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У статті зазначено, що в Україні нормативно врегульовані і використовуються "старий" і "но-

вий" підходи щодо визначення місць дислокації пожежно-рятувальних підрозділів які засно-

вані на реалізації механізмів просторового і часового критеріїв. Установлено, що відповідно

до усереднених статистичних даних за 2015—2018 роки в Україні щорічно виникає 78974 по-

жежі з яких 92,7 % ліквідуються пожежно-рятувальними підрозділами. З'ясовано, що значну

роль у забезпеченні функції реагування цивільного захисту України відіграє оперативність дій

пожежно-рятувальних підрозділів. Доведено, що основу функціональної підсистеми реагування

на надзвичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт Єдиної

державної системи цивільного захисту складають пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні

підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Наголошено, що нор-

мативне врегулювання місць дислокації пожежно-рятувальних підрозділів є вагомим інстру-

ментом державного регулювання у сфері цивільного захисту України, який пов'язаний із за-

провадження нормативно-правових змін однієї із його складових — реагування на надзвичайні

ситуації та ліквідації їх наслідків, що направлений на вирішення нагальних проблем забезпе-

чення безпеки громадян на місцевому, регіональному та державному рівнях. Розглянуто особ-

ливості існуючих підходів щодо дислокації пожежно-рятувальних частин та визначення меж

району виїзду пожежно-рятувальних підрозділів в Україні.

The article states that "old" and "new" approaches to determining the places of dislocation of fire

and rescue units based on the implementation of mechanisms of spatial and temporal criteria are

regulated and used in Ukraine. It is established that according to the averaged statistical data for

2015—2018, 78974 fires occur each year in Ukraine, of which 92.7% are eliminated by fire and rescue

units. It is revealed that the operational effectiveness of fire and rescue units plays a significant role

in ensuring the function of responding to civil protection of Ukraine. It is proved that the emergency

response rescue subsystem, emergency rescue and other urgent works of the Uniform State Civil

Protection System are made up of fire and rescue units of the State Emergency Situations Service of

Ukraine (SNSS). It was emphasized that the normative regulation of the places of deployment of fire
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до усереднених статистичних даних за

2015—2018 роки в Україні щорічно виникає 78974 по-
жежі з яких 92,7 % ліквідуються пожежно-рятувальни-
ми підрозділами. Із загальної кількості оперативних
виїздів підрозділів пожежної охорони 20—25 % при-
падає на самостійну ліквідацію небезпечних подій не по-
в'язаних із пожежогасінням, а у 90 % фактів реагуван-
ня сил цивільного захисту на виникнення надзвичайних
ситуацій пожежно-рятувальні підрозділи приймають
безпосередню участь в ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природнього характеру. Загалом по-
жежі складають близько 30 % від загальної кількості
надзвичайних ситуацій в Україні [1].

Таким чином, є підстави стверджувати, що значну
роль у забезпеченні функції реагування цивільного за-
хисту України відіграє оперативність дій пожежно-ря-
тувальних підрозділів. Так практично 82 % з 399 атес-
тованих аварійно-рятувальних служб в Україні склада-
ють пожежно-рятувальні підрозділи [2].

Зважаючи на наведене цілком логічно визначити, що
основу функціональної підсистеми реагування на над-
звичайні ситуації, проведення аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт Єдиної державної системи ци-

and rescue units is a powerful instrument of state regulation in the field of civil protection of Ukraine,

which is connected with the introduction of regulatory and legal changes of one of its components —

emergency response and liquidation, aimed at solving it. the urgent problems of ensuring citizens'

security at the local, regional and state levels. Also, we provide an analysis of regulatory and technical

regulation and an assessment of existing approaches to substantiate the networks of fire and rescue

units in the settlements of Ukraine, namely: places of dislocation of fire and rescue units and the

main criteria used in determining the districts of departure (service areas) fire and rescue units in

the territories of settlements of the countries of the world, features of existing approaches regarding

the location of fire-rescue units and determination of the boundaries of the exit area zhezhno and

rescue units in Ukraine. Also, the analysis of normative and technical regulation and an estimation of

existing approaches concerning the substantiation of networks of placement of fire and rescue units

in settlements of Ukraine is presented. The peculiarities of existing approaches concerning the

location of fire-rescue units and the determination of the boundaries of the exit zone of fire and

rescue units in Ukraine are considered.

Ключові слова: державне регулювання, дислокація, просторовий критерій, часовий критерій, час при-
буття, пожежно-рятувальна частина, район виїзду, пожежно-рятувальний підрозділ, пожежний авто-
мобіль.

Key words: state regulation, dislocation, spatial criterion, time criterion, arrival time, fire and rescue part, outlet
area, fire and rescue unit, fire vehicle.

вільного захисту складають пожежно-рятувальні та ава-
рійно-рятувальні підрозділи Державної служби з над-
звичайних ситуацій України (ДСНС).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та методологічні основи державного
управління у сфері цивільного захисту, його механізми,
шляхи вирішення ключових питань реалізаціі' політики
у цій сфері досліджували вчені: В. Акімов, С. Андреєв,
М. Брушлинський, Ю. Воробйов, Ю. Глуховенко, В. До-
манський, Л. Жукова, О. Могильниченко, М. Стеблюк,
О. Труш, Г. Федулов, В. Федоренко, В. Шоботов, І. Шпі-
льовий та ін.

Водночас досліджень, у яких із позицій системного
підходу розглянуто питання державного регулювання
норм дислокації пожежно-рятувальних підрозділів в
Україні, практично немає.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті спрямована на підвищення ефективності

реагування на надзвичайні ситуації сил цивільного за-
хисту шляхом державного регулювання норм дислокації
пожежно-рятувальних підрозділів.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Закономірно, що державне регулювання у сфері
цивільного захисту щодо реагування на надзвичайні си-
туації, в першу чергу пов'язане із регламентацією діяль-
ності пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних
підрозділів ДСНС, а оперативність дій за призначенням
базується на нормативах пов'язаних із ліквідацією по-
жеж. Від оптимізації місць дислокації означених
підрозділів в значній мірі залежить швидкість та ефек-
тивність ліквідації і мінімізації наслідків надзвичайних
ситуацій. До певного часу зазначене питання було вре-
гульоване нормативними актами України і стосувалось
розміщення пожежно-рятувальних частин на територіях
населених пунктів та комплектування пожежно-ряту-
вальних підрозділів пожежною технікою [3—7]. Визна-
чені підходи, які спираються на критерій радіусу обслу-
говування, заклали основу механізму ліквідації пожеж
в державі, що в свою чергу виступив підгрунтям та скла-
довою системи реагування на надзвичайні ситуації в
сенсі реалізації гуманітарної функції цивільного захис-
ту направленої на захист життя і здоров'я людини в умо-
вах впливу небезпечних факторів оточуючого середо-
вища.

Використання критерію радіусу обслуговування
(просторового критерію) під час обгрунтування місць
дислокації пожежно-рятувальних частин (ПРЧ), який
полягає у встановленні відносної точки розміщення
ПРЧ та визначення зони обслуговування пожежно-ря-
тувального підрозділу (ПРП) відповідно до уявного
радіусу (радіус обслуговування) у вигляді несиметрич-
ної форми наближеної до кола, не забезпечує у повній
мірі захист населення і територій від пожеж, а реалі-
зація запропонованого підходу призводить до необг-
рунтованих матеріальних витрат у зв'язку із необхід-
ністю спорудження значної кількості пожежних депо
із розміщенням двох і більше пожежних автомобілів.
Такий підхід не враховує планувальні, топографічні
характеристики населеного пункту, що обумовлює
конфігурацію району виїзду ПРП, а також такі критерії
як стан доріг, інтенсивність руху, в тому числі в різні
пори року та інше. При цьому залежність визначення
типу й кількості пожежних автомобілів (ПА) від
кількості жителів без врахування означених особли-
востей населеного пункту привела до використання на
всій території держави однотипних ПА, що в свою чер-
гу не дає змоги ефективно реагувати на різні види по-
жеж і сценарії їх розвитку, а також інші небезпечні
події, реагування на які функціонально покладено на
ПРП.

Альтернативним і більш раціональним підходом із
визначення місць дислокації ПРЧ є критерій часу при-
буття першого ПА державних ПРП до місця виклику, так
званий — часовий критерій, за яким дислокація ПРЧ має
забезпечити оптимальний район виїзду ПРП у функціо-
нальній зоні населеного пункту — зону обслуговуван-
ня, обмежену 10 хвилинним терміном прибуття ПА до
місць можливого виклику у містах та 20 хвилинним тер-
міном у сільських населених пунктах [8]. Однак для реа-
лізації зазначеного критерію не внормовано механізм
його використання, зокрема в частині вихідних даних
для проектування населених пунктів.

Поряд із відсутністю вихідних даних щодо місця
дислокації ПРЧ виникала необхідність удосконалення
критеріїв їх комплектації ПА із врахуванням характери-
стик району виїзду: висоти забудови, особливостей тех-
ногенної та пожежної небезпеки, забезпеченості дже-
релами водопостачання, шляхів та умови проїзду. Та-
кож не враховувались статистичні закономірності по-
токів викликів ПРП, які характеризуються часом їх зай-
нятості (параметр оперативної обстановки), що впливає
на обгрунтування кількості ПА.

Спираючись на означене та попередні дослідження
науковців [9—12] Українським науково-дослідним
інститутом цивільного захисту (Інститут) розроблені, а
Міністерством регіонального розвитку України реалізо-
вані, нормативні зміни [13] в будівельні норми України,
якими відмінена дія [3—7], та введені основи альтерна-
тивного підходу до дислокації та нова класифікація ПРЧ.
При цьому проектування пожежних депо під розміщення
ПРП в Україні обумовлювалось [7], що не відповідало
новим критеріям. Для реалізації механізму утворення
ПРЧ державними будівельними нормами [13] виникла
необхідність розроблення відповідного національного
стандарту [14], що було реалізовано протягом 2018 року.

Нині в Україні нараховується 1089 ПРЧ по охороні
населених пунктів. Така кількість не забезпечує вико-
нання раніше єдиного внормованого критерію радіусу
обслуговування (просторового критерію) ПРП, який для
функціональних зон населених пунктів становить 3 км
по дорогам загального користування [13]. Так, відпові-
дно до існуючої мережі розміщення ПРЧ у м. Києві, що
може бути розглянута як практичний приклад реалізації
просторового критерію, можливо стверджувати, що
ризик не отримання своєчасної допомоги у разі виник-
нення небезпечної події (пожежі) населенням, яке пе-
ребуває та/або мешкає на значній території м. Києва
високий. Кількість наявних ПРЧ не відповідає встанов-
леним будівельним нормам, а для виконання норматив-
них вимог із застосуванням критерію радіусу обслуго-
вування на території м. Києва мають бути розміщені ще
близько 25 ПРЧ.

Слід відмітити, що аналогічна ситуація притаман-
на і для інших населених пунктів України. Також не-
обхідно зазначити, що під час визначення місць дис-
локації існуючих ПРЧ кількість жителів населеного пун-
кту (району забудови) не враховувалась жодним нор-
мативним документом, а застосування просторового
критерію як основного нормативу утворення ПРЧ виз-
наченого [13], має піддаватись подальшому обговорен-
ню, оскільки повна його реалізація є економічно не
обгрунтованою. В першу чергу це пов'язано із значни-
ми фінансовими витратами на будівництво додаткових
пожежних депо, а також із відсутністю землевідведен-
ня під їх розміщення в збудованих житлових кварта-
лах.

Можливо зазначити що на території України критерії
утворення ПРЧ реалізуються не в повній мірі. Єдиним
практичним рішенням забезпечення безпеки громадян
в умовах, що склалися, є застосування нових підходів
до визначення місць дислокації та нормативних вимог
до типів ПРЧ і їх комплектування ПА, які враховуються
часовим критерієм. Однак його параметри хоч і визна-
чені нормативними документами [8, 13], але не могли
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бути реалізовані через відсутність відповідних вихідних
даних для їх розрахунків.

Аналіз зарубіжних джерел [15—25] вказує, що в
більшості країн під час визначення місця дислокації при
утворенні ПРЧ використовується саме часовий критерій
(критерій часу прибуття) вихідними даними для реалі-
зації якого є середня швидкість руху ПА.

Швидкість ПА, як правило, визначається статистич-
ними даними, або шляхом експериментальних дослід-
жень та розрахунків. Слід відмітити, що такий підхід
дозволяє врахувати стан доріг, інтенсивність руху,
рельєф місцевості, наявність інженерних споруд та при-
родних об'єктів, що можуть створити перешкоду руху
ПА. Використання такого підходу притаманне таким
країнам: Велика Британія, Німеччина, Польща, Російсь-
ка Федерація, Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Ірландія,
Норвегія тощо. Разом з цим, в Білорусі, США, Франції,
Болгарії використовують "просторовий критерій" (кри-
терій радіусу обслуговування).

Використання "старого" підходу призвело до того,
що більшість територій, населених пунктів в Україні за-
хищається одним типом ПА — пожежними автоцистер-
нами середнього класу, що не дозволяє ефективно реа-
гувати на всі види небезпек, пов'язаних із відповідними
для конкретної місцевості природними умовами та тех-
нологічними процесами.

Так, відповідно стандарту [26], за даними 2018
року, із загальної кількості 2975 автоцистерн майже
83% складають автомобілі середнього класу. Слід заз-
начити, що число ПА не знаходиться у прямо про-
порційній залежності від чисельності населення міста
чим більше місто, тим відносно менше пожежних ав-
томобілів. Але такий підхід є не досконалим та не вра-
ховує всіх чинників від яких залежить кількість, а го-
ловне тип ПА. Зокрема таких: пожежна та техногенна
небезпека території, яку захищає ПРП, забезпеченість
джерелами водопостачання, характеристики місце-
вості, щільність забудови, статистика пожеж тощо.
Аналогічний "старий" підхід притаманний більшості по-
страдянських країн у тому числі хоч і з деякими зміна-
ми і Україні [13].

У Польщі, Німеччині кількість та тип ПА визначає за
результатом детального аналізу пожежної та техноген-
ної небезпеки місцевості (статистика пожеж, час відгу-
ку на виклики, час обслуговування одного виклику,
кількість населення, площа населеного пункту тощо) за
результатами чого проводяться відповідні розрахунки
сил і засобів або робляться експертні висновки. В та-
ких країнах, як Греція, Румунія, Фінляндія, Болгарія
поряд із кількістю населення під час визначення типа-
жу і кількості ПА враховується такий критерій як пожеж-
на небезпека об'єкту захисту.

Інститутом з метою покращення ефективності сис-
теми реагування на небезпечні події (пожежі) протягом
останніх років відкориговані нормативні положення
"старого" підходу чим закладено нормативне підгрунтя
для впровадження альтернативного — часового крите-
рію дислокації ПРЧ та визначення районів виїзду ПРП
[13] у тому числі через впровадження нової класифікації
типів пожежних депо, яка залежить від кількості оди-
ниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки, що
може бути в них розміщена:

І типу — 7 і більше одиниць;
ІІ типу — 2-6 одиниць;
ІІІ типу — 1 одиниця.
Для реалізація механізму часового критерію (кри-

терій часу прибуття) групою науковців проведені нау-
кові дослідження, результати яких стали основою за-
провадження нового нормативного акта [14].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що сьо-

годні в Україні нормативно врегульовані і можуть бути
використані "старий" і "новий" підходи щодо визначен-
ня місць дислокації пожежно-рятувальних підрозділів
які засновані на реалізації механізмів просторового і
часового критеріїв. Такий підхід у нормативному регу-
люванні функції реагування цивільного захисту є пере-
хідним етапом перед запровадженням методів розра-
хунку дислокації на основі уточнених математичних
моделей.

При цьому слід зазначити, що нормативне врегулю-
вання місць дислокації пожежно-рятувальних підроз-
ділів є вагомим інструментом державного регулювання
у сфері цивільного захисту України, який пов'язаний із
запровадження нормативно-правових змін однієї із його
складових — реагування на надзвичайні ситуації та
ліквідації їх наслідків, що направлений на вирішення
нагальних проблем забезпечення безпеки громадян на
місцевому, регіональному та державному рівнях.

Також нами представлено аналіз нормативно-техн-
ічної регламентації і оцінка існуючих підходів щодо об-
грунтування мереж розміщення пожежно-рятувальних
підрозділів у населених пунктах України, а саме: місць
дислокації пожежно-рятувальних частин та основних
критеріїв, що використовуються під час визначення рай-
онів виїзду (зон обслуговування) пожежно-рятувальних
підрозділів на територіях населених пунктів країн світу,
розглянуто особливості існуючих підходів щодо дисло-
кації пожежно-рятувальних частин та визначення меж
району виїзду пожежно-рятувальних підрозділів в Ук-
раїні.

Розглянуто окремі положення нормативних змін
обумовлених нормативно-технічними актами України
щодо дислокації пожежно-рятувальних частин і районів
виїзду пожежно-рятувальних підрозділів.

Перспективою подальших розвідок цієї проблема-
тики, є на наш погляд дослідження історії становлення
Державної пожежної охорони та її роль в формуванні
системи цивільного захисту України.
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