
46 
 

УДК 614.8 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ 

НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НС 

 

Бурдін В.М., 2 курс, 

Науковий керівник: Яцух О.В., к.с.г.н., доцент  

Таврійський державний агротехнологічний університет, 

e-mail: opbzh@tsatu.edu.ua 

 

Постановка проблеми. Незважаючи на велику кількість заходів, які здійснюються для 

забезпечення надійного функціонування промислових об'єктів, неможливо повністю 

виключити ризик виникнення аварійних ситуацій техногенного характеру. Руйнування 

будівель, пожежі, пошкодження комунально-енергетичних мереж, радіоактивне, хімічне і 

біологічне зараження вимагають суворого виконання заходів безпеки особовим складом 

формувань при проведенні РіНР. [1] 

Мета статті. Пропонуються комплекс заходів з забезпечення безпеки особового складу 

НФ ЦО при проведенні РіНР, що дозволить обмежити втрату людей та їх працездатність. 

Основні матеріали дослідження. Перед початком робіт в осередку ураження 

необхідно уважно оглянути зруйновані споруди, встановити небезпечні і пошкоджені місця. 

При необхідності підходити до таких споруд і будівель тільки з найменш небезпечної 

сторони, уважно прислуховуватись до характерного шарудіння і потріскування, які вказують 

на можливість завалення пошкоджених конструкцій. 

При виконанні робіт на висоті необхідно застосовувати страхуючі засоби (рятувальні 

мотузки, карабіни). Такі дільниці з метою зменшення небезпеки слід загородити і позначити 

спеціальними знаками. 

Ремонт електропроводки необхідно проводити після її відключення від джерел 

живлення. При ремонті електричних мереж обов'язково використовувати гумові рукавиці та 

інструмент з надійно ізольованими діелектриком ручками. 

Особовий склад формувань при роботі на водопровідних, каналізаційних, газових 

мережах повинен бути забезпечений ізолюючими протигазами. На загазованих ділянках 

дозволяється працювати в ізолюючих протигазах або фільтруючих протигазах з додатковим 

патроном і застосовувати інструмент з кольорового металу або покритий міддю. Наявність 

газу визначати тільки спеціальними приладами – газоаналізаторами. Поблизу загазованих 

ділянок забороняється запалювати сірники, курити і користуватися інструментом, який 

викликає виникнення іскор. 

Слід суворо дотримуватись заходів пожежної безпеки. Не можна застосовувати воду 

для гасіння палаючих металів: натрію, магнію, стружки, палаючого електроустаткування, 

резервуарів з бензином, гасом і ін. Для їх гасіння слід використовувати тільки вогнегасники. 

При проведенні РіНР в умовах поганої видимості та вночі налагоджується освітлення 

ділянок робіт; умовними світловими знаками позначаються місця викопування котлованів, 

зони можливих обвалів і інші ділянки, небезпечні для проходу і руху транспорту. 

При виконанні робіт на місцевості, зараженій РР, необхідно дотримуватися 

встановленого режиму радіаційного захисту, який враховує час перебування людей на 

місцевості, зараженій РР, час в дорозі до місця робіт, а також час відпочинку в ПРУ. 

Висновки. Виконання всього комплексу заходів безпеки при проведенні РНР 

дозволить уникнути втрати людей, зберегти працездатність особового складу формувань ЦО, 

а це буде сприяти своєчасному виконанню поставленого завдання. 
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