


Що таке хімічна зброя?
� Хімічна зброя - це будь-які боєприпаси, які
містять токсини або хімічні речовини, що
атакують організм людини.



Засоби доставки отруйних речовин

� 1. артелирійські хімічні снаряди
� 2. хімічні фугаси
� 3. ручні хімічні гранати

� 4. авіаційні бомби
� 5. виливний авіаційний пристрій
� 6. ракети



Способи розповсюдження ОР

� Аерозольний
� Аеродинамічний

� Димовий
� Вибуховий



Фізіологічна класифікація ОР

Задушливої дії фосген, дифосген, хлор

Шкірно-наривної дії іприт, люїзит

Загальноотруйної дії арсин, синильна кислота, хлороціан

Нервово-паралітичної дії зарин, зоман, VX

Подразнювальної дії адамсит

Психохімічної дії ЛСД



Тактична класифікація ОР

� смертельнодіючі отруйні речовини, призначені для 
знищення живої сили. 

� подразнювальні отруйні речовини, призначені для 
ослаблення боєздатності військ і їх знесилення

� отруйні речовини, які тимчасово виводять із ладу 
особовий склад, тобто призначені для дезорганізації
військ. 



Класифікація ОР за швидкістю дії

� швидкодіючі
отруйні речовини, які не мають періоду прихованої дії і
основна симптоматика ураження якими виникає протягом
першої години після дії отруйної речовини

� повільнодіючі
мають період прихованої дії понад годину



Усі ці хімічні речовини можуть бути використані під час 
війни в артилерійських снарядах, бомбах і ракетах. Але 
все це суворо заборонено 

Конвенцією про заборону хімічної зброї *

13 січня 1993 року - підписана від імені України в м. Парижі
Ратифікована в Україні Законом N 187-XIV від 16.10.19 

*Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, 
застосування хімічної зброї та про її знищення (повна назва) 



Конвенція про хімічну зброю

Приєднуються

Підписали і ратифікували

Не підписали







Намагайтеся
пересуватися
ПІДВИЩЕННЯМИ

Використовуйте
протигази або
ватно-марлеві пов’язки, 
змочені водою або 
краще 
2-5% розчином 
питної соди

ознаками отруєння хлором є різкий біль у грудях, різі в очах, сльозотеча, задишка, 
сухий кашель, блювання, порушення координації рухів та поява бульбашок на шкірі

Перша допомога у разі отруєння хлором

• Негайно перемістіть постраждалого із
забрудненої зони на свіже повітря, щільно
вкрийте, дайте подихати киснем, парами води
або аерозолем 0,5% розчину питної соди
протягом 15 хвилин.

• Не дозволяйте потерпілому пересуватися
самостійно. 

• Транспортувати постраждалого можна лише у 
лежачому положенні.

• У разі необхідності зробити штучне дихання
«рот в рот». 

• Основним засобом боротьби з хлором є вода, 
за можливості – тепле молоко з содою. 



Намагайтеся
пересуватися
НИЗИНАМИ

• ознаками отруєння аміаком почастішання серцебиття і пульсу, збудження, можливі
судоми, ядуха, різь в очах, сльозотеча, нежить, кашель, почервоніння і свербіж шкіри

Перша допомога у разі отруєння аміаком

• Негайно перемістіть постраждалого із
забрудненої зони на свіже повітря

• Забезпечити тепло та спокій, дати зволожений
кисень

• Транспортувати постраждалого можна лише у 
лежачому положенні.

• За можливості, змийте осілий забрудник з тіла, 
змініть одяг

• Шкіру, рот, ніс промийте водою. 

• В очі закапайте по дві-три краплі ЗО % 
альбуциду, в ніс – оливкове масло. 

Використовуйте
протигази або
ватно-марлеві пов’язки, 
змочені водою або 
краще 2-5% розчином 
оцтової або лимонної 
кислоти










