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ЛДУБЖД 

Серед усіх аспектів повсякденного життя  людини на першому місці завжди стоїть її 

безпека. На превеликий жаль, багато людей занурюючись у бурхливий ритм життя забувають 

про власну безпеку порушуючи навіть елементарні вимоги щодо її дотримання. Не виключення 

становлять і водії транспортних засобів.  

Офіційна статистика надзвичайних ситуацій (далі НС) – за 2011 рік  на транспорті 

трапилось 15% (28 НС) від всіх техногенних НС в Україні. Постраждало 82 особи, з них 7 дітей. 

В середньому у 2011 році в кожній НС унаслідок аварій на автомобільному транспорті - гинуло 

п'ять та травмувалось троє осіб [1] .  

 

Рис.1 Розподіл кількості надзвичайних ситуацій, які виникли протягом 9 місяців 2011 

року за видами. 

За даними Мінтрансзв’язку за 2011 рік на автошляхах України сталось 620 ДТП за 

участю ліцензованого автомобільного транспорту, в яких загинула 151 осіба. За даними ДАІ 

МВС України зареєстровано 186089 ДТП, в яких загинуло 4728 осіб [2]. Дана статистика 

свідчить і про те, що таку саму кількість раз залучали підрозділи МНС України.  



Як відомо, завжди, в будь-якій рятувальній операції найважливішим є час. Завдання 

керівника аварійно-рятувальних робіт - в найкоротші терміни врятувати людину та передати її 

професійним медикам (правило «золотої години»). Якісно прискоривши процедуру організації та 

проведення самих аварійно-рятувальних робіт при ДТП можна зменшити кількість жертв. 

Рятувальні роботи можна покращити (прискорити, не втрачаючи безпеки) застосовуючи 

поєднання використання аварійно-рятувального інструменту з комп’ютерними технологіями.  

При прибутті на місце події  керівник аварійно-рятувальних робіт завжди проводить 

розвідку в ході якої оцінює обстановку і приймає рішення. Часто при рятувальних роботах 

необхідно враховувати джерела додаткових небезпек, особливості конструкції   різних марок 

автомобілів, а їх не одна сотня. Запам’ятати та оперативно використовувати такі дані не кожен 

керівник зможе. Тому, для допомоги оперативній роботі представникам рятувальних формувань 

слід використовувати портативний комп’ютер (долі ПК) з програмним забезпеченням,  в базі 

даних якого знаходиться повністю вся інформація про кожен конкретний автомобіль, автобус з 

алгоритмом роботи. Як варіант, може використовуватись програма Crush Recovery System. Вона 

характеризується наявністю великої технічної бази щодо автомобілів, автобусів  та вантажівок і 

має наступні можливості та переваги[3]: 

1. Інтернет доступ до технічної інформації про транспортний засіб, для швидкого і 

безпечного проведення аварійно-рятувальних робіт. Доступні бази на будь-

якому ПК з доступом до Інтернету. 

2. Однозначна та легка інтерпретація технічної інформації про відповідні компоненти 

автомобіля з якими необхідно працювати  (місцезнаходження АКБ, електронні та електричні 

системи, місця підсилення, армування кузова) (рис. 2). 

3. База даних усіх серійних машин Європи, Північної Америки та Великобританії 

(особливість-праве кермо) про наявні подушки безпеки враховуючи навіть додаткові опції 

кожного автомобіля.  

4. Показ точного розташування всіх компонентів, які є потенційно небезпечними 

(рис.2) (АКБ, системи пасів безпеки, тощо). 

5. Детальні технічні характеристики та інструкції щодо демонтажу всіх компонентів 

відображаються після одного натискання курсору миші на відповідному компоненті (рис.3). 

6. Актуальність  наявної інформації. 

7. За допомогою PDF функції, інформацію можна роздрукувати, відправити 

факсом або електронною поштою. 

8. Різні варіанти  доступу (оплата за перегляд і підписка). 

 



 

Рис.2 Елементи та системи автомобіля, які необхідні для роботи рятувальника 

 

 

Рис.3 Схема автомобіля після демонтажу вибраних елементів  
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