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У роботi вивчена проблема появи поняття «центр швидкого реагування на надзвичайні ситуацiї». Дано 
означення такому поняттю як «надзвичайна ситуація». Проаналізовано сучасний стан впровадження по-
няття центр швидкого реагування та практичне його реалiзування. Вивчено внутрiшнi та зовнiшнi фак-
тори, що впливають на мiсцезнаходження центру швидкого реагування. На основi факторiв сформульо-
вано основнi вимоги, що впливають на мiсце розташування центру швидкого реагування на надзвичайнi 
ситуацiї у мiському середовищi. 
Ключовi слова: центр швидкого реагування, надзвичайна ситуацiя, мiське середовище, мiсто, ДСНС, фак-
тори розташування.

Постановка проблеми. За останнi роки 
в усьому свiтi збiльшилась кiлькiсть над-

звичайних ситуацiй. Провiднi держави свiту 
придiляють цьому питанню особливу увагу. Укра-
їна не стала виключенням. Одним iз перших 
крокiв – реорганiзацiя служби ДСНС (Держав-
на служба України з надзвичайних ситуацiй). 
Реалiзацiю своїх обов’язкiв служба здiйснює че-
рез центри швидкого реагування, що, на даний 
час, працюють на базi вже iснуючих пожежних 
частин. Оснащення таких частин та їх кiлькiсть 
не вiдповiдає потребам нової рятувальної служ-
би. З кожним днем зростає чисельнiсть населен-
ня, збiльшується кiлькiсть новобудов. Тож ство-
рення нових центрiв швидкого реагування ДСНС 
спричинено постiйним виникненням надзвичай-
них ситуацiй, усунення яких необхiдно проводити 
швидко та оперативно, щоб лiквiдувати небезпе-
ку, врятувати потерпiлих, боротися з наслiдками 
трагедiї, а, по можливостi, надалi попереджати 
катастрофи. На сьогоднiшнiй день через недостат-
ню кiлькiсть центрiв ДСНС розростається радiус 
впливу iснуючих центрiв швидкого реагування. 
Як наслiдок, збiльшується вiдстань вiд центрiв 
швидкого реагування до мiсць надання допомоги, 
що впливає на оперативнiсть та якiсть надання 
допомоги рятувальниками. Оперативнiсть робо-
ти центрiв швидкого реагування на надзвичайнi 
ситуацiї залежить не тiльки вiд сучасного 
технiчного забезпечення чи їх кiлькостi у мiстi, 
а безпосередньо вiд розташування у мiському 
середовищi. Саме тому дослiдження обраної проб-
леми є досить актуальним.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. 
Дослiдження, спрямованi на дiєвiсть реагу-
вання дiй пiдроздiлiв оперативно-рятувальних 
груп, розкритi у роботах дослiдникiв – О.М. Тес-
ленко, О.Г. Доценка, О.В. Савченка, О.В. Ве-
ресенка, А.С. Борисова [2, с. 138] та О.О. Труш 
[3, с. 441]. Дослiдження щодо особливостей 
архiтектурно-планувальних центрiв швидко-
го реагування розкритi у роботах – Г.Л. Ячник 
[4, с. 318] та Т.А. Денисова [5]. Тему прогнозуван-

ня коефiцiєнту оперативної готовностi докладно 
описано у роботi А.Б. Фещенка та А.В. Закора  
[6, с. 127]. Проблема пересування рятувального 
транспорту, зокрема пожежних машин у мiстi 
та їх паркування, дослiджувалася А.В. Васильє-
вим та Ф.М. Сергiйовим [7, с. 66].

Видiлення не вирiшених ранiше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кiлькiсть дослiджень в означеному напрямi ви-
моги щодо визначення оптимального мiсця роз-
ташування центрiв швидкого реагування на 
надзвичайнi ситуацiї у мiському середовищi за-
лишаться не чiтко сформульованими.

Мета статтi. Головною метою цiєї роботи є визна-
чення комплексу вимог щодо оптимального вибору 
мiсця розташування центру швидкого реагування 
на надзвичайнi ситуацiї у мiському середовищi.

Виклад основного матерiалу. На сьогоднiшнiй 
день у всiх населених пунктах гострими 
є питання забезпечення безпеки мiського насе-
лення та оперативнiсть реагування вiдповiдних 
пiдроздiлiв ДСНС на надзвичайнi ситуацiї для 
їх лiквiдацiї. Доцiльнiсть розташування центру 
швидкого реагування у новому мiсцi разом iз зоною 
обслуговування певної територiї вивчалася у мiстi 
Києвi. За останнi роки збiльшилася кiлькiсть над-
звичайних ситуацiй, як природного, так i техно-
генного характеру. Надалi у статтi пiд поняттям 
надзвичайна ситуацiя розумiтиметься порушен-
ня нормальних умов життєдiяльностi людей на 
визначенiй територiї, викликане аварiєю, ката-
строфою, стихiйним чи екологiчним лихом, а та-
кож масовими iнфекцiйними захворюваннями, що 
можуть призвести до людських чи матерiальних 
втрат. Це зумовлює необхiднiсть дослiдити вимо-
ги, за якими можна обрати оптимальне розташу-
вання центру ДСНС. Пiд вимогами розумiється 
сукупнiсть характеристик, якiсним ознакам яким 
має вiдповiдати мiсце розташування об’єкту. 
Для визначення вимог видiлимо фактори, якi 
здiйснюватимуть суттєвий вплив на вибiр мiсця 
розташування з позицiї мiнiмiзацiї часу реагуван-
ня пiдроздiлiв ДСНС на надзвичайнi ситуацiї [1].
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Зовнiшнi фактори, що впливають на розташу-

вання центру швидкого реагування:
1) розташування об’єктiв, що потребують 

особливої уваги;
2) категорiя дорiг;
3) завантаженiсть дорiг;
4) ландшафт.
У структурi будь-якого мiста є об’єкти, 

що потребують особливої уваги зi сторо-
ни рятувальникiв. Такi об’єкти називають-
ся потенцiйно-небезпечними. Центри ДСНС 
повиннi розташовуватися у максимальнiй 
близькостi до таких об’єктiв, щоб у найкорот-
ший час вiдреагувати на надзвичайну ситуацiю. 
На таких об’єктах по статистиці частiше тра-
пляються надзвичайнi ситуацiї, з огляду на це, 
такi будiвлi повиннi знаходитися пiд наглядом 
рятувальникiв-спецiалiстiв повсякчас. 

За нормативними документами база з надан-
ня оперативної допомоги має розташовуватися 
поблизу магiстралi та мати зручний виїзд до неї. 

Завантаженiсть дорiг впливає на швидкiсть 
надання допомоги рятувальниками, що 
є визначальним критерiєм у їх роботi. На кожнiй 
рятувальнiй базi розташовується наземний ря-
тувальний транспорт, оперативне використання 
якого залежить вiд ситуацiї на дорозi. 

Ландшафт може як сприяти швидкiй реакцiї 
рятувальникiв на надзвичайну подiю, так i 
сповiльнювати дiї рятувальникiв. Не iснує 
iдеально рiвного рельєфу, а деякi «перешко-
ди» можна вдало використати, запропонувавши 
цiкавi архiтектурнi рiшення. Наприклад, горбис-
та мiсцевiсть допоможе скрити вiд постороннiх 
очей частину корпусiв, без використання нових 
матерiалiв та секретних технологiй. Центр ДСНС 
не повинен розташовуватися на пiдвищеннi, де 
за ним зручнiше споглядати. Низини, впадини, 
чи густi зеленнi насадження допоможуть зроби-
ти територiю рятувальної бази бiльш захище-
ною. Розташування поблизу водойм розширить 
функцiональну спрямованiсть бази, збiльшить 
варiативнiсть надання допомоги, а, як наслiдок, 
покличе змiну архiтектурно-планувальної 
органiзацiї центру ДСНС з огляду на викорис-
тання водної рятувальної технiки.

Внутрiшнi фактори, що впливають на розта-
шування центру швидкого реагування:

1) вид рятувальної технiки;
2) кiлькiсть рятувальної технiки;
3) структура пожежно-рятувального пiдроздiлу.
Можливi три види рятувальної технiки: назем-

ний, водний та повiтряний транспорт. Кожен вид 
рятувальної технiки передбачає особливi умови 
для розташування та обслуговування. Наземний 
транспорт бiльш розповсюджений вид рятуваль-
ної технiки. Водний транспорт передбачає вихiд 
до води i є необхiдним при наявностi озера, рiчки, 
моря у мiстi, де можливi трагедiї. Мiсце зльоту 
та посадки повiтряного транспорту, зокрема ря-
тувального вертольоту, розташовують подалi вiд 
будiвель, або вище за рiвнем найближчих бага-
топоверхових споруд. Знаходження вертольоту 
у арсеналi рятувальної технiки центру швидкого 
реагування збiльшує територiю впливу.

Кiлькiсть рятувальної технiки впливає на 
розмiри будiвлi та територiї даного центру. Вiд 
розмiру залежить розташування у мiстi, адже 

мiсто з роками забудовується i вiльних придат-
них територiй для служби порятунку, що має 
свою специфiку, стає дедалi менше. Кiлькiсть 
технiки також впливатиме на радiус обслугову-
ючої територiї, чим бiльше рятувальної технiки, 
тим бiльше територiї може обслуговувати центр 
швидкого реагування. 

Кожен iз пiдроздiлiв оперативно-рятувальної 
служби цивiльного захисту має свою структуру, що 
вiдрiзняється за кiлькiстю та спрямованiстю робо-
ти працiвникiв. Пожежно-рятувальний пiдроздiл 
має певну кiлькiсть працiвник, з урахуванням 
яких вираховується площа будiвлi. Можлива рiзна 
кiлькiсть та спрямованiсть рятувальних пiдроздiлiв 
на однiй територiї. При розташуваннi центру швид-
кого реагування потрiбно визначити вже iснуючi 
центри ДСНС, щоб передбачити зв’язки з ними 
та сумiжними службами на достатнiй вiдстанi. 

На основi виокремлених факторiв можна 
видiлити основнi вимоги щодо вибору оптималь-
ного мiсця розташування центру ДСНС опера-
тивного реагування:

1) урахування iснуючої мережi центрiв 
ДСНС iз їх зонами вiдповiдальностi.

Зона вiдповiдальностi – це територiя, 
закрiплена за окремим центром ДСНС, на якiй 
рятувальники через короткий промiжок часу 
можуть надати допомогу. На сьогоднiшнiй день 
у мiстi Києвi iснують станцiї оперативної допомо-
ги, що базуються на пожежних станцiях. Але змiна 
структури мiста, поява нових об’єктiв зумовила 
невiдповiднiсть iснуючої мережi станцiй ДСНС до 
ситуацiї у мiстi. Створення схеми iснуючої мережi 
центрiв ДСНС iз їх зонами вiдповiдальностi дасть 
можливiсть визначити прогалини, тобто територiї, 
що потребують уваги вiд рятувальникiв (рис. 1). 
Такi мiсця стануть доцiльним мiсцем розташуван-
ня для нових баз ДСНС. 

 
Рис. 1. Схема iснуючої мережi центрiв ДСНС  

у мiстi Києвi iз радiусами впливу
Джерело: розроблено автором

2) урахування зони вiдповiдальностi окре-
мого центру ДСНС.
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Площа зони вiдповiдальностi рiзна (рис. 2). 
Конфiгурацiя зони залежить вiд максимально 
допустимого промiжку часу (15хвили), за який 
оперативна група може дiстатися до мiсця над-
звичайної ситуацiї. У iдеальних умовах така зона 
має форму кола з радiусом, що дорiвнює зада-
ному часу. Але у мiстi форма та розмiри зони 
змiнюються. Зона вiдповiдальностi вiдображена 
у виглядi неправильного многокутника, роз-
рахунок якого залежить вiд дорожньої мережi. 
Тому зона кожного центру швидкого реагу-
вання на надзвичайнi ситуацiї вираховується 
iндивiдуально. Такi зони вiдповiдальностi ДСНС 
повиннi перехрещуватись, для можливостi на-
дання допомоги одночасно в одному районi 
декiлькома бригадами.

3) урахування конфiгурацiї i параметрiв до-
рожньої мережi мiста.

Стан дорожньої мережi, зокрема, затори 
на дорогах та складнi розв’язки впливають на 
оперативнiсть надання допомоги рятувальника-
ми. Складнi пiд’їзди, припаркованi обабiч дороги 
машини ускладнюють пересування рятувальної 
технiки та вiдкладають час надання допомо-
ги. При визначеннi мiсця розташування центру 
швидкого реагування необхiдно проаналiзувати 
дорожьно мережу мiста та забезпечити про-
стий та швидкий виїзд до проїжджої частини. 
Кожна база оснащена спецiальними габаритни-
ми автомобiлями. Для забезпечення їх безпере-
шкодного пересування центри ДСНС повиннi 
розташовуватися поруч з вулицями вiдповiдної 
категорiї. Бази необхiдно проектувати у доступ-
ному сполученнi iз магiстральними дорогами, де 
категорiя даних вулиць дозволяє пересування 
габаритного транспорту та допустима швидкiсть 
руху збiльшується до 80км/год (рис. 3).

Висновки i пропозицiї. Пiд час дослiдження 
даної теми були виокремленнi певнi фактори, 
що впливають на розташування центру швидко-
го реагування на надзвичайнi ситуацiї у мiському 
середовищi. На основi отриманих факторiв 
були сформульованi вимоги щодо оптимально-
го мiсця розташування центру швидкого реагу-
вання на надзвичайнi ситуацiї: 1) з урахуванням 
iснуючої мережi центрiв швидкого реагування iз 
їх зонами вiдповiдальностi; 2) з урахуванням зони 
вiдповiдальностi окремого центру швидкого реагу-
вання; 3) з урахуванням конфiгурацiї i параметрiв 
дорожньої мережi мiста. Результати дослiдження 
висвiтленi у статтi у супроводi вiзуального 
матерiалу (схем). Для практичного застосування 
даних вимог було обрано мiсто Київ. У подальшому 
планується продовження дослiдження на обрану 
тему з можливим практичним застосуванням ви-
ведених вимог при написанні магістерської роботи.

 
Рис. 2. Схема утворення зони вiдповiдальностi 

центру ДСНС:
А – при iдеальних умовах, коли час досягання 
оперативною групою вiд центру(бази ДСНС)  
до будь-якої крайньої точки кола однаковий;

Б – при реальних умовах, коли за основу береться 
однаковий час транспортування оперативної групи  
до мiсця надзвичайної ситуацiї, а вiдстань завжди 

рiзна з урахуванням багатьох факторiв

Джерело: розроблено автором

 
Рис. 3. Схема магiстралей мiста Києва та зоною оптимального розташування згiдно з цим критерiєм

Джерело: розроблено автором
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Аннотация
В работе подробно изучена проблема нового понятие «центр быстрого реагирования на чрезвычайные 
ситуации». Дано определение такому понятию как «чрезвычайная ситуация». Проанализировано со-
временное состояние внедрение понятие центра быстрого реагирования и практическая его реализа-
ция. Изучены внутренние и внешние факторы, влияющие на местонахождение центра быстрого реаги-
рования. На основе факторов сформулированы основные требования, влияющие на положение центра 
быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в городской среде.
Ключевые слова: центр быстрого реагирования, чрезвычайная ситуация, городская среда, город, 
ДСНС, факторы расположения.

Onikienko A.S., Khlyupin A.A.
National Aviation University

DETERMINATION OF THE LOCATION OF A FAST RESPONSE CENTER  
FOR EMERGENCY SITUATIONS IN THE CITY ENVIRONMENT

Summary
In this paper, the problem of a new concept of “emergency response center” was studied in detail.  
The definition of such a concept as "emergency". Analyzed the current state of the introduction of the 
concept of the center of rapid response and its practical implementation. Internal and external factors 
affecting the location of the rapid response center were studied. Based on the factors, the main criteria 
are formulated that influence the position of the emergency response center in an urban environment.
Keywords: rapid response center, emergency, urban environment, city, traffic control, location factors.


