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Постановка проблеми. Згідно [1] основним оперативним завдан-

ням підрозділів ДСНС України при ліквідації надзвичайних ситуацій є 
рятування людей у разі виникнення загрози їх життю. Найбільше число 
постраждалих та людських жертв можливо при руйнуванні будівель та 
споруд громадського призначення, техногенно-небезпечних підприємств, 
багатоповерхових, аварійних будинків житлового та промислового приз-
начення. У зв’язку з неможливістю зосередження достатньої кількості 
сил різного призначення в зоні НС в короткий термін та великою кількіс-
тю постраждалих, то при виникненні таких надзвичайних ситуацій орга-
нізація рятування людей є проблематичною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В попередніх дослі-
дженнях докладно розглядаються питання, які стосуються прогнозування 
наслідків надзвичайних ситуацій взагалі. В роботі [2] розглядається ме-
тодика визначення обсягу завалів, яка дозволяє визначити потрібну кіль-
кість сил та засобів для їхнього розбирання. В [3-5] запропоновано зага-
льний перелік та послідовність рятувальних робіт на зруйнованих будів-
лях. Ймовірність ураження людей від ступеню пошкодження будівлі і 
час необхідний для їхнього рятування розглядається в [6]. В [7] предста-
влена методика розрахунку імовірної кількості постраждалих для визна-
чення сил проведення рятувальних робіт на зруйнованих будинках. Ро-
бота [8] присвячена визначенню меж зон руйнування при вибуху газо-, 
пароповітряних сумішей на відкритих технологічних установках, яка до-
зволяє в подальшому прогнозувати кількість потерпілих в зруйнованих 
будинках. Більш гнучка методика щодо визначення сил для проведення 
рятувальних робіт, яка враховує весь комплекс аварійно-рятувальних ро-
біт на зруйнованих будинках, але враховує його взагалі, без розподілу на 
групи виконання робіт, розглянута в [9].  

Постановка завдання та його вирішення. Є необхідність уточ-
нення методики визначення потрібних сил з урахуванням окремих видів 
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аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будинках. 
Склад сил та засобів повинен забезпечувати проведення заходів з 

пошуку постраждалих, їх порятунку, надання медичної та інших видів 
допомоги, гасіння пожеж, тощо. 

Загальна чисельність особового складу підрозділу, яке бере участь 
в рятувальних роботах, дорівнює 

 
 Nо.с рр = Nрмг + Nгрр + Nгпмд + Nпож, (1) 
 
де Nрмг  – чисельність особового складу, необхідного для комплектування 
рятувальних механізованих груп; Nгрр – чисельність особового складу, 
необхідного для комплектування груп ручного розбирання; Nгпмд – чисе-
льність особового складу, необхідного для комплектування груп надання 
першої медичної допомоги; Nпож – чисельність особового складу, необ-
хідного для локалізації та гасіння пожеж. 

Досвід ліквідації надзвичайних ситуацій останніх років показав, 
що розбирання завалу найдоцільніше проводити групами ручного розби-
рання та рятувальними механізованими групами одночасно, або винят-
ково вручну групами ручного розбирання. 

Кількість особового складу для комплектування рятувальних ме-
ханізованих груп визначаємо за такою залежністю 
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де Wз – об’єм завалу зруйнованих будівель і споруд, м3; Тз – трудоміст-
кість по розбиранню завалу, чол.год/м3, приймається 1,8 чол.год/м3; τ – 
загальний час виконання рятувальних робіт, год.; kсз – коефіцієнт, який 
враховує структуру завалу, приймається за табл. 1; kчд – коефіцієнт, який 
враховує зниження продуктивності в темний час доби, приймається 1,5; 
kпу – коефіцієнт, який враховує погодні умови, приймається за табл. 2; 
0,15 – коефіцієнт, який враховує частку завалу, який розбирається до йо-
го загального об’єму. 

 
Табл. 1. Значення коефіцієнта kсз  
Житлові будинки зі стінами Промислові будинки зі стінами 

з місцевих 
матеріалів 

з цегли з з/б  
панелей 

з цегли з з/б  
панелей 

0,1 0,2 0,75 0,65 0,9 
 
Табл. 2. Значення коефіцієнта kпу  

Температура повітря, 0С < -20 -10 ÷ -20 0 ÷ -10 25 ÷ 0 > 25 
kпу 1,6 1,4 1,3 1,0 1,5 
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Якщо відома кількість людей, які перебувають в завалі, то об’єм 
завалу для вилучення постраждалих можна визначити за формулою 

 
 завзавз hN1,25W ⋅⋅= , (3) 

 
де Nзав – кількість людей, які знаходяться в завале, чол; hзав – висота зава-
лу, м.  

Залежність (3) передбачає, що для вилучення одного постраждало-
го потрібно влаштувати в завалі шахту (колодязь) на всю висоту завалу 
та розміром в плані 1 х 1 м. Коефіцієнт 1,25 враховує збільшення об’єму 
ділянки за рахунок неможливості обладнання шахти зазначених розмірів 
(осипання завалу, витягання великих уламків, нахилу шахти і т.п.). 

Тоді кількість рятувальних механізованих груп можна визначити 
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де Прмг – продуктивність однієї механізованої групи на розбиранні зава-
лу, приймається 15 м3/год. 

Кількість особового складу для комплектування груп ручного роз-
бирання при одночасній роботі з рятувальними механізованими групами 
визначаємо за такою залежністю 

 
 рмггрр nkn7N ⋅⋅⋅= , (5) 

 
де n – кількість змін на добу при виконанні рятувальних робіт; k – коефі-
цієнт, що враховує співвідношення між механізованими групами і гру-
пами ручного розбирання в залежності від структури завалу, визначаєть-
ся за табл. 3; 7 – коефіцієнт, що враховує кількість людей в одній групі. 
 

Табл. 3. Значення коефіцієнта k 
Житлові будинки зі стінами Промислові будинки зі стінами 

з місцевих 
матеріалів 

з цегли з з/б  
панелей 

з цегли з з/б  
панелей 

9 8 3 2 1 
 
Якщо весь завал розбирається тільки вручну, тоді необхідну кіль-

кість особового складу для комплектування груп ручного розбирання 
можна визначити 
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де Пгрр – продуктивність однієї групи ручного розбирання, приймається 
1,2 м3/год. 
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Кількість особового складу необхідного для комплектування груп 
надання першої медичної допомоги визначаємо за такою залежністю 
 
 свгпмд N1,46N ⋅= , (7) 
 
де Nгв – чисельність санітарних втрат. 

Кількість особового складу, необхідного для локалізації та гасіння 
пожеж 
 
 рмгпож n1,25N ⋅= . (8) 
 

Висновки. В роботі наведена уточнена методика визначення сил 
для проведення рятувальних робіт, яка враховує види аварійно-
рятувальних робіт на зруйнованих будинках.  
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