 блокувати морські порти України в Дніповсько- Бугському лимані та 

судноплавство в нижній течії р. Дніпро; 

 контроль греблею Каховського водосховища дає джерело електроенергії та 

лінії енергопостачання для Криму та контроль над Північно-Кримським каналом для 

водопостачання води до Криму; 

 контроль над Запорізькою АЕС м.Енергодар дозволяє забезпечити як Крим так 

і Донбас електроенергією. 

При реалізації такого сценарії сили спеціальних операцій ГРУ ГШ РФ і 

терористичні групи сепаратистів об’єктивно не будуть зацікавлені у підриві або 

іншому порушені техногеннонебезпечних об’єктів критичної інфраструктури, таких 

як канали, греблі, мости, хімічні підприємства, атомні електростанції тому, що будуть 

зацікавленні у їх захопленні та подальшому використанні. Їх руйнація, і, відповідно 

негативний вплив на населення, господарські об’єкти та природне середовище 

можливі лише у разі активних бойових дій із силами ВСУ та МВС України. 



Другий сценарій на сьогоднішній день є найбільш вірогідним. Саме його 

розгортання ми спостерігаємо після Мінську 2, протягом березня-квітня 2015 року. 

Цей сценарій передбачає активізацію сепаратистського проросійського підпілля 

на території багатьох областей, перш за все Одеської та Харківської. Цей процес 

анонсування так званих народних республік, урядів, комітетів порятунку та інших 

організацій синхронізований як з проведенням масових акцій, мітингів. демонстрацій, 

так і терористичних актів підриву залізничних колій, офісних приміщень, на вулицях 

у людних місцях тощо. Саме із реалізацією такого сценарію пов’язана найбільший 

ризик терористичних актів на техногеннонебезпечних об’єктах. 

Нажаль реалізація другого сценарію із дестабілізації ситуації в Україні є значно 

небезпечнішою щодо ризику терористичних актів на техногеннонебезпечних 

об’єктах. Це зумовлено можливістю і доцільністю проведення терактів на 

техногеннонебезпечних об’єктах по всій території України, а не тільки поблизу зон 

бойових дій. Більше того, терористи зацікавлені у найбільшій кількості жертв та 

тривалих наслідків для господарства і природного середовища на тих територіях, де 

психологічна шкода буде найбільшою, які відділені на сотні кілометрів від зони 

бойових дій і підтримка сепаратистів там найменша. Комбінація у межах гібридної 

(проксі) війни інформаційних, терористичних та інших форм дій робить теракт на 

Рівненській або Хмельницькій АЕС значно більш привабливим за рівнем паніки серед 

населення України та можливостей щодо поширення інформації про такий теракт. 

Нажаль, встановити зловмисний характер аварії на АЕС буде складно і це може бути 

інтерпретовано російськими ЗМІ як втрату контролю над всією територією країни. 

 

  



Висновки: 

1. Терористичний акт на техногенному або природному об’єкті, що являє собою 

небезпеку катастрофічними наслідками для життя і здоров’я людей, 

природного середовища, господарчих об’єктів є елементом гібридної 

(прокси) війни яка іде в Україні. 

2. Терористичні акти в процесі гібридної (прокси) війни маскуються під 

техногенні або природні надзвичайні ситуації, що не мають злого умислу. 

3. За виключенням атомних, гідро та теплоелектростанцій більшість з тисяч 

техногенно-небезпечних уразливих до терористичної атаки об’єктів не є 

достатньо захищеними.  

4. Фронтове розгортання бойових дій і вихід військ сепаратистів на лінію р. 

Дніпро – Каховське водосховище може стати метою літньої кампанії 2015 

року, що вирішить ресурсні проблеми для територій Криму та Східного 

Донбасу, а саме контроль над транспортним коридором з РФ до Криму, 

постачанням електроенергії з Запорізької АЕС та води з Каховського 

водосховища до Криму та Донбасу і спростить захист транспортних 

комунікацій без збільшення протяжності кордонів не захищених р. Дніпро. 

5. Зменшення інтенсивності бойових дій у Східному Донбасі збільшує 

вірогідність терористичних актів, зокрема на техногенно-небезпечних 

об’єктах на іншій території України. Найбільша загроза таких терористичних 

дій в Одеській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській  областях, але 

вони не виключені в Центрі та на Заході України.  


