Глава 3. Оперативні дії підрозділів
Оперативні дії під час гасіння пожеж (далі - оперативні дії) - це
організоване застосування сил та засобів пожежно-рятувальних підрозділів, дії
яких спрямовані на виконання основного оперативного завдання.
Основним оперативним завданням особового складу пожежнорятувальних підрозділів ОРСЦЗ є рятування людей у разі виникнення
загрози їх життю, ліквідування пожежі в тих розмірах, які вона набула на
момент прибуття пожежного підрозділу та надання допомоги в ліквідуванні
наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.
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Рис. 3.1. Класифікація оперативних дій пожежних підрозділів.

3.1. Збір, виїзд по тривозі та прямування до місця виклику
Збір, виїзд по тривозі та прямування до місця пожежі включає до себе: збір
особового складу за сигналом “Тривога”, виїзд та прибуття його на пожежних
автомобілях або інших транспортних засобах до місця пожежі.
Подача сигналу “Тривога” здійснюється черговим диспетчером
(радіотелефоністом) одночасно з отриманням повідомлення про пожежу.
Опрацювання повідомлення повинно бути завершено в найкоротший час і не
затримувати виїзд підрозділу до місця пожежі.
Пожежно-рятувальні підрозділи зобов’язані прибути до місця пожежі у
найкоротший час. Це забезпечується:
- точним прийомом адреси, правильними та швидкими діями диспетчера
(радіотелефоніста) щодо висилання пожежно-рятувальних підрозділів;
- швидким збором та виїздом особового складу підрозділу;
- знанням району виїзду (обслуговування) та прямуванням пожежнорятувальних підрозділів за найкоротшим і безпечним маршрутом (враховуючи
небезпечну загазованість, радіаційну забрудненість, напрям вітру тощо) з
дотриманням вимог правил дорожнього руху та максимально можливою але
безпечною швидкістю, використовуючи спеціальні звукові та світлові пристрої.
Під час прямування до місця пожежі старший начальник пожежнорятувального підрозділу зобов’язаний підтримувати безперервний зв’язок з
пунктом зв’язку частини (далі - ПЗЧ) або з оперативно-диспетчерською
службою оперативно-координаційного центру (далі – ОДС ОКЦ) та
здійснювати збір інформації про об’єкт шляхом вивчення та аналізу
оперативної документації, прогнозування можливої обстановки тощо.
Якщо на шляху прямування були отримані відомості про ліквідування
пожежі або її відсутність, пожежно-рятувальний підрозділ зобов’язаний
прибути до місця пожежі, крім випадків, коли відносно повернення є
розпорядження старшого начальника, керівника гасіння пожежі (далі по тексту
КГП) або начальника чергової зміни (старшого диспетчера) ОДС ОКЦ.
У разі виявлення на шляху прямування іншої пожежі, старша посадова
особа, яка очолює підрозділ, зобов’язана залишити частину сил і засобів на її
гасіння і негайно повідомити ПЗЧ або ОДС ОКЦ про адресу цієї пожежі та
прийняте рішення.
У випадку, коли така ситуація складається у підрозділа в складі одного
відділення, рішення щодо гасіння виявленої пожежі приймається старшою
посадовою особою виходячи із ситуації, яка склалась на даній пожежі, та
наявної інформації про ситуацію на пожежі, на яку підрозділ безпосередньо
прямував за путівкою. Про прийняте рішення повідомляється ПЗЧ або ОДС
ОКЦ, якими у разі необхідності направляються додаткові сили і засоби згідно з
Розкладом виїзду (Планом залучення сил і засобів).
У разі вимушеної зупинки на шляху прямування головного пожежного
автомобіля, пожежні автомобілі, що прямують за ним, зупиняються і
подальший рух продовжують тільки за вказівкою старшого начальника, який
очолює пожежно-рятувальний підрозділ. У разі примусової зупинки другого чи

наступних за ним пожежних автомобілів решта, не зупиняючись, продовжує
рух до місця пожежі.
Якщо під час прямування трапилася дорожньо-транспортна пригода,
старший начальник і водій підрозділу керуються вимогами правил дорожнього
руху.
У всіх випадках про вимушену зупинку пожежного автомобіля інформація
надається на ПЗЧ (ОДС ОКЦ), а старший начальник вживає заходів щодо
доставки особового складу та пожежно-технічного оснащення до місця пожежі.
У разі слідування пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі
залізничним, водним або повітряним транспортом старший начальник
зобов’язаний забезпечити збереження пожежної техніки та озброєння;
організувати розміщення, харчування та відпочинок особового складу.
3.2. Розвідка пожежі
Розвідка пожежі ведеться безперервно з моменту виїзду підрозділу на
пожежу до її ліквідування з метою збору відомостей про пожежу для оцінки
обстановки та прийняття рішень щодо організації оперативних дій.
Під час проведення розвідки необхідно встановити:
- наявність загрози людям, їх місцезнаходження, шляхи та способи їх
рятування;
- що горить, місце та площу пожежі, шляхи поширювання горіння;
- небезпеку вибуху, отруєння, обвалення, наявність радіоактивних й
займистих речовин (рідин), побутового та інших газів, обладнання під тиском
та електроустановок під напругою;
- місця і способи відключення електроенергії та комунальних мереж;
- можливі шляхи та напрямки введення сил та засобів;
- місцезнаходження найближчих джерел водопостачання, первинних
засобів пожежогасіння і можливість їх використання;
- наявність, можливість використання та порядок введення в дію установок
пожежогасіння;
- необхідність рятування майна, а також захист його від небезпечних
факторів пожежі і вогнегасних речовин;
- необхідність і місця розкривання, розбирання конструкцій.
Під час проведення розвідки, залежно від обстановки, можуть
вирішуватись також інші завдання.
Розвідку проводять керівник гасіння пожежі (КГП), інші особи за його
дорученням, а також кожна посадова особа на дорученій дільниці ведення
оперативних дій.
До складу розвідки входять:
- КГП та зв’язковий, якщо на пожежу прибуло одне відділення (караул у
складі одного відділення);
- КГП, командир 1-го відділення і зв’язковий, якщо прибуло два та більше
відділень.
За необхідності проведення розвідки одночасно у різних напрямах,

створюється декілька розвідувальних груп. Кожна група очолюється особою за
посадою не нижче ніж командир відділення і складається не менше ніж з двох
чоловік. У разі проведення розвідки в апаратах захисту органів дихання ( далі ланка ГДЗС) - не менше як з трьох. У виняткових випадках, під час ведення
невідкладних робіт з рятування людей та недостатньої кількості особового
складу на пожежі, за рішенням КГП склад ланки ГДЗС, який рятує людей, може
бути зменшено до двох чоловік.
За наявності відомостей про людей, які залишились у приміщеннях, що
горять, склад розвідки має бути посилений з метою надання допомоги
потерпілим.
3.3. Рятування людей на пожежі
Рятувальні роботи організуються і проводяться у разі, якщо:
- є загроза людям від небезпечних факторів пожежі;
- люди не можуть самостійно залишити небезпечні місця;
- є загроза поширювання вогню і диму шляхами евакуації;
- передбачається застосування небезпечних для життя людей вогнегасних
речовин і сполук.
Рятування людей на пожежі проводиться з одночасним розгортанням сил і
засобів для гасіння пожежі.
Подача стволів для забезпечення умов безпечного рятування людей
обов’язкова, якщо людям безпосередньо загрожує вогонь і шляхи рятування
відрізані чи можуть бути відрізані вогнем. У разі, коли сил і засобів
недостатньо для одночасного рятування людей і гасіння пожежі, весь
особовий склад працюючих підрозділів залучається до рятування людей, а КГП
зобов’язаний викликати додаткові сили і засоби.
Для рятування людей потрібно використовувати найкоротші і
найбезпечніші шляхи:
- основні входи і виходи;
- запасні виходи;
- віконні прорізи, балкони, лоджії, галереї, переходи з використанням
зовнішніх пожежних драбин і застосуванням ручних пожежних драбин,
автодрабин, авто підіймачів та інших рятувальних пристроїв, що є на оснащенні
пожежних підрозділів;
- люки у перекриттях, якщо через них можна вийти з будівлі чи перейти у
його безпечну частину;
- прорізи у перегородках, перекриттях і стінах, що зроблені пожежними.
Основними способами рятування та евакуації людей є:
- самостійний вихід людей;
- виведення людей, яких евакуйовують у супроводі пожежних, коли шляхи
евакуації задимлені або стан і вік людей, яких рятують, викликає сумнів у їх
спроможності самостійно вийти з небезпечної зони (діти, хворі, люди похилого
віку);
- винесення (рятування) людей, які не можуть самостійно рухатись;
- спуск людей, яких рятують, по зовнішніх та ручних пожежних драбинах,

пожежних автодрабинах та авто підіймачами, за допомогою рятувальних
мотузок тощо, коли шляхи рятування відрізані вогнем чи димом та інші
способи рятування неможливі.
При проведенні рятувальних робіт необхідно:
- вжити заходів щодо попередження паніки, використовуючи технічні та
інші можливості об’єкта і пожежних підрозділів;
- залучити адміністрацію і обслуговуючий персонал;
- викликати швидку медичну допомогу та у разі необхідності, інші служби
взаємодії;
- надати постраждалим першу медичну допомогу силами особового складу
пожежних підрозділів;
- передбачити місця для розміщення людей, яких врятовано та
евакуйовано.
Пошук людей припиняється тільки після того, як всі приміщення та
місця їх можливого перебування перевірені на їх наявність та встановлено, що
всі люди евакуйовані та врятовані з небезпечних зон.
3.4. Розгортання сил та засобів (Оперативне розгортання)
Оперативне розгортання проводиться після прибуття підрозділу на пожежу
одночасно з розвідкою. Воно не повинно порушувати виконання робіт з
рятування та евакуації людей.
Для прокладання рукавних ліній і проникнення до осередку пожежі
необхідно використовувати всі входи, виходи, віконні прорізи, технологічні
отвори, зовнішні пожежні драбини, пожежні автодрабини, авто підіймачі, ручні
пожежні драбини й інші технічні засоби, за можливості рукавні лінії не повинні
прокладатись на основних шляхів евакуації людей (до закінчення евакуації).
Оперативне розгортання складається з таких етапів:
- підготовка до розгортання;
- попереднє розгортання;
- повне розгортання.
Підготовка до розгортання проводиться після прибуття на місце пожежі і
включає в себе:
- установлення пожежного автомобіля на пожежний гідрант (водоймище) з
приєднанням всмоктувальних пожежних рукавів і забором води у насос;
- зняття з кріплень необхідного пожежнотехнічного озброєння;
- проведення інших підготовчих заходів залежно від виду прибуваючої на
пожежу техніки та місцевих умов (визначення шляхів прокладання рукавних
ліній через залізничні шляхи та автомагістралі, способів підйому пожежних
рукавних ліній та ПТО на висоти, необхідності розгортання аварійнорятувального обладнання тощо).

Рис. 3.2. Підготовка до розгортання
Підготовка до розгортання відділення на пожежній автоцистерні без
установлення її на пожежний гідрант (водоймище) передбачає:
- приведення пожежного насоса у робочий стан;
- приєднання робочої рукавної лінії зі стволом до напірного патрубка
насоса.
Попереднє розгортання підрозділу, який прибув на місце пожежі,
проводиться у тому випадку, коли за зовнішніми ознаками пожежі (полум’я,
дим) можна визначити напрям прокладання магістральної лінії або цей напрям
вказаний особою, яку виділив КГП для зустрічі підрозділу.

Рис. 3.3. Попереднє розгортання
Попереднє розгортання включає в себе:
- виконання робіт, як при підготовці до розгортання;
- прокладання магістральних рукавних ліній;
- встановлення рукавних розгалужень, піднесення до рукавних
розгалужень напірних пожежних рукавів, пожежних стволів, драбин та іншого
пожежнотехнічного озброєння, необхідного для гасіння пожежі.
Повне розгортання проводиться одразу після прибуття на місце пожежі,
якщо під час оцінки обстановки можна одразу визначити вирішальний
напрямок та позиції ствольників, а також після підготовки до розгортання,
попереднього розгортання або за розпорядженням КГП.

Рис. 3.4. Повне розгортання
Під час оперативного розгортання ствольники виходять на свої позиції,
вказані КГП, начальниками оперативних дільниць (далі – НОД) найкоротшими
та найбільш безпечними шляхами.

Під час оперативного розгортання пожежні автомобілі та
пожежнотехнічне озброєння має бути розміщено таким чином:
- не заважати розставленню сил і засобів, які прибувають;
- забезпечити швидке зосередження сил та засобів на необхідних
оперативних дільницях;
- забезпечити збереження рукавних ліній, запобігти перетинанню рукавних
ліній іншими автомобілями, за можливості не ускладнювати дорожній рух біля
місця пожежі;
- забезпечити місце розташування резервної пожежної техніки, бажано
біля джерел водопостачання, з метою забезпечення безперервної подачі
вогнегасних речовин до місця пожежі, а за необхідності – для прямування її без
перешкод на іншу пожежу.
3.5. Гасіння пожежі
Гасіння пожежі – це дії, спрямовані на припинення горіння у вогнищі
пожежі, обмеження впливу небезпечних чинників пожежі та усунення умов для
її самочинного повторного виникання.
При гасінні пожежі можливо:
наявність великої кількості людей, які потребують допомоги і виникнення
серед них паніки;
- складне планування приміщень;
- розповсюдження вогню по пустотах, конструкціях, каналах, системах
пневмотранспорту, через віконні прорізи, лоджії, балкони, по горючих
матеріалах, технологічному обладнанню як за вертикальним, так і за
горизонтальним напрямами;
- швидке зростання температури та переміщення теплових потоків у
напрямі відкритих прорізів;
- наявність займистих та горючих речовин (далі - ЗР та ГР відповідно),
можливість розливу та викиду нафтопродуктів;
- утворення вибухонебезпечних газоповітряних, пароповітряних сумішей
та сумішей пари з повітрям внаслідок термічного розкладання речовин та
матеріалів;
- виділення диму, токсичних продуктів та швидке їх поширювання;
- можливість викиду радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;
- наявність обладнання під електричною напругою, пошкодження ізоляції
електропроводів та самого електрообладнання;
- вибухи посудин, що знаходяться під тиском;
- деформація і обвалення конструктивних елементів будівель, споруд,
технологічного обладнання;
- наявність у будівлях великої кількості, культурних, наукових та інших
цінностей, гасіння яких вимагає специфічних засобів;
- відсутність джерел протипожежного водопостачання або їх несправність.
Обмеження розвитку пожежі та її ліквідування досягаються:
- своєчасним зосередженням і введенням у дію необхідної кількості сил і
засобів;

- швидким виходом ствольників на позиції та їх умілими діями;
- правильним вибором та безперервною подачею вогнегасних речовин;
- створенням протипожежних розривів.
Ліквідування горіння на пожежі досягається:
- дією на поверхню матеріалів, що горять, охолоджувальними
вогнегасними речовинами;
- створенням у зоні горіння чи навколо неї негорючого газового або
парового середовища;
- створенням між зоною горіння і горючим матеріалом чи повітрям
ізолюючого шару з вогнегасних речовин та негорючих матеріалів;
- хімічним уповільненням реакції горіння (застосування порошкових,
газових, аерозольних вогнегасних речовин).
Вирішальним напрямком оперативних дій на пожежі є напрямок, на
якому створилась небезпека для людей, загроза вибуху, обвалення конструкцій,
існує можливість викиду радіоактивних, небезпечних хімічних речовин,
найбільш інтенсивного поширювання вогню, та на якому робота пожежнорятувальних підрозділів на даний момент може забезпечити успіх гасіння
пожежі.
Після зосередження сил та засобів на вирішальному напрямку вводяться в
дію сили та засоби на інших напрямах.
Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі визначається
виходячи із наступних принципів:
- небезпечні фактори пожежі загрожують життю людей і рятування
їх неможливе без введення пожежних стволів - сили і засоби
зосереджуються для забезпечення рятувальних робіт;
- є загроза вибуху - сили і засоби зосереджуються і вводяться у місцях, де
дії пожежно-рятувальних підрозділів забезпечать попередження
вибуху;
- вогнем охоплена частина об’єкта і відбувається його поширювання на
інші частини даного об’єкта або на сусідні будівлі - сили і засоби
зосереджуються і вводяться на оперативних дільницях, де подальше
поширювання вогню може призвести до найбільших збитків;
- вогнем охоплена будівля (споруда), що стоїть окремо, і загрози
поширювання вогню на сусідні об’єкти не існує – основні сили і засоби
зосереджуються і вводяться у місцях найбільш інтенсивного горіння;
- вогнем охоплена будівлі, що не є цінною і виникла загроза поширювання
вогню на сусідні будівлі – основні сили і засоби зосереджуються і
вводяться з боку будівлі (споруди), що не горить.
Пожежа вважається локалізованою, коли наступила стадія
пожежогасіння, на якій зупинено розвиток пожежі і створено умови для її
ліквідування.
Пожежа
вважається
ліквідованою,
коли
наступила
стадія
пожежогасіння, на якій припинено горіння, діяння небезпечних чинників
пожежі, а також усунено умови для її самочинного повторного виникнення.

3.6. Згортання сил і засобів та повернення до місця постійної
дислокації
Згортання сил і засобів та повернення до місця постійної дислокації
проводиться після ліквідування пожежі або скорочення обсягу робіт на пожежі
після відповідного розпорядження КГП.
Згортання сил та засобів на місці пожежі передбачає:
- перевірку наявності особового складу;
- збір та перевірку комплектності обладнання і пожежно-технічного
оснащення згідно з табелем належності;
- розміщення та закріплення пожежно-технічного оснащення на пожежних
автомобілях;
- заправку пожежних автоцистерн водою з найближчих джерел
водопостачання;
- доповідь КГП про згортання сил і засобів;
- передачу інформації про закінчення робіт і повернення до місця постійної
дислокації на ПЗЧ (ОДС ОКЦ).
Повернення до місця постійної дислокації проводиться найкоротшим
шляхом, підтримуючи зв’язок з диспетчером (радіотелефоністом).
Після повернення в розташування проводяться дозаправлення техніки
пально-мастильними матеріалами (далі – ПММ), вогнегасними речовинами,
заміна пожежних рукавів, обслуговування (перевірка) апаратів захисту органів
дихання, ПТО та пожежних автомобілів.

