
ОСНОВНІ БОЙОВІ ТОКСИЧНІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ, ЯКІ МОЖЕ ЗАСТОСУВАТИ ПРОТИВНИК У ВІЙНІ 
Отруйна 

речовина, 

її шифр 

Бойовий стан Індикація  Фізичні властивості 
Стійкість 

Дія на організм та симптоми ураження Засоби захисту Заходи першої допомоги 
влітку взимку 

 

 

НЕРВОВО ПАРАЛІТИЧНОЇ ДІЇ 

Зарин GB пароподібний 
ІТ-44 (черво-

не кільце і 
крапка) 

ІТ-51 (черво-

не кільце і дві 
крапки) 

Рідина без кольору, що немає запаху або з запахом 
фруктів, легко змішується з водою, сорбується 

до 
15 год. 

до 8 
 діб 

На нервову систему, (пригнічують 

ацетилхолінестеразу). 
Міоз, затруднене дихання, нудота, 

блювота, безрозсудні дії, відсутня 

координація рухів, втрата свідомості, 
судороги. 

Одягти протигаз, за-

соби індивідуального 
захисту, обробити 

вражені місця 

дегазаційним пакетом 
(ІПП-8; 9; 10) 

ввести антидот (афін чи 

бутаксим) з індивідуальної 

аптечки (не більше двох 

шприцтюбиків),  

Зоман 

GD 

капельно-

рідинний 

Рідина без кольору, або з жовтуватим відтінком що має 

запах камфори, з водою не змішується, легко сорбується 
до 6 діб. 

до 

2,5 міс. 

Vx-гази 
аерозоль, капе-
льно-рідинний 

Масляниста, жовто-коричнева, гігроскопічна, низько 
летюча рідина, з різким неприємним запахом 

до 
10 діб 

до 
4 міс. 

ЗАГАЛЬНООТРУЙНОЇ ДІЇ 

Синильна 

кислота 

АС 

пароподібний  

ІТ-45 (три 

зелених 

кільця) 

Легколетюча рідина без кольору, з запахом мигдалю або 

вишневих кісточок, добре розчинна в воді і органічних 

розчинниках, змішується з хлорцианом. 

до 3 
год. 

не 

застос
овуєть

ся 

Вразлива нервова система (кисневе 

голодання), порушення 
внутрішньоклітинного і тканинного 

дихання (пригнічення ферменту 

окислення глюкози). 
Металічний привкус в роті, 

запаморочення почуття страху, 

виділення мочі, калу, затруднене 
дихання та його зупинка. 

Одягти протигаз і 
винести уражених із 

зараженої атмосфери 

до сховищ. 

Ввести антидот (амілнітрит 

не більше двох ампул), 
штучне дихання при його 

зупинці 

Хлорциан 
СК 

пароподібний 

(має здатність 
проникати 

через ФПК) 

ІТ-45 (три 

зелених 

кільця) 

Рідина зі специфічним запахом, що маскується під отруйні 

речовини подразнюючої дії, в воді розчиняється погано, 

добре–в органічних розчинниках і в синильній кислоті 

до 3 
год. 

не 

застос
овуєть

ся 

Ввести антидот (антиціан не 

більше двох ампул), штучне 

дихання при його зупинці 

ЗАДУШЛИВОЇ ДІЇ 

Фосген 
CG 

пароподібний 

(застосовується з 

іпритом) 

ІТ-45 (три 

зелених 

кільця) 

Газ без кольору з запахом прілого сіна або гниючих 

фруктів, погано розчиняється у воді, але добре 

гідролізується, добре–в органічних розчинниках 

від 

20 хв. 
до 

3 год. 

до 
1 доби 

Руйнування стінок легеневих альвеол в 

результаті чого заповнюється простір 

альвеол плазмою крові, що порушує 
газообмін (маса легень збільшується до 

2,5 кг.). 

 

Одягти протигаз і 

винести уражених із 
зараженої атмосфери 

до сховищ. 

Залишити в спокої, дати 
гаряче пиття, доставити до 

медичного пункту. 

Штучне дихання при його 
зупинці заборонено. 

Дифосген 

DP 
пароподібний 

ІТ-45 (три 

зелених 

кільця) 

Легкорухома рідина без кольору з запахом прілого сіна і 

гниючих яблук, погано розчиняється у воді, добре –в 

органічних розчинниках, розчинник для інших ОР 

3 год. 
10-12  

год. 

ШКІРНО-НАРИВНОЇ ДІЇ 

Іприт 
HD, 

(перег-

наний 
іприт) 

пароподібний, 

капельно-

рідинний 

ІТ-36 

(одне 
жовте 

кільце) 

Масляниста, жовтого кольору рідина, з запахом касторки 
або часника чи гірчиці, в воді розчиняється  не значно 

до 
4 діб 

не 

застос
овуєть

тся 

Універсальний клітинний яд, що 

викликає їх загибель, вражає шкіру, 
пари діють на слизову оболонку і верхні 

дихальні шляхи, визиває ураження 

нервової та серцево-судинної системи. 
Спазм в грудині, охриплість голосу, 

сухість в горлі, нудота, понос з кров`ю. 

Одягти протигаз, 

засоби 
індивідуального 

захисту, обробити 

вражені місця 
дегазаційним пакетом 

(ІПП-8; 9 ;10) 

Обробка враженої шкіри роз-
чином йоду, промити очі во-

дою чи 2% розчином соди, 

прополоскати тим самим роз-
чином рот, ніс та горло, при 

ураженні органів дихання 

надати першу медичну 
допомогу. Антидоту нема. 

 

 

ПСИХОТРОПНОЇ (ПСИХОХІМІЧНОЇ) ДІЇ 

Бі-зет BZ 
тонкодисперс-
ний аерозоль, 

(дим) 

ІТ–46 

(одне 

коричневе 
кільце) 

Біла кристалічна речовина, без смаку та запаху, не 
розчинна в воді, добре–в хлороформі і кислотно-основних 

розчинах. Нейтралізується лугом. 

до 10 год. 

Специфічна дія на центральну нервову 

систему. Фізичний стан–тимчасова 

сліпота, глухота; психічний стан–страх, 
безрозсудні дії, кольорові галюцинації. 

Одягти засоби 

індивідуального 

захисту, чи сховатись 
в укритті. Провести 

дегазацію шкіряного 

покрову, обмундиру-
вання (ІПП–8; 9 ;10) 

Ніс і носоглотку промити 

водою, ввести антидот 
анаприлін (подавляє дію 

отруйних речовин). 

LSD антидоту немає. LSD солеві форми 

ІТ–13-37 

(два жов-
тих кільця) 

Тверда речовина, без кольору, смаку, запаху, в воді не 

стабільна, чутлива до світла 

від 20 хв. 

до 2 год. 

Запаморочення, почуття холоду, нудота, 

депресія або ейфорія, втрата орієнтації в 
часі та просторі 

ПОДРАЗЛИВОЇ ДІЇ 

Сі-ес CS 
тільки 

аерозоль 

ІТ–49 (два 

білих кільця і 
крапка) 

Тверда речовина, без кольору, зі смаком перцю, в воді 

розчиняється помірно, розчиняється в–ацетоні, спирті 
до 2 год. 

Діють на слизову оболонку та верхні 

дихальні шляхи, визиваючи 
коньюктивіт, еритему вік, сильне 

подразнення і біль очей, ротової 

порожнини, носоглотки, кровотечу з 
носа, слиновиділення, кашель, риніт 

почервоніння вологої шкіри 

Одягти протигаз і 

винести в сховище, в 

жарку погоду одягти 
засоби захисту шкіри, 

провести дегазацію 

обмундирування 

Промити ротову порожнину, 

носоглотку, очі, ввести ампулу 
з антидотом (фіцилін) під 

шолом-маску Сі-ар CR 
тонкодиспер-
сний аерозоль 

ІТ–15-30 

(біле кільце і 

крапка) 

Порошок жовтого кольору, в воді розчиняється не значно, 
добре–в розчинниках, спиртах, ефірах. 

від 10 діб 
до 1 міс. 
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