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УДК 614.8

Л.Ф. Дзюба, к. т. н., доц. JI.A. Кавецький,
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ОРГАНІЗАЦІЯ СПУСКУ ПОТЕРПІЛИХ ІЗ БАГАТОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ВЕРХОЛАЗНОГО СПОРЯДЖЕННЯ

У разі виникнення надзвичайної ситуації найбільш поширеним способом 
евакуації потерпілих із верхніх поверхів багатоповерхової будівлі є спуск 
за допомогою пожежних авто драбин чи автопідіймачів. На практиці 
виникають обставини, за яких застосування цієї техніки з багатьох 
причин є неможливим. У такому разі для порятунку потерпілих із 
небезпечної зони рятувальникам доводиться спускати їх за допомогою 
висотно-верхолазного спорядження. Організація такої рятувальної 
операції вимагає злагодженості та чіткості дій кожного з виконавців. У 
статті уточнена методика, що містить алгоритм дій для рятувальників під 
час спуску потерпілих із багатоповерхових будівель двома способами. А 
також наведено методичні рекомендації щодо забезпечення безпеки при 
організації спуску потерпілого за допомогою верхолазного спорядження.

Ключові слова: рятувальник, верхолазне спорядження, алгоритм дій, спуск потерпілого.

Вступ. Кількість пожеж на території України в 2011 році зменшилась на 2,3% у 
порівнянні з 2010 роком. Однак кількість загиблих під час пожеж збільшилась на 1,6% та 
становила 2863 особи, з них 92 дитини. Значна частина пожеж сталася у житлових 
будинках (близько 30%). На житловий сектор також припало майже 99% загибелі людей 
від пожеж [1]. Значна кількість фактів групової загибелі людей була зареєстрована у 
багатоповерхових будинках. Основна причина загибелі людей під час пожежі у 
багатоповерховій будівлі -  відсутність можливості скористатися шляхами евакуації.

Постановка проблеми. У багатоповерхівці шляхами евакуації служать коридори, 
сходові клітки та зовнішні пожежні драбини. Якщо потерпілим не вдається (шляхи 
евакуації відрізані чи охоплені полум’ям; заповнені димом чи зруйновані) або вони 
нездатні (втрачена свідомість чи отримана травма) самостійно покинути будівлю, тоді для 
їх евакуації рятувальники залучають пожежні автодрабини чи колінчасті автопідіймачі.

Однак, як показує практика, трапляються ситуації коли використання цієї техніки є 
неможливим. Причиною такого обмеження може бути заставлена 
автівками чи захаращена прибудинкова територія, а в окремих випадках і незаконне 
встановлення ларьків чи допоміжних прибудов. Неодноразово виникають пожежі, на які 
прибуває сучасна техніка, що здатна розгорнутись на висоту вище 16-ого поверху, проте 
не в змозі забрати потерпілих із висоти 8-го поверху через обмеженість під’їзду на 
потрібну відстань до будинку. Так, автодрабина Mercedes METZ L53 (автомобіль такого 
типу перебуває на озброєнні в одному із пожежних підрозділів м. Львова), найбільша 
робоча висота підйому якої 53м, має максимально можливий виліт люльки 15м (рис. 1). 
Отже, ця автодрабина здатна доставляти люльку для евакуації водночас двох потерпілих 
на будь-який поверх у межах цієї висоти за умови, що відстань від зовнішньої стіни 
будівлі до місця встановлення автодрабини не перевищує 13 м (з урахуванням необхідних 
2 м на розстановку опорних лап). До прикладу, на пожежі, що виникла в дев’яти 
поверховому офісному приміщенні Владивостока у 2006 році загинуло дев’ятеро осіб, 
вистрибнувши з верхнього поверху. Тоді, значна кількість припаркованих автомобілів 
загородила проїзд та місце встановлення пожежних авто драбин [2].
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У випадку, коли проведення евакуаційних 
робіт за допомогою пожежної автодрабини чи 
колінчастого підіймача є неможливим, 
рятувальникам
потрібно спускати потерпілих із небезпечної зони 
(верхніх поверхів) в безпечну (нульова відмітка) по 
рятувальних мотузках з використанням висотно- 
верхолазного спорядження.

Аналіз останніх публікацій. На сьогодні 
практична діяльність рятувальників оперативно- 
рятувальної служби ЦЗ України щодо проведення 
аварійно-рятувальних робіт під час надзвичайних 
ситуацій здійснюється згідно з «Тимчасовим 
статутом дій у надзвичайних ситуаціях (Частина 1,
2)» [3,4] та «Правилами безпеки праці в органах і 
підрозділах МНС України» [5]. У навчальному 
посібнику «Пожежно-рятувальна підготовка» [6] 
описано загальний порядок організації таких робіт, 
однак не розроблений чіткий алгоритм дій 
виконавців робіт. Тому на сьогодні не існує 
методики з певним алгоритмом щодо організації 
спуску потерпілого з верхніх поверхів будівлі за 
допомогою верхолазного спорядження.

Мета роботи. Розробити методику з 
алгоритмом дій безпечного спуску потерпілих із 

багатоповерхової будівлі за допомогою 
верхолазного спорядження.

Виклад основного матеріалу. На практиці 
рятувальники використовують два основних способи 
евакуації потерпілих шляхом спуску за допомогою

верхолазного спорядження:
1) спуск по вертикальних перилах;
2) спуск по похилій переправі.
Залежно від стану потерпілого, для його спуску можна використовувати різне 

рятувальне спорядження (рис. 2). Так, якщо потерпілий похилого віку або з важкими 
травмами, його спуск організовують у рятувальних ношах (рис. 2, а), в інших випадках -  у 
рятувальній системі «косинка» (рис. 2, б).

Рис.1. Межі робочого поля 
автодрабини Mercedes 

METZL53

а) б)

Рис. 2. Рятувальне спорядження для спуску потерпілого: 
а) рятувальні ноші MS01; б) рятувальна «косинка» Petzl

Сучасні фірми-виробники пропонують широкий асортимент такого спорядження,
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ясе є достатньо зручним (незначна вага, оптимальний розмір, простота конструкції) та 
надійним в експлуатації (міцні металеві сплави та синтетичні волокна).

Для безпечного спуску потерпілого будь-яким із двох вказаних способів, 
рятувальники організовують гальмівну систему (рис. 3). На рис. З а гальмівна система 
побудована з використанням спускового пристрою «вісімка», на рис. З б за допомогою 
спеціального вузла «карабінне гальмо», а на рис. З в -  вузла «UIAA». Для додаткової 
страховки рятувальники доповнюють таку систему затискачем «Shunt» (рис. З г).

Рис. 4. Схема рятування потерпілого способом «спуск по вертикальних перилах»

Алгоритм дій цих двох рятувальників має бути таким:
1) рятувальник №2 одягає на потерпілого (3) рятувальний трикутник «косинка» (4) 

та приєднує до нього кінець рятувальної мотузки (5) через карабін (б);

Рис. 3. Організація гальмівної системи з використанням: 
а) спускового пристрою «вісімка»; б) спеціального вузла «карабінне гальмо»; 

в) спеціального вузла «UIAA»; г) затискача «Shunt»

Спуск потерпілого по вертикальних перилах вважається найпоширенішим 
способом порятунку. На практиці рятувальники спускають таким способом потерпілого з 
покрівлі чи верхнього поверху будівлі у безпечну зону при умові, що на вертикальному 
шляху по якому здійснюється рятування (зовнішня частина будівлі) відсутні перешкоди. 
Для виконання такої рятувальної операції необхідно, як мінімум, двоє рятувальників (рис.
4), які працюють водночас.
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2) рятувальник №1 складає гальмівну систему. Для цього він заправляє рятувальну 
мотузку (5) у спусковий пристрій «вісімка» (7) та, створивши відтяжку (8), приєднує 
створену систему до надійної конструкції (9);

3) рятувальник №2 для захисту рятувальної мотузки від перетирань встановлює на 
підвіконник протектор (10);

4) перевіривши правильність усіх з’єднань, рятувальник №2 допомагає вийти 
потерпілому у вікно, а рятувальник №1 натяіує двома руками рятувальну мотузку перед 
«вісімкою»;

5) під час спуску рятувальник №2 перебуває позаду рятувальника №1. Взявшись 
двома руками за рятувальну мотузку, він виконує функції страхувальника;

6) рятувальник №1 регулює швидкість спуску, шляхом збільшення кута 
заломлення та сили натягу рятувальної мотузки;

7) після спуску потерпілого у безпечну зону рятувальники виймають рятувальну 
мотузку з «косинкою» на поверх та готуються до спуску наступного потерпілого.

Евакуація потерпілих із багатоповерхових будівель, способом «спуск по похилій 
переправі» застосовується рятувальниками у випадку, коли:

• безпечна зона знаходиться на відстані від будівлі, з якої виконують спуск 
(наявність розширеної забудови на першому поверсі багатоповерхового будинку або 
великої кількості уламків навколо будинку);

• на нижче розташованих поверхах знаходяться небезпечні для спуску по 
вертикальних перилах фактори (пожежа, наявність гострих країв конструкцій, 
кондиціонерів тощо).

Суть цієї евакуації полягає у спуску потерпілого по косо натягнутій мотузці, 
закріпленій у двох точках на різній висоті. Таку переправу організовують з двох 
рятувальних мотузок: робочої та страхувальної. Сила натягу робочої мотузки завжди є 
більшою, ніж страхувальної. Окрім цього, обидві мотузки, по-можливості, кріплять в 
різних місцях на будівлі. Дещо спрощений варіант організації переправи -  це натягування 
здвоєної мотузки, коли дві мотузки кріплять разом. Перевагою застосування здвоєної 
мотузки є виграш у часі та відсутність значного прогину мотузок під вагою потерпілого, а 
недоліком -  необхідність знайти надійне місце для кріплення. Натягують мотузки за 
допомогою рятувального автомобіля або з використанням системи поліспасту. 
Рятувальники спускають потерпілого по робочій мотузці на карабіні грушоподібної 

форми або на подвійному блок-ролику (рис.5).
Швидкість спуску регулюють додатковою 

мотузкою, яку видають через гальмівну систему. 
Причому місце організації цієї системи може бути 
як зверху (небезпечна зона), так і на нульовій 
відмітці біля автомобіля (безпечна зона). Для 
виконання цієї рятувальної операції необхідно 
залучити не менше п’яти рятувальників, двоє з 
яких мають перебувати внизу у безпечній зоні для 
прийому потерпілого (рис. 6). Алгоритм дій 
рятувальників під час організації спуску 
потерпілого по похилій переправі такий:

1) рятувальник №2 та №3 укладають 
потерпілого (б) у рятувальні ноші (7) та фіксують 

його регулюючими поясами;
2) рятувальник №1 закріплює подвійну рятувальну мотузку (8) вузлом «булінь» за 

надійну опору (9) на поверсі та скидає її середину вниз;
3) рятувальник №4 на середині подвійної мотузки зав’язує вузол «подвійна 

вісімка» та через два сталеві карабіни кріпить її до фаркопу (10) рятувального автомобіля. 
Після цього рятувальний автомобіль, від’їхавши назад, створює певний натяг мотузки;

Рис. 5. Верхолазне спорядження :
а) карабін Attache screw-lock;
б) блок-ролик «Pulley twin roll»
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4) рятувальник №1 організовує на поверсі гальмівну систему (див. рис. 3) та 
приєднує кінець додаткової мотузки (11) до кріплення рятувальних нош;

5) рятувальник №3 організовує систему кріплення до рятувальних нош;
6) рятувальник №1, №2 та №3 приєднують рятувальні ноші через блок-ролик (12) 

до подвійної мотузки та перевіряють правильність усіх з’єднань;
7) рятувальник №2 допомагає вийти рятувальнику №3. із ношами через край 

балкона;
8) рятувальник №1 регулює швидкість спуску рятувальних нош із потерпілим, 

шляхом збільшення кута заломлення та сили натягу додаткової мотузки;
9) рятувальник №2 додатково страхує двома руками видавання додаткової мотузки;
10) рятувальник №3 під час спуску супроводжує рятувальні ноші з потерпілим та 

контролює їх розташування у просторі;
11) на момент завершення спуску рятувальники №4 та №5 приймають потерпілого 

із рятувальником №3 та знімають систему кріплень нош до мотузки;
12) за необхідності продовження евакуації, рятувальники М 1 та №2 виймають 

рятувальні ноші нагору по натягнутій мотузці за допомогою допоміжної та повторюють 
процес евакуації потерпілого.

Рис. 6. Схема рятування потерпілого способом «спуск по похилій переправі»

Такі рятувальні роботи слід виконувати швидко, але з дотриманням запобіжних 
заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Нижче наведено методичні 
рекомендації щодо забезпечення безпеки потерпілих та рятувальників при організації 
спуску за допомогою верхолазного спорядження:

• забороняється користуватися для рятування мокрими та вологими рятувальними 
мотузками, а також тими, що не знаходяться у бойовому розрахунку [5];

• перед початком спуску потрібно переконатись, що довжина мотузки забезпечує 
повний спуск на землю [5];

• особливу увагу рятувальникам слід звертати на початок виходу потерпілого з 
вікна, щоби на перегині підвіконника під мотузкою не опинилась його рука;

• при спуску потерпілого з метою запобігання ударів до підвіконника чи виступів 
на будівлі, рятувальникам необхідно знизу відтягувати потерпілого за допомогою 
додаткової мотузки;

• спуск потерпілого по рятувальній мотузці проводиться особовим складом у 
рукавицях, щоб запобігти травм рук [5];
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• для захисту мотузок на перегинах рятувальникам в якості протекторів слід 
використовувати куски пожежних рукавів довжиною 0,8 -їм ;

• місцями для закріплення мотузки можуть бути колони, перила сходових кліток та 
балконів. При наявності на стінах радіаторів опалення (чавунних) місцем закріплення 
мотузки можуть послужити гаки на яких вони підвішені.

Висновки:
1) обґрунтовано актуальність використання верхолазного спорядження для 

рятування потерпілих з багатоповерхових будівель під час виникнення надзвичайних 
ситуацій;

2) уточнено методику та розроблено алгоритм дій рятувальників для спуску 
потерпілого двома способами: по вертикальних перилах та похилій переправі;

3) наведені рекомендації щодо дотримання правил безпеки праці при організації 
рятувальних робіт за допомогою верхолазного спорядження.
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FACTORS OF OPTIMIZATION OF LEGALITY AND OFFICIAL DISCIPLINE OF 
WORKERS OF MINISTRY OF EMERGENCY MEASURES OF UKRAINE
On the basis of kontent analysis found out principal reasons of sub"ektivnogo character, 

which result in violations of the mode of legality and official discipline the workers of 
MINISTRY of emergency measures of Ukraine. Vision of row of the proper measures is formed 
with the purpose of non-admission of violations of legality and official discipline.
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ФАКТОРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОННОСТИ И СЛУЖЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ РАБОТНИКОВ МЧС УКРАИНЫ

На основании контент анализа обнаружены основные причины субъъективного 
характера, которые приводят к нарушениям режима законности и служебной дисциплины 
работниками МЧС Украины. Сформировано виденье ряда соответствующих мероприятий 
с целью недопущения нарушений законности и служебной дисциплины.
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ORGANIZATION OF DESCENT OF VICTIM FROM MULTISTORIED BUILDING BY

STEEPLE JACKING EQUIPMENT
In case of emergency situations, the most widespread way of evacuation of victim from 

upper floors is downed victims by using of aerial ladder and elevating platform. During practice, 
using this equipment is impossible. At this rate, for rescuing victim from dangerous territory 
rescuers should down them with the help of steeple jacking. The organization of such rescue 
action requests coordination and clearness actions of each rescuer. The methods which consist of 
algorithm of actions for rescuers in case of down of victims from multistoried building have two 
ways. Methodological recommendation is given in the article.

УДК 614.8
Л.Ф. Дзюба, к. т.н., доц., Л.А. Кавецкий 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПУСКА ПОСТРАДАВШИХ С МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ВЕРХОЛАЗНОГО СНАРЯЖЕНИЯ

В случае возникновения чрезвычайной ситуации наиболее распространенным 
способом эвакуации пострадавших с верхних этажей многоэтажного здания является 
спуск с помощью пожарных автолестниц или автоподъемников. На практике возникают 
обстоятельства, при которых применение этой техники по многим причинам 
невозможно. В таком случае для спасения пострадавших из опасной зоны спасателям 
приходится спускать их с помощью высотно-верхолазного снаряжения. Организация 
такой спасательной операции требует слаженности и четкости действий каждого из 
исполнителей. В статье уточнена методика, содержащая алгоритм действий для 
спасателей во время спуска пострадавших с многоэтажных зданий двумя способами. А 
также приведены методические рекомендации по обеспечению безопасности при 
организации спуска пострадавшего с помощью верхолазного снаряжения.
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