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Сьогодні на території України є багато об’єктів, які характеризуються віддаленим часовим інтервалом 

слідування пожежно-рятувальних підрозділів (села, ферми, об’єкти лісового господарства та агропромислового 

комплексу) та суперечать відповідним нормативним часовим характеристикам слідування підрозділів на 

реагування на НС [2]. Основними причинами незадовільного протипожежного захисту таких об’єктів є 

недостатня кількість пожежно-рятувальних підрозділів, незадовільний стан  шляхів слідування до об’єктів та 

застаріла матеріально-технічне забезпечення підрозділів [3, 4]. 

Така проблема є актуальною, особливо у сучасний період інтеграції в Європейський простір, оскільки 

потребує взаємодії з аварійно-рятувальними програмами Європейського Союзу.  

Основною задачею пожежно-рятувального підрозділу є оперативна доставка сил і засобів до місця 

виникнення пожежі, що дасть нам змогу в часовому інтервалі скоротити час ліквідації наслідків НС, а отже й 

мінімізує матеріальні та людські жертви. Важливим фактором на розвиток пожежі на об’єктах є лінійна 

швидкість розповсюдження горіння, що залежить від характеристик горючих речовин [3, 4]. Це пояснює те що 

під час періоду вільного розвитку пожежа набуває найбільших своїх розмірів тим самим змушує застосування 

більшої кількості сил та засобів а також вогнегасних речовин необхідних для локалізації та врешті ліквідації 

пожежі. 

Особливістю розміщення оперативно-рятувальної служби в адміністративно територіальних одиницях 

є [2]: 

−  кількість жителів населеного пункту (згідно вимог державно-будівельних норм); 

−  радіус обслуговування одним пожежно-рятувальним підрозділом (3 км для житлових об’єктів, 2-4 км 

для промислових); 

−  нормативами прибуття пожежно-рятувальним підрозділом до місця виклику (не повинно перевищувати 

20 хв. з урахуванням метеорологічних умов, сезонних особливостей та стану доріг нормативне прибуття 

може перевищувати перевищені, але не більше ніж 5 хв.); 

Звідси, маємо: 

−  час надходження інформації t1 (5 хв);  

−  час збору та виїзду пожежно-рятувального підрозділу tзб (1 хв);  

−  середній час слідування на пожежу tсл (7…10 хв);  

−  час на оцінювання обстановки та прийняття рішення КГП tпр  (1 хв);  

− оперативне розгортання та введення сил і засобів пожежно-рятувальних підрозділів   tор  (5 хв)  

Тоді: 
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Підставивши величини, отримуємо площу, яку охоплює пожежа: 

S ≈ 535м
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Але віддаленість об’єктів є різною, і залежно від цього час до початку ліквідації пожежі може 

збільшитись в декілька разів, що призводить до зменшення ефективності процесу гасіння пожежі і як результат 

значні матеріальні, фінансові, людські, екологічні тощо втрати. 

Таким чином аналізуючи вище сказане можна констатувати, що на ефективність процесу (Е) ліквідації 

пожежі впливають такі основні фактори, які можна представити у вигляді: 

 

Е= < Т, В, СТТ, СД,  ВОС, Гр, Р, ТУ >       (1) 

 

де: Т – час доставки рятувальних підрозділів до місця пожежі; 

В – віддаленість району виникнення пожежі; 

СТТ – сучасний стан техніки та технологій; 

СД – стан доріг, що відповідають оптимальному шляху доставки рятувальних служб; 

ВОС – стан взаємодії із місцевим органами самоврядування, громадськістю та проектна нормативно-правова 

взаємодія всіх учасників процесу при ліквідації пожежі; 

ГР – стан готовності (новини, знання) місцевих громадян до чіткої взаємодії із рятувальним  службами ; 

Р – регіональність характеру місцезнаходження виникнення пожежі; 

ТІ – терм-історична складова та вплив історичної спадщини. 



Отже, процес мінімізації втрат при ліквідації пожежі, як видно із (1) залежать багато факторів  з умов 

невизначеності. Тому процедура  мінімізації вимагає оптимізаційного підходу до моделювання маршруту 

оперативної доставки рятувальників, особливо для віддалених районів до місць ліквідації пожежі. 

Основою процесу моделювання маршрутів доставки рятувальників за мінімально можливий проміжок 

часу та зображення [1], при цьому, чіткої інформаційної взаємодії всіх учасників процесу можливо за умов 

системного підходу. Основою таких систем має бути впровадження в процес ліквідації пожежі на віддалених 

територіях проектно-орієнтованого управління, а саму пожежу розглядати як проект. Тоді використовуючи 

методологічні проектно-орієнтованого управління [1]. можна побудувати проектне середовище, характерне для 

умов ліквідації пожежі на віддалених важкодоступних районах (територіях), яке представлене у виді (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель-схема проектного середовища маршрутизації оперативно-рятувальних служб до 

територіально віддалених районів (територій) за умов  мінімізації сил та втрат. 

Висновки: На основі проведених досліджень формалізовано процес маршрутизації оперативно-

рятувальних служб при ліквідації пожеж на віддалених територіях та конкретно приведено основні параметри 

та критерії, що впливають на процес оптимізації.  Крім цього побудовано на онові впровадження методології 

проектно-орієнтованого управління та формалізації пожежі як проект, проектне середовище ефективного 

гасіння при умовах: 

- Чітка інформаційна взаємодія з візуалізацією видимої інформації у вигляді пікселя зображення; 

- Мінімізація часового характеру при побудові маршруту оперативної доставки рятувальних служб в 

зону виникнення пожежі у віддалених територіях; 

- Показано вплив турбулентності зовнішніх та внутрішніх факторів та середовища на процес ефективної 

ліквідації пожеж, характерної для віддалених та важкодоступних територій.   
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