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Анотація. Визначені цільове призначення та основні завдання Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту України. Показані високопрофесійні дії цієї 
служби при проведенні спеціальних робіт щодо пошуку тіл загиблих та особистих речей 
жертв авіакатастрофи 17 липня 2014 року в Донецькій області України. 
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Аннотация. Определены целевое назначение и основные задачи оперативно-

спасательной службы гражданской защиты Украины. Показаны 
высокопрофессиональные действия этой службы при проведении специальных работ по 
поиску тел погибших и личных вещей жертв авиакатастрофы 17 июля 2014 года в 
Донецкой области Украины. 
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Abstract. Defined purpose and main objectives of the Operational Rescue Service of 

Civil Protection of Ukraine. Showing of this highly-served if during special activities for finding 
dead bodies and personal effects of the victims July 17, 2014 in the Donetsk region of Ukraine. 

Keywords: civil protection, Operational Rescue Service, emergency, job search, plane 
crash. 

 
Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (ОРСЦЗ) України – це 

спеціальний важливий підрозділ в структурі Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, який підпорядкований Департаменту реагування на надзвичайні ситуації. 

ОРСЦЗ діє на підставі статті 24 Кодексу цивільного захисту України та Положення про 

ОРСЦЗ. 

До основних завдань ОРСЦЗ належить: 

– аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів підвищеної небезпеки та 

окремих територій суб’єктів господарювання, на яких існує небезпека виникнення 

надзвичайних ситуацій (НС); 

– безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання та їх територію 

для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж; 

– проведення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

документування, кіно- і відеозйомки, фотографування та звукозапису; 
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– участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС у суб’єктів 

господарювання і на територіях, що нею обслуговуються. 

Важлива діяльність ОРСЦЗ була проявлена на місці авіакатастрофи 17 липня 

2014 р. в районі села Грабово недалеко від міста Торез Донецької області, в районі 

збройного протистояння на сході України. За кількістю загиблих ця катастрофа стала 

найбільшою в історії авіації. 

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, виконував плановий рейс з 

Амстердама в Куала-Лумпур. На борт літака зайшло 283 пасажира і 15 членів екіпажу з 

12 країн. Літак успішно пройшов половину шляху, але пролітаючи над Польщею 

відхилився від встановленого маршруту і пролетів над зоною проведення 

Антитерористичної операції (АТО). Продовжуючи свій маршрут, у 17:19 було втрачено 

зв'язок з екіпажем, а у 17:25 літак збито в районі села Грабово. Згідно висновків 

міжнародних експертів Боїнг був збитий з військової зенітно-ракетної установки "Бук". 

Сила вибуху була настільки сильною, що всі пасажири померли миттєво, тіла та 

особисті речі загиблих падали не тільки в Торезі а й поблизу інших селищ. 

У село Грабове прибули загони ОРСЦЗ, ОБСЕ і багато іноземних експертів, 

розпочалися розшукові роботи. Робота цих підрозділів не завершувалась ні в день, ні в 

ночі. Загони служб ОРСЦЗ провели величезний обсяг робіт саме у пошуковій 

діяльності, задача цих підрозділів була виконана майже на сто відсотків. Оперативники 

з максимальною обережністю збирали останки тіл, діставали їх з під уламків літака, 

занурювалися у водоймища, та навіть виносили тіла з домівок жителів, які проживали 

поблизу. 

Що ж стосується особистих речей загиблих, один із учасників оперативно-

рятувальної служби говорить: «Знаєте, коли ми приїхали туди і побачили це «поле 

жахів» устелене тілами і речами загиблих, нас охватив суцільний відчай, ти стоїш там і 

розумієш, що вже нічого не можеш зробити. Було дуже важко, як фізично так і 

морально, але ми пам’ятали одне, ми повинні зробити усе по максимуму аби тільки 

дати змогу родичам загиблих, вшанувати їхню останню пам'ять». 

Підрозділами ОРСЦЗ на місці катастрофи «Боїнга» виявлені останки 250 

загиблих. Тіла з максимально можливою коректністю зібрані з місця краху і занурені в 

п'ять вагонів-рефрижераторів. Увечері 21 липня 2014 р. поїзд із тілами жертв 

авіакатастрофи попрямував до Харкова. У Харкові вагони з тілами загиблих були 

направлені на територію заводу ім. Малишева. У приміщеннях заводу фахівці 

розгорнули лабораторію для проведення огляду та дослідження тіл загиблих. Там же 
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були організовані місця для роботи міжнародних експертів і оформлення документів 

судмедекспертами, митниками та прикордонниками. 22 липня співробітники групи 

Інтерполу з розслідування подій почали в Харкові процедуру попереднього впізнання 

тіл жертв. 

Під час виконання відповідальних завдань в зонах бойових дій, ряд працівників 

оперативно-рятувальної служби проявили надзвичайну мужність, а деякі героїчно 

загинули. 

Зусиллями загонів ОРСЦЗ та інших міжнародних експертів було знайдено і 

відправлено на батьківщину 250 тіл загиблих та більше 75 % особистих речей. 

Таким чином, аналізуючи вище викладене, можемо дати правдиво високу оцінку 

діяльності служб оперативно-рятувальної системи цивільного захисту України, єдине, 

дуже шкода, що саме на цьому прикладі. 

 

ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ МАЙБУТНІХ 
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Анотація. У даній роботі наведено посадові обов’язки та права фахівця з 

фізичної реабілітації, згідно трудового договору, працюючого масажистом. Відзначено 
основні шкідливі фактори безпечних умов праці, які притаманні майбутнім фахівцям з 
фізичної реабілітації, що працюють масажистами. До них відносяться певні шкідливі 
фактори: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. 

     
Аннотация. В данной работе приведены должностные обязанности и права, 

согласно трудового договора, реабилитолога, работающего массажистом. Определены 
вредные факторы безопасных условий труда, которые свойственны будущим 
специалистам, работающих массажистами. К ним относятся определенные вредные 
факторы: физические, химические,  биологические и психофизиологические. 

  
Аnnotation. In hired position requirements over and rights are brought, in obedience 

to a labour contract, reabilitolog, working as a masseur. The harmful factors of safe terms of 
labour, which are peculiar to the future specialists, are certain, working as masseurs. To them  
certain harmful factors behave: physical, chemical,  biological and psihofisiolog. 
 

Вступ. Можливості майбутнього фахівця з фізичної реабілітації протистояти 

шкідливим факторам, які присутні на його робочому місті, визначаються рівнем його 

знань, умінь та компетенцій до дії цих факторів і  безпеки праці на робочому місті у 

кабінети масажу. До кабінету масажу розроблено інструкції безпечних умов праці та 

вимоги з техніки безпеки [1, 3]. 


