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Актуальним питанням в умовах ведення бойових дій з окупаційними 
військами Збройних Сил Російської Федерації є значне підвищення ймовірності 
загроз застосування зброї масового ураження як військового, терористичного, 
кримінального, техногенного та іншого характеру. Розвідкою радіаційного, 
хімічного, біологічного (далі – РХБ) зараження у Збройних Силах України 
займаються підрозділи військ РХБ захисту на озброєнні яких є спеціальні машини 
РХБ розвідки на різних шасі в залежності від виконання поставлених бойових 
завдань загальновійськових підрозділів. Для ведення РХБ розвідки в підрозділах 
морської піхоти на озброєнні перебувають машини РХБ розвідки на базі БРДМ та 
БТР, які забезпечують можливість висадки морського десанту з моря на сушу, але 
вони розроблені за часів СРСР і вимог того часу, з морально та технологічно 
застарілими приладами РХБ розвідки та зв’язку. Так всі машини РХБ розвідки 
потребують модернізації або заміни на нові зразки, які відповідатимуть нормам та 
стандартам блоку НАТО й сучасності. В найближчий час пропонується Збройним 
Силам України прийняти на озброєння новий зразок машини РХБ розвідки на 
шасі «Казак-2М1» який може долати брід глибиною тільки до 1,2 м. [1], що не 
забезпечує можливість висадки морського десанту з моря на сушу, а також 
долання більш глибоких водних перешкод. 

Серед сучасних вітчизняних розробок бронетранспортерів які відповідають 
вимогам застосування підрозділів морської піхоти замість технічно та морально 
застарілих зразків БРДМ та БТР є бронетранспортер «Отаман 6х6» [2] (далі – БТ 
«Отаман-РХБ 6х6»). Так при доукомплектуванні зазначеного зразку під вимоги 
військ РХБ захисту у варіант бронетранспортер «Отаман-РХБ 6х6» задовільнить 
потреби підрозділів морської піхоти, що забезпечить РХБ розвідку під час 
висадки морського десанту. БТ «Отаман-РХБ 6х6» є спеціалізованою 
броньованою машиною призначеною для організації і ведення РХБ розвідки, 
моніторингу та контролю територій і об'єктів, обробки, збереження (архівування) 
та передачі даних на командний пункт. 

Тип зразка – колісний, трьохвісний (6x6), повнопривідний, з незалежною 
підвіскою, авіатранспортабельний на літаках типу Іл-76, Ан-70, С-17, С-130, 

обладнаний протикульним і протимінним захистом бронетранспортер, що 
забезпечує захист екіпажу, десанту (спеціальної групи), основних вузлів і 
агрегатів, має високі динамічні характеристики, підвищену прохідність і 
плавність ходу, здатний з високою середньою швидкістю долати значні відстані 
та без підготовки долати водяну перешкоду, брід з твердим дном, глибиною не 
менше 0,85 м., мінний прохід 1 м. здійснювати подолання водної перешкоди 
хвилею 2-3 бали [2]. 
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БТ «Отаман-РХБ 6х6» повинен забезпечувати виконання наступних завдань: 
проведення РХБ розвідки місцевості та об'єктів під час руху та на місці з 

прив’язкою до місцевості за допомогою супутникової навігаційної системи; 
ведення постійного моніторингу радіаційної обстановки і аномально високих 

рівнів радіації на місцевості під час руху в режимі реального часу; 
відбір проб РХБ речовин для попереднього аналізу та їх короткочасне 

зберігання й доставка в стаціонарні лабораторії для подальшого аналізу; 
збір, зберігання та архівування даних контролю РХБ обстановки, основних 

метеорологічних параметрів та передачу їх на командний пункт по радіоканалу; 
нанесення даних РХБ розвідки, метеорологічної та оперативної обстановки на 

електронну картографічну основу; 
візуалізація отриманої інформації на автоматизоване робоче місце (далі – 

АРМ) оператора та монітор командира; 
прогнозування змін РХБ обстановки з урахуванням метеорологічних даних; 
голосовий радіозв'язок у місці проведення робіт та під час руху; 
ведення РХБ розвідки поза межами БТ «Отаман-РХБ 6х6» у заданому районі 

спостереження за допомогою мобільних засобів РХБ розвідки, інформація з яких 
повинна передаватися на АРМ оператора. 

Також під час виконання основних бойових та інших завдань екіпаж здатний 
виконувати завдання РХБ розвідки, за умов зовнішнього РХБ зараження 
(забруднення), перебуваючи всередині транспортного засобу. Це досягається 
високим ступенем автоматизації процесу виявлення та ідентифікації РХБ речовин, 
як у повітрі, так і на ґрунті. Забезпечується захищеність екіпажу машини в 
екстремальних умовах. 

Екіпаж, за необхідності, має можливість виконувати завдання РХБ розвідки 
поза межами БТ «Отаман-РХБ 6х6» у заданому районі спостереження за 
допомогою мобільних засобів розвідки. Інформація з мобільних засобів  
розвідки передається на засоби обробки інформації, що встановлені на  
БТ «Отаман-РХБ 6х6». 

Підвищені можливості системи по веденню РХБ розвідки досягаються 
ефективною інтеграцією обладнання БТ «Отаман-РХБ 6х6». 

Фільтровентиляційна установка (ФВУ) забезпечує створення надлишкового 
тиску у відділеннях екіпажу та десанту (спеціальної групи), не менше 5 мм 
вод. ст. при подачі повітря ФВУ в об'ємі не менше 100 м3/год. 

Забір повітря нагнітачем ФВУ здійснюється на рівні не нижче даху корпусу. 
Під час розгляду бортового спеціального обладнання розглянуто 

комплектуванням наступними приладами з вимогами, як нижче вказано: 
1. Комплект бортового спеціального обладнання РХБ розвідки монтується 

стаціонарно на несучі конструкції корпусу та забезпечує безперервне 
вимірювання параметрів РХБ зараження, передачу результатів вимірювання на 
систему збору та обробки даних, формування звукових і візуальних сигналів 
попередження про небезпеку та подачу команд керування системою забезпечення 
життєдіяльності. 

2. Основні тактико-технічні характеристики (далі – ТТХ) бортового 
спеціального обладнання РХБ розвідки повинні відповідати наступним вимогам: 

швидкість ведення радіаційної розвідки, км/год, не менше - 40; 

швидкість ведення хімічної розвідки, км/год, не менше -  25; 
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розвідувальна площа при радіаційній розвідці за 1 годину,  
                                                                             км2, не менше - 100; 

розвідувальна площа при хімічній  розвідці за 1 годину, 
                                                                             км2, не менше - 60. 

3. Прилад радіаційної розвідки типу ДРГ-Т [3] забезпечує безперервне 
вимірювання потужності експозиційної дози (далі – ПЕД) гамма- 
випромінювання, передачу результатів вимірювання на систему збору та обробки 
даних, подачу звукової і світлової сигналізації про небезпечний рівень гамма- 

випромінювання та подачу команд на увімкнення виконавчих механізмів засобів 
захисту. 

Основні ТТХ приладу відповідають наступним вимогам: 
діапазон вимірювань ПЕД гамма-випромінення, Р/год  від 1·10-5 до 

1000; 

діапазон енергій гамма-випромінення, що реєструється, МеВ від 0,66 до 
1,25; 

границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПЕД гамма-

випромінення (за 137Cs) з довірчою ймовірністю 0,95%, не більше ±20; 
живлення приладу від бортової мережі 

постійного струму напругою від 9,0 до 28,5 В; 
робочий температурний діапазон, °С  від -40 до +60; 
час безперервної роботи, год., не менше  48; 

обмін інформацією з бортовим комп’ютером інтерфейс RS-485 [6]; 

маса приладу, кг., не більше  4; 

габарити приладу, мм, не більше  160х160х110. 
4. Вимірювач напряму на джерело радіоактивного випромінення забезпечує 

визначення з точністю ±22,5º напряму на джерело випромінення, передачу 
результатів вимірювання на систему збору та обробки даних, подачу сигналу на 
включення звукової і світлової сигналізації про небезпечний рівень цього 
випромінення. 

5. Плазмовий спектрометр полум’я типу АР4С-VB [4] забезпечує 
безперервний автоматичний контроль навколишнього повітря з метою виявлення 
в ньому бойових отруйних речовин (далі – БОР), відомих біологічних агентів 
(далі – БА) та токсичних промислових матеріалів (далі – ТПМ), визначення їх 
типів та концентрації, передачу інформації на систему збору та обробки даних, 
видачу світлового та звукового сигналів. 

Прилад забезпечує: 
виявлення всіх відомих БОР нервово-паралітичної, шкірно-наривної, 

загально-отруйної дії, окремих отруйних речовин задушливої дії (типу BZ), а 
також сильнодіючих отруйних речовин (далі – СДОР), що містять S (сірку), As 
(миш’як), P (фосфор) або HNO (аміак, сірководень, пари азотної кислоти, тощо) у 
повітрі; 

виявлення наступних БА: 
бактерії - сибірська виразка; 

- чума; 
- туляремія; 
- бруцельоз; 
- сипний тиф; 
- холера; 
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- сап; 
віруси  - віспа; 

- гемологічна лихоманка (Ебола, Марбург); 
- аренавірус (Ласса, Мачупо); 
- вірусний енцефаліт; 

токсини  - ботулізм; 
- рициновий токсин; 
- стафілококовий ентеротоксин. 

Прилад забезпечує працездатність в умовах запиленості, атмосферних опадів, 
впливу електромагнітного імпульсу. 

Основні ТТХ приладу відповідають наступним вимогам: 
виявлення БОР та СДОР, мг/м3, у межах не вище: 
фосфорорганічні отруйні речовини      10-2; 

іприт         10-1; 

люїзит         10-2; 

загальноядовиті отруйні речовини     10-2; 

швидкодія газосигналізатора, с, не більше    60; 

живлення від бортової мережі 
діапазон робочих температур, °С     -32 ÷ +50; 
габаритні розміри, мм, не більше     335x185x355; 

час непереривної роботи, год., не менше    24; 

розміри виявляємих біологічних засобів, мкм   2-10; 

маса, кг., не більше       20. 

6. Блок управління, сигналізації, індикації та комутації БУСК-01 [5] (далі – 

блок управління) призначений для збору, обробки, візуалізації інформації, 
отриманої від комплекту бортових приладів РХБ розвідки. Він забезпечує звукову 
та світлову сигналізації, а також видачу команд у блок управління виконавчими 
механізмами засобів захисту БТ «Отаман-РХБ 6х6». 

Основні ТТХ блоку управління відповідають наступним вимогам: 
живлення блоку управління здійснюється від бортової мережі постійного 

струму напругою від 12 до 28 В з параметрами згідно з ГОСТ В 21999; 
струм споживання блоку управління при номінальній напрузі живлення 24В 

не перевищує 1,5А; 
час безперервної роботи 24 год., з наступним вимкненням не менше як  

на 2 год.; 
блок управління забезпечує обмін інформацією з бортовими приладами  

РХБ розвідки та бортовим спеціалізованим комп’ютером через інтерфейс  
типу RS-485 [6]; 

робочий температурний діапазон від    -40 до +50 ºС; 
ступінь захисту оболонки блоку управління IP56 згідно з ГОСТ 14254; 
габаритні розміри блоку управління не більше   200×190×70 мм; 
маса блоку управління не більше     4 кг. 
Вимоги до комплекту переносних приладів РХБ розвідки 

1. Прилад ідентифікації радіонуклідів та визначення інтенсивності 
нейтронного випромінювання [7] повинен забезпечити виявлення, локалізацію та 
ідентифікацію (з визначенням категорії, до якої вони належать) радіоактивних та 
ядерних матеріалів за їх гамма та нейтронним випромінюванням. 
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Він повинен забезпечити накопичення, збереження в енергонезалежній 
пам`яті та ідентифікацію не менше 100 амплітудних гамма-спектрів, визначення 
інтенсивності нейтронного випромінювання, дротовий та бездротовий 
інформаційний обмін з АРМ. 

Основні ТТХ приладу: 
чутливість до нейтронного випромінювання: 
для швидких нейтронів, не менше -  0,120±0,012 імп.*см²/нейтрон; 
для теплових нейтронів, не менше -  1,2±0,12 імп.*см²/нейтрон; 
діапазон індикації швидкості  
відліків нейтронного випромінювання - 0,01 - 9999,00 імп./с; 
діапазон енергій фотонного іонізуючого 

 випромінювання, що реєструється -  0,033 - 3,000 МеВ; 
діапазон енергій нейтронного випромінювання до 14,00 МеВ; 
кількість каналів амплітудного гамма-спектра не менше - 1024 канали; 
час установлення робочого режиму приладу, не більше - 1 хв.; 
час калібрування по рівню гамма-фону -   2 - 60 с.; 
час безперервної роботи приладу при живленні від заряджених акумуляторів 

за умов гамма-фону не більше -   0,5 мкЗв/год, не менше 30 год.; 
діапазон робочих температур від -    - 20 до + 50 ºС; 
габаритні розміри приладу, не більше -   110х40х90 мм; 
маса комплекту приладу (без тари та ЗІП), не більше - 1,5 кг. 
2. Дозиметр-радіометр універсальний типу МКС-У (МКС-УМ) [8] забезпечує 

вимірювання ПЕД гамма та рентгенівського випромінювання, вимірювання 
поверхневої щільності потоку бета-частинок, вимірювання еквівалентної дози 
гамма та рентгенівського випромінювання, вимірювання часу накопичення 
еквівалентної дози гамма та рентгенівського випромінювання. 

Основні ТТХ приладу відповідають наступним вимогам: 
діапазон вимірювань ПЕД за допомогою виносного детектора, Зв/год -  

10-7....10 

діапазон вимірювань еквівалентної дози 

 за допомогою вбудованого в пульт детектора, мЗв -  0,001....9999 

діапазон вимірювань  
поверхневої щільності потоку бета-частинок, 1/(хв.*см2

)   10....200000 

діапазон вимірювань часу накопичення еквівалентної дози - 1 хв...100 год. 
допустимі відносні основні похибки вимірювання, %, не більше - ± 15 

часові інтервали вимірювань, с.,  не більше -   2-50 

час безперервної роботи при живленні  
від акумуляторної батареї, год., не менше -    100 

діапазон робочих температур ºС -     -40..+50 

маса комплекту в упаковці, кг., не більше -    8,0 

3. Дозиметр гамма-випромінювання персональний типу ДКГ-21м [9] 
забезпечує вимірювання індивідуального еквівалента дози гамма та 
рентгенівського випромінювання, вимірювання потужності індивідуального 
еквівалента дози гамма та рентгенівського випромінення, подачу світлового та 
звукового сигналів при перевищенні запрограмованих рівнів ПЕД чи ЕД гамма-

випромінення, можливість ведення автоматизованої бази даних дозового 
навантаження на екіпаж у складі автоматизованої системи індивідуального 
дозиметричного контролю. 
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Дозиметр призначений для використання як автономний прилад. 
Основні ТТХ приладу відповідають наступним вимогам: 
діапазон вимірювань потужності індивідуального еквіваленту дози гамма та 

рентгенівського випромінення, мкЗв/год - 0,1 до 1·106; 
діапазон вимірювань індивідуального еквіваленту дози гамма та 

рентгенівського випромінення, мЗв/год -  0,001 до 9999; 
діапазон енергій гамма та рентгенівського випромінення, що реєструється, 

МеВ -       від 0,05 до 6,0; 
живлення приладу -    літієвий елемент типу CR2450; 
час безперервної роботи при живленні від акумуляторної батареї, год., не 

менше -      1400; 

діапазон робочих температур, ºС -  -20..+50; 

маса, кг., не більше -    0,15; 

габарити, мм, не більше -   56х96х16. 
4. Індикаторний комплект типу ВПХР (ВКХР) [10] призначений для 

виявлення в повітрі та на місцевості зарину, зоману, VХ-газів, іприту, фосгену, 
синильної кислоти, хлорціану тощо. В якості індикаторних засобів виступають 
індикаторні трубки та індикаторний папір. 

Маса приладу – не більше 2,3 кг., чутливість до фосфорорганічних ОР – до 5-

10-6 мг/л, до фосгену, синильної кислоти та хлорціану – до 5-10-3 мг/л, іприту - 
до 2·10-3 мг/л. Діапазон робочих температур від -40 до +40°С. Прилад забезпечує 
виявлення отруйних речовин в умовах задимлення. 

Цифрова метеостанція повинна забезпечувати безперервне вимірювання 
параметрів метеорологічного стану навколишнього середовища: температури і 
вологості повітря, швидкості і напряму вітру, атмосферного тиску та видачу 
результатів вимірювання на систему збору та обробки даних. 

Технічні характеристики метеостанції повинні відповідати наступним 
вимогам: 

діапазон вимірювань -     допустима похибка; 
температура повітря, °С -    -40..+55 ±0,7; 
атмосферний тиск, мм рт. ст. -   400 - 800 ±3; 
швидкість вітру, м/с -     1 - 25 ±(0,3+0,04Vi); 
напрям вітру, ° -      0 - 360 ±9. 
Система збору та обробки даних (далі – АРМ) повинна забезпечувати: 
організацію збору, обробки, зберігання, архівування та підготовки до передачі 

даних РХБ розвідки та метеоспостереження, моніторингу та контролю, 
одержуваних від стаціонарних та переносних приладів; 

управління приладами та обладнанням розвідки, моніторингу і контролю, а 
також допоміжним обладнанням для забезпечення життєдіяльності екіпажу 
машини РХБ розвідки (через блок БУСК-01); 

візуалізацію даних від приладів РХБ розвідки, навігаційної системи та 
метеостанції; 

підготовку та формування звітних даних про метеорологічну, РХБ 
обстановку, для передачі на командний пункт (через апаратуру внутрішнього 
зв’язку та комутації); 

інформування про несправності бортового обладнання; 
ведення автоматизованої бази даних дозового навантаження на екіпаж 

БТ «Отаман-РХБ 6х6». 
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Бортовий спеціалізований комп’ютер (ноутбук) є центральним пристроєм  
БТ «Отаман-РХБ 6х6», який повинен забезпечити роботу з використанням єдиних 
протоколів обміну даними та відповідати єдиній ідеології роботи в мережі з 
іншими машинами РХБ розвідки та пунктами управління всіх рівнів на основі 
цифрових засобів зв’язку на технології ІР. 

Він повинен забезпечити: 
обробку даних та вивід на дисплей інформації про існуючу РХБ обстановку; 
прийом команд та підготовку даних для відображення на моніторі командира; 
формування інформаційних пакетів для передачі на командні пункти та інші 

машини РХБ розвідки; 
архівування результатів аналізу стану РХБ обстановки. 
Бортовий спеціалізований комп’ютер повинен надавати можливість 

блокування доступу, екстреного стирання або знищення інформації. 
Загальні технічні вимоги до бортового спеціалізованого комп’ютера: 
екран -   не менше 17" з роздільною здатністю не менше 

1366×768, антибліковий; 
процесор -  не гірше Intel Core i5 з тактовою частотою 2,6 ГГц; 
операційна система - не гірше Windows 10 (64 bit) з можливістю оновлення 

на нові версії; 
оперативна пам’ять - не менше 8 Гб; 
жорсткий диск -  типу SSD з об’ємом не менше 256 Гб; 
відеокарта -  nvidia geforce gt 1060; 

інтерфейси -  Ethernet 10/100/1000 Mbit/c 

RS-232 x1, RS-485 x1, RJ-45, HDMI x1, USB 2.0 x3; 

бездротові технології - Wi-Fi стандарту IEEE 802; 
Bluetooth, з версією не менше - 4.0. 

Бортовий спеціалізований комп’ютер повинен мати клас захисту не гірше ІР-

54 згідно MIL STD – 810G. Він повинен допускати експлуатацію за температури 
від -20 до +40 ºС та вологості без утворення конденсату від 5 до 90%. 

Бортовий спеціалізований комп’ютер повинен комплектуватися пристроєм 
для установки в автомобіль з блоком живлення від бортової мережі. 

Тактичний планшет командира повинен забезпечувати відображення 
необхідної інформації про РХБ обстановку від бортових та переносних приладів 
РХБ розвідки, сигнальної інформації про небезпеку РХБ ураження, інформації що 
надходить з командного пункту та інших машин РХБ розвідки, інформації про 
дозове навантаження членів екіпажу, результатів діагностики технічного стану 
спеціального обладнання машини. 

Тактичний планшет повинен надавати можливість блокування доступу, 
екстреного стирання або знищення інформації. 

Загальні технічні вимоги до тактичного планшету командира: 
екран -   10" - 12" з роздільною здатністю не менше 1366×768; 
процесор -  не гірше Intel Core i5 8500; 
операційна система - не гірше Windows 8 Tablet PC; 
оперативна пам’ять - не менше 8 Гб; 
жорсткий диск -  з об’ємом пам’яті не менше 128 Гb; 
відеоадаптер -  Ядро — 100-900 МГц, універсальні процесори — 24, 

DirectX 11.2. Пам’ять — 64/128-bit.  

інтерфейси -  Ethernet10/100/1000 Mbit/c, RJ-45, HDMIx1, USB2.0x3; 
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бездротові технології Wi-Fi стандарту IEEE 802, Bluetooth. 
Тактичний планшет повинен мати клас захисту не гірше ІР-54 згідно MIL 

STD – 810G. Він повинен допускати експлуатацію за температури від -20 до +40 
ºС та вологості без утворення конденсату від 5 до 90%. 

Тактичний планшет командира повинен комплектуватися літій – іонною 
батареєю з ємністю не менше 4000 mA*h та адаптером живлення. 

Комплект спеціального програмного забезпечення повинен автоматично 
формувати донесення про РХБ обстановку по формам, прийнятим в Системі 
виявлення і оповіщення про РХБ зараження у Міністерстві оборони України та 
Збройних Силах України [11]. 

Вимоги до системи відбору та зберігання проб: 
1. Система відбору проб повинна, по можливості, забезпечувати можливість 

відбору проб повітря, ґрунту, води без виходу екіпажу з машини. 
2. Процес відбору проб повинен бути механізованим, керованим екіпажем з 

середини машини. Відбір проб ґрунту може проводитись за допомогою коліс з 
силіконовим покриттям або з використанням телескопічної штанги. Відбір проб 
води та повітря може бути здійснений шляхом засмоктування насосом через 
спеціальний забірний рукав. 

3. При неможливості реалізації автоматичного відбору проб, необхідно 
передбачити в задній частині салону герметичний відсік для виходу на зовні 
хіміка-розвідника (оператора) для збору проб вручну. 

4. З метою зберігання відібраних проб, БТ «Отаман-РХБ 6х6» повинен мати 

місце для обладнання морозильною камерою з ємністю не менше 10л. 
Вимоги до спеціального обладнання для встановлення маркерів: 
1. Спеціальне обладнання для встановлення маркерів повинне забезпечувати 

можливість маркування зараженої місцевості без виходу екіпажу з машини. 
2. Процес встановлення маркерів повинен бути механізованим, керованим 

екіпажем з середини машини. 
БТ «Отаман-РХБ 6х6» повинен оснащуватися системою пуску димових 

гранат у кількості не менше 6 пускових установок та пультом управління ними. 
Дальність постановки димової завіси повинна бути не менше 400 м., ширина по 
фронту – не менше 80 м. Управління повинне здійснюватися з місця командира.  

БТ «Отаман-РХБ 6х6» може мати засоби бойового управління, що інтегровані 
у єдину систему управління морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України та у перспективі – в єдину автоматизовану систему управління, яка 
утворюється в межах концепції створення Єдиної АСУ військ Збройних Сил 
України. 

Висновок. 
Виходячи з вказаних вимог БТ «Отаман-РХБ 6х6» повинен виконувати всі 

завдання РХБ розвідки покладені на підрозділи РХБ захисту морської піхоти, 
забезпечувати готовність до посадки, транспортування та десантування особового 
складу підрозділів і частин морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України, а також задовольняти в цілому потреби підрозділів інших родів 
військ Збройних Сил України. 

БТ «Отаман» здатен забезпечити можливість здійснення маршу в будь-який 
час доби, у будь-яких метеорологічних і фізико-географічних умовах, авіаційним і 
залізничним транспортом, перевезення морем суднами типу (середній десантний 
корабель Ю. Олефіренко). 
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