
УДК 004:477.8 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ МНС У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 

Курсанти В.М. Вовчук, Н.Є. Бурак  

викл. М.Ю. Грицюк, Львівський ДУ БЖД 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
 

Туристична галузь є не тільки важливим чинником стабільного і динамічного збіль-

шення надходжень до місцевого бюджету Карпатського регіону, але й джерелом підвищеної 

уваги пошуково-рятувальних підрозділів МНС України. Оскільки кількість туристів, які оби-

рають для відпочинку Карпатські гори, з кожним роком більшає, дедалі частіше постає пи-

тання їх надійного захисту та оперативного реагування на небезпечні ситуації, до яких вони 

все частіше потрапляють.  

Оскільки безпека відпочивальників є якісною складовою туристичного бізнесу, то 

потрібно розвивати і зміцнювати гірську рятувальну службу, яка б стежила та контролювала 

безпеку туристичних походів. Забезпечення захисту та запобігання потрапляння туристів у 

надзвичайні ситуації, а також розвиток аварійно-рятувальної служби пошуку та супроводу 

туристів безпечними маршрутами ґрунтується на: 

- наявних передумовах для виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій та по-

дій, пов'язаних з небезпекою під час відпочинку громадян України та іноземних туристів на 

території держави, їхніх занять активними та екстремальними видами туризму; 

- потреби оперативного реагування під час появи надзвичайних ситуацій з метою ря-

тування туристів та проведення профілактичних заходів для створення безпечних умов від-

починку відвідувачів гірських курортів та інших рекреаційних закладів. 

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт використовується групове і спеціа-

льне спорядження громадських організацій та приватне індивідуальне спорядження рятува-

льників. Проте, через відсутність фінансування матеріально-технічна база цих організацій не 

поновлювалась і стала морально застарілою, що призводить до зниження рівня готовності 

наявних рятувальних формувань. Відсутні високопрохідний транспорт, засоби транспорту-

вання потерпілих з гір та оперативний зв‘язок, снігоходи, скі-турське, альпіністське та інше 

спеціальне спорядження. Відсутність належної матеріально-технічної бази істотно знижує 

готовність рятувальників до реагування на надзвичайні ситуації та нещасні випадки, які мо-

жуть виникнути в гірській місцевості. Однак, незважаючи на ці істотні проблеми, гірськими 

рятувальниками за останні три роки було здійснено 186 виїздів для проведення пошуково-



рятувальних робіт, врятовано 219 туристів, які заблукали в горах, 278 разів було забезпечено 

безпеку туристів та учасників при проведенні масових сходжень, змагань і чемпіонатів Укра-

їни з різних видів спортивного туризму. Для цього необхідно мати в стані готовності боєзда-

тну гірську рятувальну службу та матеріально-технічні засоби для виконання відповідних дій 

за призначенням, оперативного реагування на надзвичайні ситуації і нещасні випадки в гір-

ських, лісових, спелеологічних районах та місцях масового відпочинку, недопущення трав-

мування та загибелі туристів.  

Для досягнення таких першочергових завдань необхідно: реалізація державної полі-

тики в галузі туризму щодо гарантування безпеки туристів, захисту їх прав та інтересів, без-

печного заняття гірськолижним та іншими видами екстремального туризму, проведення 

профілактичних заходів для створення передумов безпечного перебування туристів на тери-

торії Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей, забезпечення контрольно-

рятувальної служби сучасними матеріально-технічними засобами і спорядженням, підви-

щення рівня готовності та оперативності реагування обласних аварійно-рятувальних підроз-

ділів пошуку і рятування туристів при появі надзвичайних ситуацій та нещасних випадків. 

Основне завдання – створити ефективний механізм захисту та безпеки туристів, а 

також: організувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють пошуково-

рятувальні роботи під час виникнення небезпечних для туристів ситуацій; провести компле-

ксні заходи, спрямовані на поліпшення системи безпеки туристів та екскурсантів, запобіган-

ня травматизму, нещасним випадкам, порушенням встановлених правил поведінки при про-

веденні туристично-спортивних походів, чемпіонатів, зльотів та інших масових заходів; 

впроваджувати досвід рятувальників країн СНД та європейських країн з питань безпеки ту-

ристів; покращити матеріально-технічну базу пошуково-рятувальної служби, оснастити ава-

рійно-рятувальні формування сучасними засобами зв‘язку, спорядженням та технікою. 

Як вважають самі рятувальники, безпека туристів немає кордонів. Найбільша цін-

ність – це людське життя і профілактика є одним з основних завдань діяльності рятувальних 

служб. Швидке реагування та оперативне надання допомоги потерпілим у короткі терміни 

часу вимагає постійного набуття як теоретичних, так і практичних навичок. 
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