
ЗБРОЯ 
МАСОВОГО 
ВРАЖЕННЯ

Транспорт та 
об’єкти 

зберігання

Підприємства 
та технологічні 

об’єкти



Оголошення

через ЗМІ,

систему 

оповіщення

Засобами 

радіаційного 

та хімічного 

аналізу

Незвичній 
запах та 

смак, 

погіршення 
стану 

здоров’я

Масова 

загибель 

тварин, 

птахів

ВІЗУАЛЬНО



Клас речовин Поширені представники Симптоми

ЗАДУШЛИВОЇ ДІЇ Фосген, дифосген, хлор
Кашель, задишка, посиніння губ і обличчя, 

гіпоксія

ШКІРНО-НАРИВНОЇ ДІЇ

Іприт, люїзит, 

метилдихлороарсин, 

фосгеноксим

Почервоніння шкіри і свербіж. З'являються 

пухирці із прозорою або жовтуватою 

рідиною, що можуть об'єднуватися.

ЗАГАЛЬНООТРУЙНОЇ ДІЇ
Арсин, синильна кислота, 

хлороціан

Задуха, судоми, параліч. Смерть від зупинки 

дихання.

НЕРВОВО-ПАРАЛІТИЧНОЇ ДІЇ Амітон, зарин, зоман, VX

Міоз (звуження зіниць), підвищені пітливість 

і слиновиділення, болі в грудях, загальна 

слабкість. 

ПОДРАЗНЮВАЛЬНОЇ ДІЇ 

(ІРРИТАНТИ)

Кашельні, сльозогінні: 

комплексні речовини 
Нестримне чхання, кашель, болі в грудях. 

ПСИХОХІМІЧНОЇ ДІЇ

(ІНКАПАСИТАНТИ)

Хінуклідил-3-бензилат, 

ЛСД, фенциклідин, EA 

3167

Порушення узгодження рухів, просторової 

орієнтації, появу видінь та галюцинацій, 

створення стану кволості, апатії. Може 

з'являтися глухота, сліпота.



1. Негайно захистити органи дихання

від подальшої дії НХР: надягнути на

потерпілого протигаз або ватно-

марлеву пов’язку, попередньо

змочивши її водою.

2. Видалити та знезаразити стійкі

сильнодіючі отруйні речовини

(СДОР) на шкірі, слизових оболонках

очей, на одязі.

3. Евакуювати постраждалого за

межі зараженої зони, забезпечивши

йому спокій і тепло.

При необхідності відправити

постраждалого до медичного

закладу.

4. Отруєнні ХЛОРОМ. Ховатися на

верхніх поверхах. Транспортувати

лежачі. При зупинці дихання

зробити штучне дихання. 2,0%

розчином питної соди або водою

змочуємо пов’язку на рот,

промиваємо шкіру, рот, ніс .

5. При отруєнні АМІАКОМ.

Пов’язку на рот змочуємо водою

або 5,0% розчином лимонної

кислоти. Шкіру, рот, ніс промити

водою. В очі закапати по дві-три

краплі 30,0% альбуциду, в ніс –

оливкову олію.

6. При хімічних ураженнях

забороняється проводити штучне

дихання звичайними методами

через можливість отримати

зараження. Штучне дихання

необхідно проводити

дихальними мішками.



Вражаюча дія Небезпечні наслідки

Світлове, УФ та теплове 

випромінювання

Втрата зору, 

опіки різної складності

Ударна та звукова 

хвиля

Травмування (у т. ч 

смертельні), внаслідок прямої 

дії та від руйнування  об’єктів.

Проникаюча радіація Радіаційні опіки, променева 

хвороба, порушення на 

клітинному рівніРадіоактивні опади 

(пил, дощ)

Електро-магнітний 

імпульс

Пошкодження 

електрообладнання й 

електроніки, зв'язку та інше.

ВИДИ ЯДЕРНИХ ВИБУХІВ

Онлайн модель вибуху
https://nuclearsecrecy.com/nukemap/

https://nuclearsecrecy.com/nukemap/


Найважливіші речі:

• документи в герметичному 

пакеті;

• кредитні картки;

• запас готівки;

• стандартний набір ліків із 

домашньої аптечки;

• йодид калію;

• води (більш 1,5 літрів на 

людину); 

• запас їжі на три дні.

Доповнення до цього набору:

• теплий одяг;

• комфортне взуття

• комплект натільного одягу;

• санітарно-гігієнічні приналежності;

• пару пачок паперових серветок;

• похідна піч,, сухий спирт

• невеликий металевий казанок 

(каструля), миски; 

• металеві кружки (стакани з міцного 

пластику);

• ніж, ложки;   

• каримат та спальник

• батарейки, Power Bank, сірники,

• ліхтарик;

• радіоприймач з автономним 

живленням;

• нвушники для телефону з FM

радіо.

Засоби індивідуального 

захисту:

• респіратори FFP2 в 

окремих пакуваннях;

• кілька пар бахіл, гумових 

господарських рукавичок;

• поліетиленові дощовики;

• робочі окуляри ;

• рулон пакетів для сміття;

• рулон міцного скотчу. 

на випадок надзвичайної ситуації



1. Ударній хвилі потрібно 8 секунд, щоби пройти

3 кілометри. Та й опіки третього ступеня також

не з’являються миттєво. Головне – у жодному

разі не дивіться у бік спалаху.

2. Якнайшвидше падайте обличчям вниз у будь-

яке заглиблення, наприклад, кювет. Ураження

завдає не тільки ударна хвиля, але й уламки

зруйнованих будівель. Тому бажано перебувати

на деякій відстані від них.

3. Натягніть на голову капюшон, а руки сховайте

під себе. Залишайтеся в такому положенні,

доки не пройдуть дві ударні хвилі.

4. Після вибухової хвилі у вас є 10-15 хвилин до

випадання радіоактивних опадів. Цього часу

достатньо для того, аби уникнути значного

впливу радіації. Спробуйте дістатися до

найближчого укриття під землею або знайти

ізольоване приміщення без вікон на середніх

поверхах багатоповерхівок, подалі від даху та
зовнішніх стін.

ЩЕ НЕ ВСЕ  ВТРАЧЕНО !

Ейдзо Номура — японець

який пережив вибух у Хіросімі

в  підвалі лише за 170 метрів

від епіцентру. 

Він прожив ще 37 років.

Найкращий спосіб 

вижити під час ядерного 

вибуху – це перебувати в 

підвалі із залізобетонним 

перекриттям.

1. Потрібно заздалегідь 

дізнатися, чи є поруч такі 

надійні укриття.

2. Щоб вчасно опинитися 

у підвалі, важливо не 

пропустити сповіщення.



1. Перебувайте в укритті

• Тримайтесь всередині будівлі, подалі

від стін та даху

• Залишайтесь в кімнаті без вікон і

зовнішніх дверей

• Зачиніть та ущільніть всі отвори

(скотчем, змоченою тканиною)

• Вимкніть системи вентиляцію

(кондиціонери, обігрівачі)

• Не виходьте з укриття до 24 годин,

допоки не буде інших вказівок від

органів влади

• Періодично робіть вологе прибирання

2. Слідкуйте за офіційними джерелами

інформації

• Користуйтесь повідомленнями від

ДСНС, поліції, місцевої влади

• Увімкніть телебачення, радіо

6. Допоможіть іншим виконати дії, перераховані вище (за можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі)

РЯТУВАННЯ  ВІД  РАДІОАКТИВНИХ  ОПАДІВ

3. Знезаразьте себе

• Обережно зніміть верхній шар одягу

• Герметично запакуйте одяг, тримайте його далі

від людей і домашніх тварин

4. Помийтесь, якщо с така можливість

• Прийміть душ з милом, голову помийте

шампунем

• Не використовуйте кондиціонери для волосся,

щоб не закріпити радіоактивний матеріал

• Не тріть і не дряпайте шкіру, щоб радіоактивний

матеріал не потрапив у рани

Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з

милом під проточною водою руки, обличчя та

відкриті ділянки шкіри. Якщо немає доступу до води,

скористайтеся вологими серветками, вологою

тканиною. Зверніть особливу увагу на руки й

обличчя, протріть повіки, вії. вуха.

5. Одягніть чистий одяг

(аналогічні дії виконують під час хімічної небезпеки)



 Харчові продукти безпечні, якщо зберігались у герметичних 

контейнерах

 Також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери

 Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою 

тканиною або чистим рушником

 Використану тканину герметично запакуйте та залиште у 

недоступному для дітей і тварин місці

 Допоки офіційна влада не повідомила про безпеку водопровідної 

води, доти лише вода у пляшках є безпечною для вживання

 Напої у холодильнику також можна вживати

 Водопровідну воду можна використовувати для миття себе, інших 

побутових потреб. 

Важливо: будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в 

поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже 

низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та 

одягу.


