
 

Офіційні повідомлення про хімічну атаку 

Хімічна зброя є вкрай шкідливою, а її 
використання не завжди вдається швидко 
визначити. Саме тому важливо слідкувати за 
повідомленнями офіційних джерел 
інформації: Телеканал UA:Перший 
(suspilne.media); Радіо Промінь (promin.fm); 
Українське радіо (ukr.radio). 

Сайти державних служб: Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій dsns.gov.ua, 
Збройні Сили України zsu.gov.ua, 
Міністерство оборони України mil.gov.ua, 
Міністерство внутрішніх справ України 
mvs.gov.ua) та чітко дотримуватись 
інструкцій, які вони надають.  

Такі повідомлення мають містити: 

● оголошення про ознаки застосування 
хімічної зброї; 

● основні ознаки виявлених хімічних 
речовин; 

● територію їхнього застосування; 

● рекомендації щодо запобігання 
ураження та надання первинної 
допомоги; 

● способи звернення для постраждалих 
осіб та номери екстрених служб; 

● вказівки для осіб, які потребують 
евакуації з зони ураження; 

Базові повідомлення про хімічну тривогу 
є загальними для всіх категорій хімічних 
речовин. Після підтвердження використання 
конкретних видів хімічної зброї офіційні 
повідомлення та вказівки будуть 
деталізовані. 

Ознаки застосування хімічної зброї 

Якщо ви перебуваєте у зоні бойових дій, 
звертайте увагу на такі зовнішні ознаки 
застосування хімічної зброї: 

● двоє або більше осіб стали 
недієздатними з незрозумілих причин, 

● знайдено невідомі рідини, порошки або 
пари, 

● відчуваються незрозумілі запахи або 
смаки, 

● знайдено невідомі та/або покинуті без 
нагляду матеріали, пристрої чи 
обладнання, 

● спостерігається масова швидка 
загибель дрібних тварин (птахів, комах), 

● спостерігається масовий вияв фізичних 
симптомів ураження хімічними 
речовинами (детально про фізичні 
симптоми читайте нижче). 

Будь-яка з цих ознак може бути індикатором 
застосування хімічної зброї. Наявність кількох 
ознак одночасно вказує на підвищену 
ймовірність того, що інцидент пов’язаний з 
застосуванням хімічних речовин. Негайно 
повідомляйте про наявність таких ознак за 
єдиним номером виклику служб екстреної 
допомоги (диспетчер викличе бригаду 
потрібної служби) — 112. 

 

Важливо! Якщо ви маєте підозру щодо 
застосування хімічної зброї, реагуйте 
належним чином, щоб зменшити потенційну 
шкоду собі та іншим. Не наражайте себе на 
небезпеку! 

 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ДІЇ В ЗОНІ ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ 

Отримавши інформацію про викид в атмосферу сильнодіючих отруйних речовин і про небезпеку 
хімічного зараження, необхідно: 

 по можливості сховатися в захисної споруді; 

 надіти засоби індивідуального захисту органів дихання (протигаз, респіратор, ватяну 
марлеву пов’язку, захисну маску), найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, накидки, куртки 
з капюшонами, рукавиці, резинові чоботи);  

Виробничий та побутовий одяг забезпечує кращий захист, якщо його герметизувати – у побутових 
умовах просочити мильно-масляною емульсією (у 2-х літрах гарячої води розчинить 250-300 грам 
мила, додати 0,5 літра рослинної олії.) 

 

Ураження, спричинене хімічним агентом, не може передаватися від людини до людини. Це не 
заразне захворювання, яке може передаватися при кашлі або чханні. Однак люди можуть 
поширювати хімічну речовину, якщо вона потрапляє на їхню шкіру, одяг або волосся. Люди також 
можуть поширювати хімічну речовину через рідини організму. Якщо хтось інший контактує з 
хімічною речовиною таким чином, він може постраждати. Після того, як люди, які зазнали хімічного 



впливу, знімуть верхній одяг і вмиються, більшість хімічних речовин буде усунуто, і ймовірність 
поширення їх значно зменшиться. 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ОПИНИЛИСЬ ПОБЛИЗУ ЗОНИ УРАЖЕННЯ ХІМІЧНОЮ ЗБРОЄЮ: 

 

Якщо ви на вулиці: 

● Залиште територію ураження. Чим коротшим буде контакт з хімічними речовинами та чим 
далі ви будете від епіцентру ураження, тим меншою буде потенційна шкода від них. 

● Намагайтесь рухатись швидко, але не бігти. Ваше дихання має бути спокійним та повільним, 
щоб вдихати якнайменше отрути. 

● Знайдіть укриття поблизу. Якщо це можливо, повертайтесь у своє помешкання. 

 

Якщо під час хімічної тривоги ви в приміщенні: 

 Якщо можливо, підніміться на найвищий поверх і знайдіть кімнату з якомога меншою 
кількістю вікон та дверей. Хімічні речовини, як правило, важчі за повітря, тому на верхніх 
рівнях будинків повітря буде чистішим (окрім аміаку). 

 Зменште потік повітря ззовні всередину. Закрийте вікна, двері, вентиляційні отвори та все 
інше, що допомагає потрапляти повітрю в приміщення ззовні. Запам’ятайте! Надійна 
герметизація житла виключає проникнення сильнодіючих отруйних речовин у приміщення. 

 Не їжте і не пийте нічого, що могло зазнати впливу хімічних речовин. 

 Увімкніть новини по радіо, телебаченню чи в Інтернеті, щоб отримувати оновлені 
повідомлення про здоров’я та безпеку. Вам мають повідомити, коли буде безпечно виходити 
на вулицю. 

 

Якщо ви перебуваєте у своєму автомобілі й не можете залишити уражену зону, зведіть до 
мінімуму ризик впливу хімічної речовини: 

● З’їжджайте на узбіччя так, щоб не блокувати та не заважати руху аварійних автомобілів. 

● Вимкніть двигун і закрийте всі вентиляційні отвори, які втягують зовнішнє повітря, включаючи 
вентиляційні отвори кондиціонера. Запуск двигуна та їзда втягують зовнішнє повітря в 
автомобіль і можуть піддати вас впливу хімічних речовин. 

● Щоб звести до мінімуму кількість хімічної речовини, яку ви вдихнете, прикрийте рот і ніс 
тканиною, наприклад, шарфом або носовою хусткою. 

● Слухайте подальші вказівки від аварійного персоналу на місці події або слухайте новини по 
радіо чи слідкуйте за офіційними джерелами в інтернеті. 

 

СИМПТОМИ ХІМІЧНОГО УРАЖЕННЯ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ 

 

Основні фізичні симптоми 
застосування хімічних 
матеріалів: 

● міоз (надмірне звуження 
зіниць), 

● дезорієнтація та 
пітливість, 

● посмикування та судоми, 

● подразнення дихальних 
шляхів і утруднення 
дихання, 

● подразнення очей і шкіри, 

● нудота та блювота, 

● втрата свідомості. 

 

Що робити, якщо у вас з’явилися симптоми хімічного 
ураження, або ви вважаєте, що ви мали контакт з хімічною 
речовиною (протягом 15 хвилин після впливу): 

● Зніміть верхній шар одягу. 

● Якщо можливо, покладіть одяг у пакет і закрийте його. 
Помістіть цей герметичний пакет в інший пакет і 
запечатайте клейкою стрічкою. Пізніше буде надано 
інструкції щодо його утилізації або очищення. 

● Якщо у вас є ознаки або симптоми впливу їдких або 
подразливих речовин – наприклад, почервоніння, свербіж 
та печіння очей або шкіри — промийте їх водою. 

● Якщо очі печуть або подразнені, промийте їх водою 
протягом 10-15 хвилин. Не використовуйте мило для 
промивання очей. 

● Не торкайтеся інших людей, щоб уникнути можливого 
поширення хімікату. 

 



 
ЕВАКУАЦІЯ ІЗ ЗОНИ УРАЖЕННЯ ХІМІЧНОЮ ЗБРОЄЮ 

Під час евакуації з зони ураження хімічною зброєю вдягайте чистий щільний одяг, який 
максимально закриває всі ділянки тіла. Якщо є можливість, вдягніть окуляри, маски, шапки та 
рукавички, а також дощовик. Якщо ви маєте перебувати в укритті, зробіть запас води, їжі та 
предметів першої необхідності. Детальніше про підготовку помешкання до надзвичайної ситуації 
читайте тут. 

Території, які зазнали впливу хімічної зброї, можуть залишатись небезпечними тривалий час, від 
декількох годин до декількох місяців. Не повертайтесь в зону ураження без відповідних 
розпоряджень ДСНС та інших екстрених служб. 

 

 

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ХІМІЧНОМУ ОТРУЄННІ 

 

Перша допомога в разі отруєння хлором 

Потерпілого необхідно негайно вивести на свіже повітря, звільнити від одягу, що стримує дихання, 
щільніше укрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 
15 хвилин. 

Не дозволяйте потерпілому пересуватися самостійно. Транспортувати його можна тільки в 
положенні лежачи. Якщо людина не дихає, зробити реанімаційні заходи у вигляді штучного 
дихання. Промити шкіру і слизові оболонки 2% розчином соди. Забезпечити вживання потерпілим 
теплої води з содою.  

 

Перша допомога в разі отруєння аміаком 

Потерпілого слід негайно винести на свіже повітря, укласти. Забезпечити тепло і спокій, дати 
подихати зволоженим повітрям (теплим водяним паром 10% розчину ментолу в хлороформі). 
Шкіру, слизові та очі промити водою або 2% розчином борної кислоти щонайменше 15 хвилин. 

Закрапати очі по дві-три каплі 30% альбуциду. Замастити ніс олією або кремом. Дати потерпілому 
молока з харчовою содою. При спазмах голосових щілин треба зігріти ділянку шиї, зробити теплу 
ваночку, інгаляції. У разі ураження шкіри обмити її чистою водою, зробити примочки з 5% розчину 
оцтової, лимонної кислоти. За можливості, змінити одяг. 

 

Перша допомога в разі отруєння фосгеном 

Потерпілого слід негайно винести на свіже повітря. За необхідності дайте кисень, промийте очі 
теплою водою. 

За людиною, що потрапила під дію фосгену, слід спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу 
може розвинутися набряк легень. 

 

Перша допомога в разі отруєння фосфіном 

Потерпілого слід негайно винести на свіже повітря. Змити з нього можливе забруднення і змінити 
одяг. За необхідності дати кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 г на кілограм ваги 
потерпілого. 

 

Перша допомога в разі отруєння оксидами азоту 

Потерпілого слід негайно винести на свіже повітря. Змити з нього можливе забруднення мінімум 
протягом 15 хвилин і змінити одяг. 

Промивайте очі потерпілого не менше 15 хвилин. Дайте потерпілому випити якомога більше води. 
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