Глава 5. Аварійно-рятувальні роботи
5.1. Алгоритм дій керівника аварійно-рятувального підрозділу на місці
надзвичайної ситуації
Збір інформації
Способи збору інформації:
• вивчення документації на об'єкт (кількість людей, планування,
технологічний процес, системи захисту тощо);
• опитування (персонал об'єкта, громадяни і т.д.);
• зовнішній огляд (місце і параметри надзвичайної ситуації,
характеристика будівель та їх можливі пошкодження і т.д.);
• розвідка місця надзвичайної ситуації.
Оцінка обстановки
На основі зібраної інформації визначається:
• необхідність проведення рятувальних робіт;
• можливі небезпечні чинники надзвичайної ситуації;
• необхідність евакуації матеріальних цінностей;
• шляхи та способи проведення аварійно-рятувальних робіт;
• необхідність захисту сусідніх об'єктів;
• необхідну кількість сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних
робіт
Прийняття рішення на ведення оперативних дій
На основі оцінки обстановки керівник визначає:
• завдання аварійно-рятувальних підрозділів;
• вирішальний напрямок ведення аварійно-рятувальних робіт;
• послідовність проведення інших видів робіт.
Віддача розпоряджень
У розпорядженні необхідно вказати:
• хто відповідає за виконання поставленого завдання;
• поставлену задачу;
• придані сили і засоби.
Координація дій підрозділів
Для координації дій підрозділів створюється штаб у складі:
• начальник штабу;
• начальник тилу;
• помічники начальника штабу і начальника тилу;
• відповідальний за дотримання заходів безпеки;
• представники всіх служб, які залучаються для ліквідації надзвичайної
ситуації та її наслідків:
• зв'язкові.
Контроль за виконанням розпорядження
Контроль за виконанням виконання поставлених завдань покладається на штаб

ліквідації надзвичайної ситуації.
Розбір дій підрозділів
По закінченні проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
старший начальник повинен провести аналіз дії підрозділів. Результати аналізу
можуть бути розібрані:
• з особовим складом, які проводили роботи, безпосередньо на місці
надзвичайної ситуації;
• з начальницьким складом на службових нарадах;
• в огляді оперативних дій підрозділів гарнізону.
5.2. Першочергові дії керівника аварійно-рятувального підрозділу на
місці надзвичайної ситуації
5.2.1. Пожежно ‐ і вибухонебезпечні об’єкти
Об'єкти:
• підприємства нафтопереробної та нафтохімічної промисловості;
• підприємства деревообробної та целюлозно-паперової промисловості;
• млинові комбінати, цукрорафінадний завод, склади товарно-матеріальних
цінностей;
• інші об'єкти, де використовуються чи є в наявності вибухові речовини,
легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази і пилу, аварії на яких можуть
призвести до вибухів і виникненню пожеж.
Причини виникнення аварій:
• вихід з ладу обладнання;
• порушення технологічного процесу виробництва;
• порушення правил безпечної експлуатації обладнання та поводження з
небезпечними речовинами;
• небезпечні фактори природних надзвичайних ситуацій (землетруси,
зсуви, повені, грози тощо).
Можливі наслідки:
• наявність потерпілих;
• вибухи, наявність ударної хвилі, обвалення будівельних конструкцій,
розліт осколків;
• руйнування будівель або окремих його частин, захаращення доріг та
під'їздів до об'єкта та вододжерел;
• пошкодження технологічного обладнання та систем захисту;
• наявність зон горіння, задимлення, високої температури тощо;
• знищення матеріальних цінностей.
Першочергові дії:
• забезпечення безпеки особового складу, обслуговуючого персоналу і
населення;
• охолодження палаючих і сусідніх технологічних установок і апаратів
(враховувати вид небезпеки речовин при виборі вогнегасної речовини і

способу його подачі);
• евакуація вибухових речовин (при можливості);
• передбачити резервний варіант розгортання сил і засобів;
• організувати контроль за поряд розташованою територією і сусідніми
об'єктами.
5.2.2. Хімічно небезпечні об'єкти
Об'єкти:
• підприємства нафтопереробної та нафтохімічної промисловості;
• підприємства харчової промисловості;
• об'єкти зберігання добрив і отрутохімікатів;
• склади товарно-матеріальних цінностей;
• інші об'єкти, де використовуються чи є в наявності хімічно небезпечні і
сильно діючі отруйні речовини, аварії на яких можуть привести до
масових уражень людей, тварин і рослин.
Причини виникнення аварій:
• вихід з ладу обладнання,
• порушення технологічного процесу виробництва;
• порушення правил безпечної експлуатації обладнання та поводження з
небезпечними речовинами;
• небезпечні фактори природних надзвичайних ситуацій (землетруси,
зсуви, повені, грози тощо).
Можливі наслідки:
• наявність потерпілих;
• термічний розклад хімічно небезпечних речовин і матеріалів;
• утворення вибухонебезпечних сумішей;
• вибухи, обвалення будівельних конструкцій;
• пошкодження технологічного обладнання та систем захисту;
• утворення пароповітряної хмари і її поширення на значну територію;
• хімічне зараження місцевості, будівель і споруд, техніки;
• виникнення горіння і сильне задимлення з наявністю токсичних
продуктів горіння.
Першочергові дії:
• визначення небезпеки речовин і матеріалів;
• встановити межі загазованості і необхідність евакуації людей;
забезпечити особовий склад і населення захисними засобами;
• вжити заходів по осадженню пароповітряної хмари і випаровування
хімічно небезпечних речовин;
• запобігти розтіканню хімічно небезпечних речовин і потрапляння їх у
стічні води і природні водойми;
• після закінчення робіт провести дегазацію місцевості, будівель і техніки,
санітарну обробку особового складу.

5.2.3. Радіаційно небезпечні об'єкти
Об'єкти:
• об'єкти, де використовуються чи є в наявності радіаційно небезпечні
речовини, аварії на яких можуть привести до радіаційного ураження
людей, території, тварин і рослин.
Причини виникнення аварій:
• вихід з ладу обладнання;
• порушення технологічного процесу виробництва;
• порушення правил безпечної експлуатації обладнання та поводження з
небезпечними речовинами;
• небезпечні фактори природних надзвичайних ситуацій (землетруси,
зсуви, повені, грози тощо).
Можливі наслідки:
• наявність потерпілих;
• виникнення небезпечних рівнів радіації;
• швидке поширення радіоактивних речовин по території;
• опромінення людей і радіоактивне зараження техніки та прилеглої
території;
• виникнення горіння і сильну задимленість з наявністю радіоактивних
частинок.
Першочергові дії:
• встановити вид і рівень радіації, межі радіоактивного зараження і шляхи
його поширення, допустимий час перебування особового складу в зоні
зараження;
• припинити горіння (вибір вогнегасної речовини і способу його подачі
узгоджується з обслуговуючим персоналом об'єкта);
• передбачити
осадження
радіоактивних
аерозолів
розпиленими
струменями води;
• організувати дозиметричний контроль;
• залучати мінімальну кількість сил і засобів;
• створити резерв сил і засобів;
• після закінчення робіт провести дезактивацію і дозиметричний контроль
техніки, санітарну обробку особового складу.
5.2.4. Транспорт
Об'єкти:
• автомобільний транспорт;
• залізничний транспорт;
• повітряний транспорт;
• морський і річковий транспорт.
Причини виникнення аварій:
• несправності транспортних засобів;
• порушення правил експлуатації транспортних засобів і правил руху;

• небезпечні чинники природних надзвичайних ситуацій (землетруси,
зсуви, повені, грози тощо).
Можливі наслідки:
• наявність потерпілих;
• пошкодження транспортного засобу і вантажу; розлив палива і його
горіння, вибухи;
• виникнення інших небезпечних чинників в залежності від вантажу, що
перевозиться.
Першочергові дії:
• встановити наявність потерпілих та необхідність надання їм допомоги
(при необхідності вжити заходів до деблокування потерпілих і надання їм
допомоги);
• визначити ступінь пошкодження транспортного засобу і необхідність
його розтину і розбирання;
• визначити вид перевозимого вантажу і його небезпеку, екстрені заходи
при аварії з небезпечними вантажами, зону можливого зараження;
• загасити пожежу і забезпечити ліквідацію наслідків аварії з дотриманням
заходів безпеки;
• при необхідності після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
провести спеціальну обробку техніки і санітарну обробку особового
складу.
5.2.5. Повені
Під повінню розуміють значне затоплення місцевості в результаті
підйому рівня води в річці, озері або морі, що викликається різними
причинами; особливу небезпеку для населення являє повінь, викликана
весняним таненням снігу.
Можливі наслідки:
• наявність потерпілих;
• затоплення великої площі території, знищення сільськогосподарських
посівів та угідь;
• пошкодження різних об'єктів господарювання (наслідки залежать від
технологічного процесу і речовин застосовуваних у ньому);
• руйнування під'їзних шляхів до населених пунктів і об'єктів.
Першочергові дії:
Організувати порятунок людей, тварин і матеріальних цінностей, вжити
заходів щодо запобігання збільшення наслідків повені.
Заходи щодо зменшення шкоди від повеней і катастрофічних паводків
перший етап:
• прогноз стихійного лиха і організація робіт по зниженню можливих
надзвичайних ситуацій;
• оповіщення керівників установ, об'єктів господарювання, командирів
військових частин і населення;
• приведення в готовність органів управління ЦЗ і військових частин;

• аналіз можливої обстановки, проведення підготовчих заходів щодо
зниження можливих втрат і збитків (обвалування різних споруд,
укріплення дамб і мостів), приведення в готовність аварійно-технічних
засобів, уточнення розрахунку сил і засобів на можливу евакуацію,
визначення маршрутів евакуації, організація взаємодії.
другий етап:
проведення заходів з порятунку населення:
• зміцнення дамб та інших гідроспоруд;
• наведення переправ;
• евакуація в, незатоплений райони дитячих і лікувальних установ,
населення, сільськогосподарських тварин; вивезення матеріальних і
культурних цінностей; пошук і порятунок людей і тварин;
життєзабезпечення населення:
• постачання майном і продуктами потерпілих;
• відновлення пошкоджених систем водо-, тепло-, електропостачання та
зв'язку;
• відновлення залізних і автомобільних доріг і мостів;
третій етап:
• відновлення житлового фонду;
• введення в дію об'єктів соціальної сфери, мереж тепло-та
енергопостачання;
• прибирання збереженого врожаю;
• відновлення комунікацій (доріг і мостів).
5.2.6. Землетрус
Землетруси проявляються у формі коливання ґрунту і ефективність його
впливу на зовнішнє середовище (будівельні конструкції), кількісно оцінюється
інтенсивністю за дванадцятибальною шкалою.
Можливі наслідки:
• наявність потерпілих;
• руйнування значної площі житлової і промислової забудови;
• пошкодження комунікацій;
• руйнування під'їзних шляхів до населених пунктів та об'єктів; розвиток
епідеміологічної небезпеки.
Першочергові дії:
• локалізувати і ліквідувати осередки, що загрожують життю і здоров'ю
людей;
• організувати порятунок людей, тварин і матеріальних цінностей;
• вжити заходів щодо запобігання збільшення наслідків землетрусу.
Заходи щодо зменшення шкоди від землетрусів
перший етап:
• прогноз стихійного лиха і організація робіт по зниженню можливих
надзвичайних ситуацій;

• оповіщення керівників установ, об'єктів господарювання, командирів
військових частин і населення;
• приведення в готовність органів управління ЦЗ і військових частин;
• аналіз можливої обстановки;
• проведення підготовчих заходів щодо зниження можливих втрат і збитків
(зміцнення будівельних конструкцій), приведення в готовність аварійнотехнічних засобів, уточнення розрахунку сил і засобів на можливу
евакуацію, визначення маршрутів евакуації, організація взаємодії;
другий етап:
• проведення заходів з порятунку населення: ліквідація наслідків НС на
небезпечних об'єктах;
• розбір завалів;
• організація польових госпіталів і житлових містечок;
• евакуація населення, сільськогосподарських тварин;
• вивезення матеріальних і культурних цінностей;
• пошук і порятунок людей і тварин;
• життєзабезпечення населення:
• добування і підвіз води та продовольства;
• забезпечення майном першої необхідності потерпілих;
• відновлення пошкоджених систем тепло-, електропостачання та зв'язку;
• відновлення транспортних комунікацій (мости, дороги, аеродроми).
5.3. Алгоритм дій керівника аварійно-рятувального підрозділу при
проведенні пошуково-рятувальних робіт
Постановка задачі:
• об'єкти, цілі на напрямку пошуково-рятувальних дій;
• підрозділи, які беруть участь при ПРР і взаємодія з ними;
• час готовності.
Оцінка обстановки:
• склад території, характер та обсяг робіт;
• доцільність використання тієї чи іншої техніки;
• час доби, стан погоди.
Прийняття рішення:
• завдання спеціалізованих і залучених підрозділів, порядок взаємодії.
Проведення розвідки:
• орієнтири;
• знаходження потерпілих;
• стан комунікацій;
• завдання підрозділу.
Визначення місцезнаходження штабу, постів безпеки, пунктів збору
поранених і зв'язку.
Визначення сигналів оповіщення, взаємодії та порядок дій за ними.

Визначення порядку дій при непередбаченій ситуації.
Визначення місця розташування особового складу, техніки і порядок їх
інженерного обладнання.
Організація доставки продуктів харчування та медикаментів до місця
проведення ПРР.
5.4. Алгоритм проведення АРР при зіткненнях, перекиданнях
автомобілів і наїздах на перешкоди
Необхідною умовою ефективності проведення рятувальних робіт є
максимальне розбирання ушкодженого автомобіля для забезпечення доступу до
постраждалого, тобто звільнення довкола нього простору, необхідного для
надання першої медичної допомоги, фіксація постраждалого без його
додаткового переміщення і вилучення постраждалого з аварійного автомобіля.
При цьому як для легкового, так і для вантажного автомобілів виконуються
наступні основні операції:
• розвідка місця ДТП;
• позначення
робочої
зони
загороджувальною
стрічкою,
світловідбиваючим конусами або миготливими ліхтарями;
• встановлення вогнегасника поблизу робочої зони у зручному місці;
• стабілізація (фіксація) ушкодженого автомобіля;
• відключення акумулятора;
• відключення систем, що не спрацювали (повітряних подушок і ременів
безпеки);
• забезпечення захисту постраждалого від уламків (скла, пластику і т.п.),
фрагментів ушкодженого корпуса автомобіля, інструментів;
• зняття залишкової напруги в деформованому кузові аварійного ТЗ
шляхом перекушування однієї зі стійок або силового елемента кузова;
• фіксація постраждалого;
• надання постраждалому першої медичної допомоги;
• деблокування постраждалого;
• вилучення постраждалого з ушкодженого ТЗ.
5.5. Алгоритм проведення АРР при ДТП з небезпечними вантажами
При порятунку постраждалих у ДТП з небезпечними вантажами
вживають наступних заходів:
• розвідка й оцінка обстановки;
• визначення меж небезпечної зони та її огородження;
• локалізація й ліквідація впливів вражаючих факторів;
• пошук постраждалих;
• забезпечення постраждалих засобами індивідуального захисту й
евакуація з небезпечної зони;
• надання постраждалим першої медичної допомоги;
• контроль за вмістом небезпечних речовин у повітрі, воді та грунті.

Особливість проведення рятувальних робіт при ДТП з вантажними
автомобілями полягає ще й в тому, що останні можуть перевозити небезпечні
вантажі у великій кількості. Тому керівнику рятувальних робіт необхідно
визначити за інформаційною карткою характер небезпеки вантажу та перелік
необхідних заходів і спорядження для роботи з цим вантажем. Особовий склад
рятувального підрозділу повинен вжити заходів обережності та
використовувати засоби індивідуального захисту, вказані в аварійній картці.
Приклад аварійної картки та правила розшифрування вказані на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Інформаційна картка небезпеки
Цифри в лівому квадраті характеризують клас небезпеки вантажу:
1 - вибухонебезпечні речовини (ВР);
2 - гази (стиснуті, скраплені та розчинені під тиском);
3 - легкозаймисті рідини (ЛЗР);
4 - легкозаймисті тверді матеріали (ЛЗТМ), речовини, здатні до самозаймання
(СЗ), речовини, які виділяють гази, що спалахують при взаємодії з водою;
5 - речовини, які окислюються (СЖ) та органічні пероксиди (ОП);
6 - отруйні речовини (ОР) та інфекційні речовини (ІР);
7 - радіоактивні речовини (РР);
8 - їдкі або корозійні речовини;
9 - інші небезпечні речовини.
У правому верхньому прямокутнику вказується код екстрених заходів:
1 - застосовувати сухі речовини. Воду застосовувати заборонено;
2 - застосовувати водяні струмені;
3 - застосовувати розпорошену та тонко розпорошену воду;
4 - застосовувати піну;
5 - запобігати потраплянню речовини у стічні води;
Д - дихальний апарат та захисні рукавички;
П - дихальний апарат та захисні рукавички тільки під час пожежі;
К - повний захисний комплект одягу та дихальний апарат;
Е - необхідна евакуація людей.
У правому нижньому прямокутнику вказується № класифікатора ООН.
Знаки небезпеки характеризують вид небезпеки і мають форму квадрата,
який повернуто під кутом 450 (у формі ромба), з розмірами:
• на упаковках і (або) транспортних пакетах - не менше 100 х 100 мм;
• на вагонах та вагонах-цистернах - не менше 150 х 150 мм;
• на багатотоннажних контейнерах, контейнер-цистернах місткістю
більше 3 м3, спеціальних автомобільних цистернах, автомобільних

транспортних засобах -не менше 250 х 250 мм (інформаційне
табло).
Знаки небезпеки умовно поділяються на дві половини. У верхньому
трикутнику знаків небезпеки відображається символ небезпеки, у нижньому
трикутнику - текст і номер класу. На знаках небезпеки зміст тексту під
символом (крім номера класу) обмежується тільки зазначенням виду небезпеки
і запобіжних заходів, яких слід вживати при обробці вантажу.

Рис. 5.2. Знаки небезпеки, які застосовуються для позначення вантажів з
мінеральними кислотами
Знаки небезпеки, які використовуються для маркування кислот, наведено
на рис. 5.2.
Основним знаком для маркування кислот є знак небезпеки № 8;
відповідно до небезпечних властивостей можуть додатково застосовуватися
знаки № 5.1 та (або) №5.1. Якщо для маркування кислоти необхідно декілька
знаків небезпеки, вони розміщуються поруч один з одним.
Табличка помаранчевого кольору розміром 300 х 400 мм містить номер
ООН та ідентифікаційний номер небезпеки. Номер ООН вказується в нижній
частині таблички, ідентифікаційний номер небезпеки - у верхній. Приклад
таблички наведено на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Приклад таблички з ідентифікаційним номером небезпеки
та номером ООН

Ідентифікаційний номер небезпеки складається з двох, трьох або
чотирьох цифр.
Цифри позначають наступні види небезпеки:
1 - виділення газу в результаті тиску або хімічної реакції;
2 - займистість рідин (парів) і газів або рідини, що самонагрівається;
3 - займистість твердих речовин або твердої речовини, що самонагрівається;
4 - окисний ефект (ефект інтенсифікації горіння);
5 - токсичність або небезпека інфекції;
6 - радіоактивність;
7 - корозійна активність;
8 - небезпека мимовільної бурхливої реакції.
Подвоєння цифри означає посилення відповідного виду небезпеки.
Якщо для зазначення небезпеки, характерної для речовини, достатньо
однієї цифри, то після цієї цифри ставиться нуль.
Якщо перед ідентифікаційним номером небезпеки стоїть літера X, то це
означає, що дана речовина вступає в небезпечну реакцію з водою.
Ідентифікаційні номери небезпеки, які застосовуються для позначення
небезпеки вантажів з кислотами, наведено в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1.
Значення ідентифікаційних номерів небезпеки для мінеральних кислот
Номер
Значення ідентифікаційного номера небезпеки
небезпеки
80
корозійна або слабокорозійна речовина
Х80
корозійна або слабокорозійна речовина, що небезпечно реагує
з водою
823
рідина, що реагує з водою з виділенням легкозаймистих газів
84
корозійна тверда речовина, легкозаймиста або така, що
самонагрівається
842
корозійна тверда речовина, що реагує з водою з виділенням
легкозаймистих газів
85
корозійна або слабокорозійна речовина, що окислює
(інтенсифікує горіння)
856
корозійна або слабокорозійна речовина, що окислює
(інтенсифікує горіння) і токсична
86
корозійна або слабокорозійна речовина, токсична
88
сильнокорозійна речовина
Х88
сильнокорозійна речовина, що небезпечно реагує з водою
884
сильнокорозійна тверда речовина, легкозаймиста або така, що
самонагрівається
885
сильнокорозійна речовина, що окислює (інтенсифікує горіння)
886
сильнокорозійна речовина, токсична
Х886
сильнокорозійна речовина, токсична, небезпечно реагує з водою
89
корозійна або слабокорозійна речовина, здатна спонтанно вести
до бурхливої реакції

При ДТП з наявністю небезпечного вантажу командир рятувального
підрозділу повинен визначити за інформаційною карткою небезпеку вантажу та
перелік необхідних заходів і спорядження для роботи з даним вантажем. Після
виконання заходів безпеки (крім випадків, коли інформаційна картка вказує на
необхідність негайної евакуації людей) командир рятувального підрозділу,
використовуючи супровідні документи, повинен встановити відправника та
одержувача вантажу і доповісти цю інформацію в чергову частину.
Після чого необхідно вжити заходів щодо запобігання небезпечним
наслідкам НС:
• якщо відсутня реальна загроза екіпажу, слід організувати огородження
місця пригоди, надати необхідну медичну допомогу постраждалим та
евакуювати в безпечне місце тощо;
• якщо існує реальна загроза екіпажу, необхідно доповісти в чергову
частину, евакуювати людей в безпечну зону та покинути небезпечну
зону.

