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Аналіз загибелі людей на пожежах свідчить про те, що основною (до 
80 % загиблих) причиною смерті є отруєння токсичними продуктами горін- ня. Як правило, це трапляється 
тоді, коли концентрація складника продуктів горіння (чадного газу, сірководню, альдегідів, кетонів і т.д. ) 
перевищує гра- ничну небезпечну для людини концентрацію, а допомога вчасно не прибула. 

Відповідно до наказу  „Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту МНС Украї- ни” виконання рятувальних робіт, евакуація потерпілих з 
непридатного для ди- хання середовища мають здійснюватися в засобах індивідуального захисту ор- ганів зору 
та дихання (ЗІЗОД) [1]. Оперативною одиницею, яка проводить ці 
роботи, є ланка ГДЗС, яка складається з не менше, ніж 3-х чоловік, включаючи командира ланки. Відповідно 
до згаданого вище наказу читаємо, що до основ- 
ного спорядження для  виконання  робіт  і  проведення  розвідки у приміщен- нях,  які задимлені або 
загазовані в результаті пожежі (НС), ланка ГДЗС має 
мати мінімум необхідного спорядження, а саме: гнучкий трос (зв'язка), засоби пожежогасіння (рукавна лінія з 
пожежним стволом); засоби рятування і саморя- тування (рятувальна мотузка); пожежний лом легкий; засоби 
зв'язку (мобільна радіостанція); засоби освітлення (індивідуальний ліхтар на кожного газодимо- 
захисника і груповий ліхтар на ланку ГДЗС); інші засоби та спорядження, необ- хідні для виконання 
поставленого завдання (п. 51). 

 
При цьому в п.52 зазначено: „ Додатково ланка ГДЗС може комплектува- тись: термо- або 

газоаналізаторами, індивідуальними сигналізаторами визна- чення місця перебування газодимозахисника, 
індикаторами визначення елект- ричного обладнання під напругою, тепловізорами, порошковими вогнегасника- 
ми, ізолюючими апаратами з пристроями для рятування постраждалих або са- морятівниками з часом захисної 
дії від 15 хвилин і більше. Рішення про викори- стання додаткового спорядження ланки ГДЗС приймає КГП (п.52). 

Знову ж таки, у п. 84 вказано, що „для  виконання рятувальних робіт необхідно застосовувати 
резервні ЗІЗОД (пристрої для  рятування  постра- 
ждалих ) або саморятівники”. 

У розділі 4.3 – Особливості залучення газодимозахисників для про- ведення  аварійно-рятувальних 
робіт в  обмежених (замкнутих) просторах, 
п.102 вказано, що керівник робіт зобов'язаний організувати проведення роз- 
відки місця НС, під час якої встановити ступінь загрози або ураження та наявності газів, місце 
перебування та кількість потерпілих. 

Коли ланка ГДЗС проводить розвідку з пошуку-рятування людей, то у разі виявлення людини, якщо вона 
при свідомості, її  можна виводити за допомогою 
рятувального пристрою, якщо такий передбачений апаратом газодимозахисника; або за допомогою саморятівника. 
Саморятівники можуть ефективно використо- вуватись для захисту органів дихання та зору при дотриманні ряду 
правил: кон- центрація кисню в повітрі має бути не меншою 17%; необхідно визначити тип, 
властивості та кількість отруйних речовин в повітрі; заборонено користуватися фільтруючими засобами в 
замкнутих просторах через недостатню вентиля- цію;якщо є сумніви щодо вище перерахованих правил, слід 
користуватися ЗІЗОД. 

Як бачимо, саморятівники можуть бути ефективним засобом для прове- дення рятувальних робіт в НДС, 
при умові що ми повинні знати концентрацію 
кисню, концентрацію та склад небезпечних газів в продуктах горіння. Для цього потрібен прилад з додаткового 
спорядження ланки, що має назву газоаналізатор. 

Вважаю за необхідне доповнити наказу МНС України „Про затверджен- ня Норм табельної 
належності…” [2], де включити, щоб хоча б один з трьох 
апаратів на стисненому повітрі комплектувався рятувальним пристроєм, також, щоб табельна належність 
пожежно-технічного та аварійно-рятувального устат- кування і майна на основні пожежні автомобілі включала 
газоаналізатор, 3 шт. саморятівника фільтруючого типу – по одному для кожного газодимозахисника 
ланки ГДЗС; зробити доповнення до діючого наказу „Настанова з ГДЗС”, де саморятівник та газоаналізатор 
повинні входити в основне спорядження ланки. 
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