
Що робити у разі можливого застосування ворогом 

хімічної зброї 

На цей час з урахуванням бойових дій в нашій країні та з можливим застосуванням 

ворогом хімічної зброї, постає актуальним питання – як убезпечити себе при хімічній 

атаці та як при цьому вижити. 

Види доставки хімічної зброї 

Спочатку розглянемо варіанти доставки бойових отруйних речовин (БОР) у певну зону з 

метою застосування. БОР можуть бути доставлені: 

• Літаками; 

• Ракетами; 

• Артилерією; 

• Дронами; 

• Людськими ресурсами. 

Важливо розуміти, що хімічна зброя є засобом масового ураження, в основі якої є 

властивості хімічних речовин. Хімічна зброя може мати рідку форму, газоподібну або 

порошкоподібну. 

Основні види бойових отруйних речовин: 

1. Задушливі отруйні речовини – уражаються легені, в результаті може виникнути задуха. 

Найбільш поширені – фосген та хлор. 

2. Блістерні агенти або шкірно-наривні впливають на очі, слизові або шкіру. Сюди 

належить гірчичний газ та іприт. 

3. Загальноотруйні агенти чи кров'яні – потрапляють у організм, вбираючись у кров. 

Приклад – ціанід (газ). 

4. Нервово-паралітичні – впливають на нерви, порушуючи роботу нервової системи. 

5. Отруйні речовини психохімічного впливу – викликають тимчасову недієздатність. 

Деякі з них можуть не мати запаху та кольору 

Що необхідно робити при загрозі хімічної атаки 

•  не можна нехтувати сигналом повітряної тривоги. 

•  не рекомендується зловживати провітрюванням приміщення. Тим більше, якщо стався 

авіаналіт або обстріл. 

• обов'язково необхідно мати запас води, ліків, їжі, а також змінного одягу (має бути 

упаковане в плівку) та засоби гігієни. 

• якщо ви підозрюєте, що застосована хімічна зброя, не можна принюхуватися і 

намагатися проаналізувати. 



Дії, які необхідно вчинити під час хімічної атаки: 

 щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори та димоходи; 

 заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем; 

 увімкніть телебачення або радіо для отримання вказівок; 

 попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію; 

 якщо під час атаки ви перебуваєте на відкритій місцевості, необхідно знайти 

притулок у приміщенні або транспортний засіб із закритими вікнами; 

 не рекомендується прискорювати рух, оскільки це викликає посилене дихання; 

 якщо атака була хімічною зброєю або обстрілом, не можна відразу виходити на 

двір; 

 не рекомендується покладатися на аматорські поради. Маски та респіратори не 

позбавляють впливу БОР; 

 за першої ж нагоди викликайте рятувальників ДСНС. 

У разі евакуації під час хімічної атаки: 

 візьміть аптечку; 

 одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри; 

 використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще  

2–5% розчином питної соди (при ураженні хлором), 2–5% розчином оцтової або 

лимонної кислоти (при ураженні аміаком); 

 залиште приміщення сходами; 

 не торкайтесь на вулиці жодних предметів. 


