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Корисна модель належить до способів рятування людей з багатоповерхових будинків під 
час пожеж і застосовується для швидкого та одночасного порятунку людей, що вистрибують з 
віконних прорізів чи балконів. 

Відомий спосіб рятування людей з багатоповерхових будинків під час пожежі з 
використанням "кубу життя" SP 16 [1], що дозволяє здійснювати порятунок людей з висоти до 5 
25 м. 

Однак спосіб рятування людей з багатоповерхових будинків під час пожежі з використанням 
"кубу життя" SP 16 не дозволяє здійснювати рятування одночасно кількох людей, вимагає 
тривалого часу встановлення, приземлення потерпілого в суто рятувальну зону та дозволяє 
здійснювати рятування людей до висоти 25 м. 10 

В основу корисної моделі поставлено задачу створити спосіб рятування людей з 
багатоповерхових будинків під час пожежі в якому застосування рятувальної сітки дозволило б 
здійснювати рятування одночасно кількох людей, не вимагало тривалого часу встановлення, 
приземлення потерпілого в суто рятувальну зону та дозволило здійснювати рятування людей з 
висоти понад 25 м. 15 

Поставлена задача вирішується тим, що спосіб рятування людей з багатоповерхових 
будинків під час пожежі передбачає застосування рятувальної сітки, що кріпиться 
кронштейнами до будинку та пожежного автомобіля. 

На кресленні подано загальний вигляд способу рятування людей з багатоповерхових 
будинків під час пожежі, де 1 - багатоповерховий будинок, 2 - кронштейн на будинку; 3 - 20 
рятувальна сітка; 4 - кронштейн на автомобілі; 5 - пожежний автомобіль. 

Спосіб рятування людей з багатоповерхових будинків під час пожежі полягає в закріпленні 
до житлового будинку 1 за допомогою кронштейну на будинку 2 рятувальної сітки 3. До 
пожежного автомобіля 5 рятувальна сітка 3 кріпиться за допомогою кронштейна на автомобілі 
4. 25 

Робота способу рятування людей з багатоповерхових будинків полягає в можливості 
застосування рятувальної сітки. Внаслідок цього досягається можливість здійснювати 
рятування одночасно кількох людей, не вимагається тривалого часу встановлення, 
приземлення потерпілого в суто рятувальну зону та дозволяється здійснювати рятування 
людей з висоти понад 25 м. 30 

Джерело інформації: 
1. Vetter Emergency-Safety cushions SP 16/SP 25. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.vetter.de/vetter_emergency/en/Rescue+Products/Safety+cushions/Safety+cushions+SP+1
6+_+SP+25-p-3301.html 
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Спосіб рятування людей з багатоповерхових будинків під час пожежі, який відрізняється тим, 
що для рятування людей застосовується рятувальна сітка, що кріпиться за допомогою 
кронштейнів до будинку та пожежного автомобіля. 40 
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