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Метою теми є проведення аналізу основного та додаткового осна- 

щення та спорядження ланки ГДЗС, яке забезпечує безпеку проведення 

аварійно-рятувальних робіт газодимозахисниками в обмеженому просторі 

на сьогоднішній день, його характеристик, порядку і правил використання. 

Для прикладу візьмемо проведення аварійно-рятувальних робіт в ко- 

лодязі у м. Тернополі, де 7 жовтня 2011 року ,спустившись в колодязь для 

проведення робіт, знепритомніло двоє людей .[ 2 ] Начальник караулу для 

проведення аварійно-рятувальних робіт в колодязі прийняв рішення самому 

опуститися і дістати цих людей. Він був укомплектованим всім споряджен- 

ням яке визначене настановою з газодимозахисної служби.[ 1 ] 

Він опускався туди за допомогою автомобільного крана, з двох сторін 

його фіксували на рятувальних мотузках інші рятувальники. Опустили його 

вниз, він внизу здійснював рятувальні роботи, з ним словесно проводилася 

розмова, настала тишина, він не вийшов на зв’язок, знепритомнів в резуль- 

таті закриття вентиля повітряного балону, що призвело до порушення гер- 

метичності захисної маски та з подальшим отруєнням. Зразу ж опустився 

інший рятувальник йому на допомогу ,зачепивши  його руками  витягнув на 

поверхню. За життя рятувальника у реанімації боролися впродовж два- 

надцяти годин, врятувати не вдалося. Не маючи необхідного спорядження 

для забезпечення індивідуальної безпеки газодимозахисника Тернопільсь- 

кий гарнізон ДСНС України , втратив молодого працівника. 

Відразу після цієї історії виникає запитання « Як зменшити травма- 

тизм і летальні випадки працівників ДСНС під час виконання аварійно- 

рятувальних робіт та інших невідкладних робіт ? » відповідь не є якоюсь 

захмарною та недосяжною . Моя думка на рахунок вирішення цієї проблеми 

цілком збігається з думкою фахівців пожежної охорони європейських країн. 

До прикладу рятувальники в Європі перед входом в непридатне для дихання 

середовище забезпечуються : сигналізатором нерухомого стану газодимоза- 

хисника, газоаналізатором що забезпечує підвищення якості проведення 

пошуково-рятувальних робіт в непридатному для дихання середовищі та 

скорочення часу ліквідації пожеж. Також в даному випадку надзвичайної 

ситуації , як в місті Тернополі повинна була використовуватись штатив- 

тринога (рис. 1), яка забезпечила б безпечний спуск та рятування постраж- 



 
далих, варто зауважити що при проведенні аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт 

газодимозахисниками в обмеженому просторі було  б  доцільніше  використовувати  шланговий  апарат  

який  на  жаль  в Україні не виробляється та не використовується (рис. 2). [ 3 ] 

 


