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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ 112 В 
ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
У даній статті розглянуто нову систему екстреної допомоги 112. Описано історію 

створення і впровадження служби 112 у Європі та в Україні. Перелічено ряд основних 
недоліків та запропоновано рекомендації щодо покращення роботи системи 112. 
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Нещодавно у деяких містах України (Львів, Київ, Донецьк, Харків) 

впровадили нову систему виклику екстреної допомоги 112. Ця система 

передбачає введення замість декількох номерів виклику служб екстреної 

допомоги 101, 102, 103, 104 єдиного телефонного номеру 112. Тому актуальним 

завданням є ознайомлення з Системою 112, визначення основних її недоліків та 

наведення рекомендацій щодо покращення роботи системи. 

У 80-ті роки минулого сторіччя по всій Європі активно почали говорити 

про необхідність створення та введення єдиного номеру екстреної невідкладної 

допомоги. Той факт, що зростало число людей, подорожуючих до країн 

Європи, підняло актуальне питання "як ефективно забезпечити безпеку 

іноземців у чужій країні?" Це справило вирішальне значення, для введення 

єдиного номера для надання допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації.  

На той час, у кожній країні в різних службах порятунку діяли "свої" 

національні телефонні номери, які іноземцям було важко запам'ятати чи навіть 

дізнатися. Потрапивши у біду і перебуваючи в стані стресу, людина замість 

того, щоб негайно зателефонувати службам порятунку, в першу чергу, повинна 

була згадати або дізнатися, за яким номером, яка служба викликається. В 

результаті губився дорогоцінний час, що призводило до виникнення загрози 

здоров'ю і навіть життю людей. 

У 1976 році Європейська конференція адміністрацій пошти та 

телекомунікацій (CEPT) у своїй рекомендації Т/SF 1 запропонувала 

використовувати номер 112, як єдиний загальноєвропейський телефонний 



номер екстреного виклику [2]. Європейський номер екстреної допомоги 112 був 

створений рішенням Ради Європи від 29 липня 1991 року. Усі країни-члени 

Європейського союзу зобов’язалися до 1996 року запустити у себе Систему 

112.  

Система 112 – чергово-диспетчерська система екстреної допомоги 

населенню за єдиним безкоштовним телефонним номером виклику, який 

запроваджено в усіх країнах-членах Європейського союзу (відповідно до 

пропозиції Європейської Комісії № 91/396/EEC від 1991 р.), ЄЕЗ та ряду інших 

країн ключовим елементом якого є диспетчерський центр, який координує дії 

таких спеціальних служб як поліція, пожежна охорона, швидка медична 

допомога, рятувальні служби та інші. Кожного року 11 лютого з метою 

популяризації номеру серед населення країн-членів ЄС проводиться 

всеєвропейський день 112. Сьогодні положення по Системі 112 регулюється 

універсальною директивою для телекомунікаційних служб, яка була прийнята в 

березні 2002 року. Директива передбачає наступні вимоги щодо 112: 

- безкоштовність: держави-члени ЕС повинні гарантувати, що користувачі 

фіксованої та мобільної телефонії, включаючи таксофони, мають можливість 

телефонувати за номером 112 безкоштовно; 

- недискримінованість: виклики на номер 112 повинні бути належним 

чином прийняті та обслуговані. Ряд держав-членів (Швеція, Данія та 

Нідерланди) ввели 112 у якості єдиного номеру служби екстреної допомоги, в 

той час як у більшості держав-членів номер 112 працює паралельно з 

національними номера служби екстреної допомоги; 

- визначення місцезнаходження абонента: держави-члени повинні також 

забезпечити, щоб аварійні служби змогли встановити місцезнаходження 

абонента, що звертається по допомогу за номером 112. Дана можливість може 

мати велике значення в ситуації, коли людина не в змозі самостійно визначити 

своє місцезнаходження, що може трапитися зокрема при дзвінках з мобільного 

телефону або під час подорожей за кордон; 



- підвищення інформативності: всі країни ЄС повинні інформувати своїх 

громадян про існування номера 112 і як його використовувати. 

Функції Європейської системи екстреної допомоги згідно з рекомендацією 

Європейської Комісії № 2003/558/EG мають бути розширені можливістю 

автоматичної локалізації засобу зв'язку при находженні з нього дзвінка до 

диспетчерського центру (Автоматична передача даних географічного 

положення на зразок системи Enhanced 911, яка діє в США). Завдяки E112 стає 

можливим запровадити європейську службу аварійного сповіщення на 

автотранспорті eCall [4].  

Набір номеру 112 має найвищий пріоритет у мережі, є безкоштовним та 

може бути здійснений з будь-якого телефону без введення PIN-коду та при 

заблокованій клавіатурі, однак через зріст зловживань у багатьох країнах 

передумовою набору є інстальована в телефон SIM-карта. 

На шляху Євроінтеграції України у Європейський простір перед нашою 

державою постало питання створення єдиної системи екстреного виклику 

допомоги. Для створення в Україні системи екстреної допомоги населенню за 

єдиним телефонним номером 112 було оголошено тендер, який виграла 

американська компанія Hewlett-Packard [1]. Фахівці компанії інтенсивно 

вивчали і переймали досвід країн, у яких система екстреного виклику за єдиним 

номером успішно працює десятиліттями. Також було розглянуто багато 

пропозицій від провідних західних фірм. На основі усієї зібраної інформації 

було розроблено систему екстреної допомоги 112. 

Відповідно до Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій 

України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 402, 

на Міністерство покладено функції створення та впровадження в Україні 

системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. В 

свою чергу, відповідно до Наказу Міністра надзвичайних ситуацій Віктора 

Балоги, реалізація проекту здійснювалася силами Державного підприємства 

«Центр громадської безпеки 112» [3]. 



Закон передбачає введення замість декількох номерів виклику служб 

екстреної допомоги (101, 102, 103, 104) єдиного телефонного номеру 112. На 

етапі впровадження він використовуватиметься паралельно з існуючими 

телефонними номерами виклику служб екстреної допомоги. 

Система 112 забезпечуватиме організацію надання комплексної екстреної 

допомоги населенню у разі виникнення або небезпеки виникнення загрози 

здоров’ю, життю, майну громадян або навколишньому середовищу, 

громадському порядку, інших небезпечних подій або правопорушень. 

Центри 112 забезпечують [1]: 

 прийняття та оброблення екстрених викликів; 

 визначення підрозділів екстреної допомоги населенню, які залучаються 

для надання такої допомоги; 

 передачу інформації про екстрені виклики до оперативно-

диспетчерських служб; 

 взаємодію підрозділів екстреної допомоги населенню під час надання 

такої допомоги; 

 ведення обліку та формування статистичної звітності, зберігання 

інформації про екстрені виклики. 

Впровадження системи дозволяє зменшити економічні втрати та кількість 

постраждалих під час надзвичайних ситуацій, а також виконати вимоги 

Євросоюзу, насамперед щодо вступу України до Євросоюзу. 

Одним з перших центрів 112 було створено у приймаючому місті Львові на 

базі Навчальної пожежно-рятувальної частини Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності.  

Під час діяльності служби виникли певні негативні чинники, які потрібно 

врахувати під час вдосконалення служби, основні з них такі: 

 низька обізнаність населення про існування єдиного номера екстреного 

виклику допомоги за номером 112; 

 низька кількість реальних (тобто підтверджених викликів). Якщо по 

Україні під час проведення Євро 2012 за добу в середньому було 50000 



викликів, то підтверджених було менше 1%, беручи до прикладу США 

де в службі 991 кількість підтверджених дзвінків складає 95%. 

 не визначення усіх вхідних дзвінків. 

На основі всього вищесказаного можна запропонувати наступні 

рекомендації щодо вдосконалення служби системи 112 в Україні: 

 інформаційна пропаганда служби 112 в Україні; 

 блокування номерів, які постійно роблять хибні виклики; 

 прийняття рішення про притягнення до адміністративної 

відповідальності громадян, які вчинюють хибні виклики; 

 проведення ґрунтовних навчань з іноземної мови усіх працівників 

служби 112. 

Висновки 
Система 112 це універсальна система, яка призначена для швидкої та 

ефективної допомоги людям у будь-яких ситуаціях. По суті – це європейський 

аналог служби 911 в США. Використання єдиної служби 112 дозволяє 

інтегрувати існуючі екстрені служби (101, 102, 103 і 104) з універсальним 

номером 112 і максимально ефективно використовувати існуючий ресурс. 

Система забезпечує високу швидкість прийнять оператором служби 112 

повідомлення (до 6 секунд), можливість спілкування на міжнародних мовах, 

ефективно приймає сигнали з будь-яких джерел, у тому числі автоматичних 

датчиків, комерційних пультів, через канали голосового зв'язку, Інтернет. 

Система тільки впроваджується на території України, звичайно вона не 

ідеальна, і має ряд недоліків, але з часом все буде працювати повністю 

відповідати усім вимогам. 
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