
Засоби індивідуального, 
колективного і медичного 

захисту

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ  ЦЕНТР  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ ТА  

БЕЗПЕКИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ   ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
МІСЬКІ    КУРСИ     ЦИВІЛЬНО    ОБОРОНИ

ВИКОНАВ МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО

НАВЧАННЯ МІСЬКИХ КУРСІВ ЦО

ПАЛАМАРЧУК Д.Ф.

2012 рік



Засоби  захисту

Засоби колективного 
захисту

Засоби індивідуального 
захисту



Засоби колективного захисту

1
•Сховища

2
•Протирадіаційні укриття

3

•Найпростіші укриття –
щілини



Закон України “Про захист   
людини від впливу іонізуючих 

випромінювань”

• укриття людей в захисній споруді 
застосовується, якщо протягом 

перших десяти діб після аварії на 
АЕС сукупна ефективна доза 

опромінення може перевищити 

5 мзв=500мбер=0,5р.



СХОВИЩА
➢ це інженерні споруди, які забезпечують 

надійний захист людей від усіх вражаючих 
факторів ядерного вибуху, отруйних речовин, 
ХНР, бактеріальних засобів і вражаючих 
факторів звичайної зброї, обвалів і уламків 
зруйнованих будівель і споруд. 



Сховища класифікуються

За захисними властивостями

Місткістю

Місцем розміщення

Забезпеченням фільтровентиляційним 
обладнанням і часом побудови



Захисні властивості сховищ

Клас 
сховища

Коефіцієнт 
послаблення

Тиск, Рф

І 5000 200  кПа

ІІ 3000 300  кПа

ІІІ 2000 200  кПа

ІV 1000 100  кПа

V 1000 50   кПа



Місткість сховищ

від 150 
до 450

понад 450 
осіб

до 150 
осіб

великі



За місцем розміщення

Вбудовані, які розміщені у 
підвальних приміщеннях будівель

Окремо побудовані поза будівлями



Протирадіаційні укриття

➢ це  захисні споруди, які призначені для 
забезпечення захисту від радіоактивних речовин   і   
іонізуючого   випромінювання   в   зонах   
радіоактивного забруднення місцевості, отруйних і 
сильнодіючих отруйних речовин,  біологічних  
засобів  у  краплинно-рідинному  вигляді  та  
світловим випромінювання ядерного вибуху, 
ураганів.



Місткість протирадіаційного укриття

• визначається сумою місць для сидіння і 
лежання (на верхніх ярусах) і приймається:

➢5 чоловік і більше в залежності від площі 
приміщень укриттів, обладнаних в існуючих 
будинках і спорудах;                    
➢ 10-50 чоловік в укриттях, які швидко зводяться, 
що не використовуються в мирний час;                                                      
➢ 50 чоловік і більше в залежності від площі 
приміщень, що проектуються і будуються, в нових 
будинках і спорудах, які використовуються в мирний 
час .



Найпростіші укриття

➢забезпечують захист від 
світлового випромінювання 
й уламків зруйнованих 
будинків, а також знижують 
вплив ударної хвилі, 
проникаючої радіації і 
радіоактивних 
випромінювань на 
зараженій місцевості



Засоби індивідуального захисту

Засоби захисту органів 
дихання

Засоби захисту шкіри

Медичні засоби захисту



Засоби захисту органів дихання

Фільтруючі 
протигази

Ізолюючі 
протигази

Ватно-
марлеві 
пов'язки

Простіші засобиРеспіратори

Маски 
проти 
пилу



ЦИВІЛЬНИЙ ПРОТИГАЗ – ГП-7  (ГП-7В)

1 – лицева частина
2 – коробка фільтруюча 
поглинальна
3 – трикотажний чохол
4 – вузол клапана вдиху
5 – устрій переговорів
6 – вузол клапана 
видоху



ЦИВІЛЬНИЙ ПРОТИГАЗ – ГП-7  



Вимірювання параметрів голови



Параметри підбору росту протигазу 
ГП-7 (ГП-7В) 

Сума  
вимірювань,  см

Ріст лицевої 
частини

Номер упору лямок 
наголовника

Лобовий Скроневий Щічних

До 118,5 1 4 8 6

119-121 1 3 7 6

121,5-123,5 2 3 7 6

124-126 2 3 6 5

126,5-128,5 3 3 6 5

129-131 3 3 5 4

131,5 і більше 3 3 4 3



ЦИВІЛЬНИЙ ПРОТИГАЗ ГП-5;ПМГ



Промислові протигази

• призначені для захисту органів дихання, 

обличчя і очей людини від дії шкідливих домішок, які 
знаходяться в повітрі в виді газів, пару і аерозолів  (пилу, 
диму, туману).

Результат виміру голови, 

см

До 63 63,5-65,5 66-68 68,5-70,5

Більше

71

Ріст шлему-маски 0 1 2 3 4

Підбір лицевої частини по росту проводиться за 
обміром голови (довжина замкнутої лінії, яка 

проходить через маківку голови, щоки і підборіддя).



Промислові протигази

МОДУЛЬНИЙ ППФМ-92 ПРОТИГАЗ ПФМ-1



Промислові протигази

ПРОТИГАЗ ППФ-95 ПРОТИГАЗ ППФ-95М 

Промислові протигази



Марка 

коробки

Тип коробки і   

розпізнавальне 

фарбування

СДОР, від яких захищає коробка

А, А8

Без фільтру проти 

аерозолів  (ПАФ). 

Коричнева.

Пари  органічних сполук (бензин, керосин, ацетон,  

бензол, толуол, ксилол, сірковуглець, спирти, 

ефіри, анілін, газо- і органічні  сполуки  бензолу і 

його  гомологів, тетраетил свинцю), фосфор і 

хлорорганічні отрутохімікати.

А
З ПАФ. Коричнева з білою 

вертикальною смугою
Те саме, а також пил, дим і туман.

В, В8
Без ПАФ. Жовта.

Кислі гази і пари (сірчаний газ, хлор, сірководень,  

синильна кислота, окисли азоту, хлористий 

водень, фосген), фосфор і хлорорганічні 

отрутохімікати.

В
З ПАФ. Жовта з білою 

вертикальною смугою.
Те саме, а також пил, дим і туман.

Г, Г8
Без ПАФ. Чорно-жовта.

Пари ртуті, ртутьорганічні отрутохімікати, на  

основі  етилмеркурхлоріду.

Г
З ПАФ. Чорно-жовта з 

білою вертикальною 

смугою.

Те саме, а також пил, дим і туман, суміш пару 

ртуті і хлору .

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОТИГАЗОВИХ МАЛИХ КОРОБОК



Марка 

коробки

Тип коробки і   

розпізнавальне фарбування

СДОР, від яких захищає коробка

Е, Е8
Без ПАФ. Чорна. Миш’яковий і фосфористий водень.

Е
З ПАФ. Чорна з білою 

вертикальною смугою
Те саме, а також пил, дим і туман.

КД, 

КД8

Без ПАФ. Сіра. Аміак, сірководень і їх сполуки.

КД
З ПАФ. Сіра з білою 

вертикальною смугою.
Те саме, а також пил, дим і туман.

М Без ПАФ. Червона.

Окисел  вуглецю  при   наявності  

органічного  пару (окрім практичних 

не сорбіруючих  речовин, наприклад 

метану, бутану, етану, етилену, та 

інших), кислих газів, аміаку, 

миш’якового  і  фосфористого водню.

М
З ПАФ. Червона з білою 

вертикальною смугою.
Те саме, а також пил, дим і туман.

СО Без ПАФ. Біла. Окис вуглецю.

БКФ
З ПАФ. Зелена з білою 

вертикальною смугою.

Кислі  гази і пар,  пар органічних 

речовин, миш’якового і фосфористого 

водню і від різних аерозолів .



Протигаз дитячий ПДФ-2Д

1 – корпус
2 – обтюратор
3 – з’єднальна трубка
4 – очковий вузол
5 – вузол клапана 

вдиху
6 - вузол клапана 

видиху
7 – фільтруюча коробка
8 – накидна гайка
9 – наголовник
10 – гарантійні тасьми
11 - сумка



Найменуван

ня 

вимірювань

Ріст  маски

1 2 3 4 5

Висота 

обличчя, мм

До 77 77-85 85-92 92-99 92-99

Ширина 

обличчя, мм

До 108 108-116 111-

119

115-

123

124-

135

Параметри підбору росту маски 
протигазу ГП-7



Камера захисна дитяча КЗД-6(4)

1 – оболонка

2 – елемент 
дифузійний  

фільтруючий

3 – тасьма плечова

4 – каркас

5 – піддон

6 – затискач

7 – вікно оглядове

8 - рукавиця



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ІЗОЛЮЮЧИХ ПРОТИГАЗІВ 

Характеристика

Ізолюючий протигаз

КІП -8

І П-4 І П-46 І-46М

Маса , кг 3,4 4,6 5,5 10

Лицева частина ШИП-2б 

(к)

ШВСМ ШВСМ МИП-1

Регенеративний патрон РП-4 РП-46 РП-46М -

Ч
а
с 

за
х
и

сн
о
ї  

 д
ії
   

п
р

и
 н

а
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ж

ен
н

і

(х
в

.)
:

Важкому 40 50 50 -

Середньому 75 60 60 -

Легкому 180 180 180 120

В воді  (15-20˚ С) - - 120 -

В воді  (15-20˚ С) - - 20 -



ІЗОЛЮЮЧИЙ ПРОТИГАЗ ТИПУ ІП-4

➢призначається для 
захисту органів 
дихання, шкіри 
обличчя і очей від 
любої шкідливої 
домішки в повітрі 
незалежно від її      
концентрації при 
виконанні робіт в 
умовах недостачі  або 
відсутності кисню.



ІЗОЛЮЮЧИЙ ПРОТИГАЗ – 4М

1 - маска; 

2 – регенеративний 
патрон; 

3 – каркас; 

4 – дихальний 
мішок;

5 – сумка; 

6 – устрій 
переговорний ; 

7 – пускове 
пристосування



КИСНЕВИЙ ІЗОЛЮЮЧИЙ ПРОТИГАЗ 
КІП-8 

➢ Призначається для захисту 
органів дихання при 
газорятувальних роботах від 
шкідливої дії непридатної 
для дихання атмосфери, яка 
має отруйні речовини високої 
концентрації і збіднена 
киснем. 

➢ Час захисної дії киснево-
ізолюючого протигаза 
складає 2 години.  

➢ Місткість балону 1л; 
➢ Запас кисню в балоні 200 л; 

маса протигазу складає 10 кг.



ДИХАЛЬНИЙ АППАРАТ АП-96;АВХ



РЕСПІРАТОР РПГ-67 

1 – гумова півмаска; 

2 – обтюратор; 

3 – патрони 
поглинання; 

4 – манжети з 
клапанами вдиху; 

5 – клапан видиху; 

6 – оголовник;



РЕСПІРАТОР РУ-60М

1 – гумова 
півмаска; 

2 – обтюратор; 

3 – патрони 
поглинання; 

4 – оголовок; 

5 – клапан видиху;

6 - оголовок



Характеристика респіраторів

Параметри РПГ-67 РУ-60М

Опір вдиху, Па (мм вод. ст.), не більше 58,8 (6) 78,4 (8)

Коефіцієнт проникності масляного туману, %, 

не більше
- 1

Ч
а
с 

 з
а
х
и

сн
о
ї 

 д
ії

Для марки А по бензолу (С˚ =10 мг/л) хв., не 

менше
60 30

Для марки В по сірчистому ангідриду 

(С˚=2мг/л) хв., не менше
50 30

Для марки КД по аміаку (С˚ =2 мг/л) хв., не 

менше
30 20

Для марки КД по сірководню (С˚ =2 мг/л) 

хв., не менше
50 20

Для  марки  Г  по  пару  ртуті (С˚ =0,01 мг/л) 

хв., не менше
20 15

Маса, г, не більше
300 350



Призначення патронів респіраторів
Маркування 

патрону

Сильнодіюча отруйна речовина, від якої захищає 

патрон

РПГ-67

Органічні пари  (бензину,  гасу,  ацетону,  бензолу,  і їх 

гомологів, спиртів, ефірів та інших, окрім  низько 

киплячих і не сорбуючих органічних речовин), пару 

хлор- і фосфорорганічних отрутохімікатів.

РУ-60М-А або 

РУ-60МУ-А
То саме і аерозолі.

РПГ-67-В
Кислі гази (сірчистий ангідрид, сірководень та інші), 

пари хлор- і фосфорорганічних отрутохімікатів.

РУ—60М-В або 

РУ-60МУ-В
То саме і аерозолі.

РПГ-67-КД Аміак і сірководень.

РУ-60М-КД або 

РУ-60МУ-КД
То саме і аерозолі.

РПГ-67-Г Пар ртуті.

РУ-60М-Г або 

РУ-60МУ-Г
То саме і аерозолі.



РЕСПІРАТОР РПА-1

1 – гумова півмаска; 2 – змінні фільтри;               
3 – клапан видиху; 4 – наголовник



РЕСПІРАТОРИ Ф-62Ш , У-2ПГ (У-2К, Р-2)



ШБ-1 “ПЕЛЮСТКА”

• Респіратор кріпиться на голові 

двома стрічками, що не 

розтягуються. Щільне 

прилягання його до обличчя 

досягається завдяки гумовому 

шнуру, вшитому у периметр 

круга, алюмінієвій пластинці, що 

обтискає перенісся, а також 

електростатичний заряд 

матеріалу ФПП, що утворює 

смугу обтюрації "Пелюсток-

200М" по захисних й 

експлуатаційних характеристиках 

аналогічний до респіратору 

«Пелюсток-200». Відмінність 

його в тім, що поставляється в 

зібраному вигляді, повністю 

готовим до застосування. 

Маса респіраторів даного типу не 

перевищує 12 грамі



САМОРЯТІВНИК  ПРОМИСЛОВИЙ 
ІЗОЛЮЮЧИЙ (СПІ-20); ГАЗОДИМОЗАХИСНИЙ 

КОМПЛЕКТ (ГДЗК) 



Засоби захисту шкіри

• Засобами захисту шкіри особовий склад 
органів управління і сил цивільної 
оборони, для дій в умовах надзвичайних 
ситуацій, забезпечується за рахунок 
суб’єктів господарської діяльності 
(підприємств, установ і організацій). 



Засоби захисту шкіри поділяються

спеціальні

підручніізолюючі

фільтруючі



Легкий захисний костюм Л-1 

• складається з сорочки з 
капюшоном, брюк, 
зшитих заодно з 
панчохами, двопалих 
рукавичок і 
підшоломнику. Окрім 
того, в комплект входить 
сумка  і  пара рукавичок.  
Виготовляється трьох 
розмірів із проґумованої
тканини. Маса 3 кг, 
упаковується в ящики по 
12 шт. 



Загальновійськовий захисний комплект 
(ЗЗК) 

• складається з 
захисного плаща ОП-1 
(виготовляється 5-и 
розмірів із спеціально 
прогумованої 
тканини), захисних 
панчіх і захисних 
рукавичок. Маса 
комплекту 3 кг, 
упаковується в ящики 
по 20 шт.



Захисний фільтруючий одяг (ЗФО)

• складається з 
бавовняно-паперового 
комбінованого костюму 
насиченого пастою К-4, 
гумових  рукавичок, 
чобіт, підшоломнику, 
двох пар панчіх 

(одна насичена). 

 



ІЗОЛЮЮЧІ КОСТЮМИ ІК-ТГЗ -АУ;КІО-2У



КОМБІНЕЗОНИ  ДЛЯ  РОБОТИ  В  
АГРЕСИВНОМУ  СЕРЕДОВИЩІ



КОМПЛЕКТ  ЗАХИСНОГО  БАВОВНЯНО-
ПАПЕРОВОГО  ОДЯГУ



Захисні аксесуари



Простіші засоби
Ватяна марлева пов’язка

• Ватно-марлева пов’язка (ВМП) призначена

для захисту органів дихання від радіоактивного

пилу, виготовляється самостійно із марлі

довжиною 100 см. і шириною 50 см.

• Марлю стелять на столі посередині кладуть

вату розміром 30х20 см. товщиною біля 2-х см.

• Вільні кінці марлі загортають по всій довжині, з

обох сторін закриваючи вату. На кінцях марлі

роблять розрізи.



Медичні засоби захисту

➢Медичні засоби захисту 
призначені для 
профілактики і надання 
допомоги, запобігання 
ураженню або значного 
зниження його ступеня, 
підвищення стійкості 
організму до уражую 
чого впливу РР, ОР, СДОР 
і БЗ.



До медичних засобів захисту 
відносяться

1
•протиепідемічні

2
•санітарно-гігієнічні

3

•спеціально-профілактичні 
засоби  



Індивідуальна аптечка АІ-2

• має засоби профілактики і 
першої допомоги при 
радіаційному, хімічному і 
бактеріальному ураженні, а 
також при їх комбінаціях з 
травмами. 

• Маса укомплектованої 
аптечки складає 130 г. 
Аптечки до видачі їх на руки 
повинні зберігатися в сухому 
опалюваному приміщенні 
при температурі 14-18 °С і на 
відстані не менше 1 м від 
джерела тепла. 

• Термін придатності аптечок 
АІ-2 складає чотири роки.



В аптечці АІ-2 є наступні медичні 
препарати:

• Радіозахисний  засіб  № 1 (цистамін)  – використовується у разі  
загрози  радіоактивного опромінювання в кількості 6 таблеток одночасно і 
запивається водою; при новій загрозі через 4-5 годин необхідно прийняти іще 6 
таблеток; максимальна дія препарату починає діяти через 30-45 хвилин після 
прийому.

• Радіозахисний засіб № 1 (йодистий калій) – призначено для осіб, 
які знаходяться в зоні випадання радіоактивних опадів, при умові вживання 
ними в їжу свіжого (не консервованого) молока; вживається по одній таблетці 
щоденно на протязі 10 днів. 

• Засіб при отруєнні ФОР (тарен) – використовується по одній таблетці 
при вказівках командира формування або іншого начальника; при  наростанні  
ознак отруєння прийняти ще одну таблетку. 

• Засіб проти блювоти (етаперазин) – використовується по одній 
таблетці  одразу після опромінювання, а також при виявленні нудоти після ударів 
голови.

• Засіб проти болю (шприц-тюбик) – використовується при 
переломах, великих ранах та опіках. В мирний час зберігається відповідно до 
вказівок органів цивільної оборони.



Індивідуальний протихімічний пакет 
ІПП (ІПП-8)

• має в своєму складі 
рідинну рецептуру для 
дегазації, яка готова для 
використання і набір 
марлевих салфеток для 
оброблення часток 
поверхні шкіри і 
прилягаючого до них 
одягу. При обробленні 
шкіри обличчя за 
допомогою ІПП 
необхідно виключати 
попадання дегазатору в 
очі.               



Медична аптечка Санітарна сумка

Медичні засоби захисту



Медичні засоби захисту

Індивідуальний перев'язувальний пакет ІПП-1 ( ППМ ) застосовується для перев'язки ран, опіків і зупинки деяких видів кровотечі. 

• Склад ІПП-1, пакету перев'язувального ППМ : 

• - пов'язки (подушечка з нетканого полотна нерухома, подушечка з нетканого полотна рухлива, марлевий бинт)

• - безпечні шпильки

• - упаковки (внутрішньої оболонки і зовнішньої прогумованої оболонки)

Порядок користування перев'язувального пакету ППМ, ІПП-1:

• розірвати по надрізу зовнішню оболонку і зняти її; 

• розгорнути внутрішню оболонку; 

• однією рукою узяти кінець, а інший - скатку бинта і розгорнути пов'язку; 

• на раневу поверхню накладати так, щоб їх поверхні, прошиті кольоровою ниткою, виявилися вгорі. 

• Гарантійний термін зберігання - 5 років.


