
Adaptation of former observatory on the Pip Ivan
mountain to the needs of alpine rescue service
training center



Участь у координаційних зустрічах



Проведення в Івано-Франківську другого
інформаційного дня проєкту

17.09.2019



17.09.2019



Участь у навчаннях з перев’язування ран, фіксації переломів, надання першої
допомоги при зупинці серця за допомогою наявних приладів, а також
транспортування потерпілих за допомогою різних транспортних засобів.

12.12.2019

-

14.12.2019



Придбання медико-тренінгового манекену для СЛР, 
медичної сумки та спинальної дошки.



Проведення спільних навчань гірських 
рятувальників СПРЧ АРЗ СП ГУ ДСНС України в 
Івано-Франківській області та GOPR Bieszczady.

28.02.2020

-

01.03.2020



28.02.2020

-

01.03.2020



Проведенння презентації сучасного рятувального
обладнання, призначеного для транспортування
постраждалих осіб в гірській місцевості, придбаногов
рамках проєкту

04.08.2020



Відповіді на запитання туристів в 
режимі онлайн-конференції 14.04.2021

Ініціатива проведення онлайн-

зустрічей з туристами виникла у

зв’язку з обговоренням у соціальних

мережах резонансних подій,

пов’язаних із ситуаціями у горах. У

багатьох випадках такі дискусії

демонструють недостатню

обізнаність та інформованість

туристичної спільноти в питаннях,

передусім пов’язаних з нормативною

та законодавчою базами, які

регламентують права та обов’язки

суб’єктів в горах.

14-го квітня 2021 року начальник 4-

ої СПРГ СПРЧ АРЗ СП Тарас Бринда

відповів на запитання туристів.



Участь у третьому інформаційному дні проєкту 18.05.2021



Придбання GPS-пристроїв та альпійських нош



Проходження підготовки за напрямком: "Пошук потерпілих у
високогірній місцевості та їх транспортування за допомогою
спеціального спорядження та обладнання".

15.07.2021

-

18.07.2021



Закупівля обладнання для  навчання:

СТАТИЧНА

МОТУЗКА

ДОВЖИНОЮ 50М

– 20 ШТ.

ДИНАМІЧНА

МОТУЗКА

ДОВЖИНОЮ 60М

- 10 ШТ.

СПУСКОВИЙ 

ПРИСТРІЙ - 20 ШТ. 
БЛОК-ЗАЖИМ - 4 ШТ.

Equipment



КАСКА - 20 ШТ.

КАРАБІН - 100 ШТ.

СТРАХУВАЛЬНА 

СИСТЕМА

- 20 ШТ.

БЛОК-РОЛИК 

ТАНДЕМНИЙ - 4 

ШТ.

БЛОК-РОЛИК - 4 ШТ.

ТАКЕЛАЖНА 

ПЛАСТИНА - 4 

ШТ.

Equipment



ВЕРТЛЮГ - 4 ШТ.

ПЕТЛЯ ЛОКАЛЬНА 

- 40 ШТ. 

САМОСТРАХОВКА 

- 20 ШТ.

Equipment

ЖУМАР - 20 ШТ.



Участь у навчаннях з організації рятувальних
робіт на скельних масивах

11.11.2021

-

14.11.2021



11.11.2021

-

14.11.2021



11.11.2021

-

14.11.2021



Проведення навчань з організації
рятувальних робіт на скельному рельєфі

02.12.2021

-

05.12.2021



На 2022 рік заплановано:

•- Закупівля обладнання;

•- Організація спільних навчань;

•- Участь у навчаннях, організованих
польськими партнерами;



Платформа розвитку 
Карпатського Єврорегіону



Проєкт PIMReC – яскравий приклад плідного співробітництва партнерів
в рамках СОП “PL-BY-UA”, який показав, що спільними зусиллями ми
можемо досягати найвищих результатів.



Тому, хотіли би звернути увагу на новий проєкт, 
який можна спільно реалізувати в межах даної 
Програми 

Створення Платформи 

розвитку Карпатського 

Єврорегіону з 

геоінформаційною 

системою управління.



Пріоритетними напрямками Карпатської 
платформи буде:

НАУКА

ОСВІТА

ТУРИЗМ

БЕЗПЕКА



Безпека, власне, є тим компонентом, який 
забезпечить належне впровадження даного проєкту.

На варті безпекового 

компоненту в цьому 

проєкту будуть 

рятувальники GOPR 

та ГУ ДСНС України в 

Івано-Франківській 

області



Але безпека життєдіяльності – питання завжди актуальне та важливе. 
Тому не зайвим буде створення в рамках проєкту різноманітних 
навчальних та інформативних матеріалів для населення.




