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розрАХунок сил і зАсоБів, неоБХідниХ для ГАсіння поЖеЖ  
(у рАмкАХ проведення судової поЖеЖно-теХніЧної експертизи)

Злочини, пов’язані з виникненням пожеж, спричиняють збитки господарству, майну, життю та здоров’ю 
громадян. Основним завданням при розслідуванні цих злочинів є дослідження всіх обставин, пов’язаних із 
пожежею: установлення її технічної причини, причинно-наслідкових зв’язків між діяннями та технічною 
причиною пожежі тощо. Разом із цим при розслідуванні злочинів цієї категорії необхідно оцінити дії ке-
рівника гасіння пожежі й особового складу пожежних підрозділів. Як свідчить практика, іноді їх дії з га-
сіння пожежі виявляються несвоєчасними або неправильними, що сприяє її розвитку до великих розмірів, 
а також настання тяжких наслідків, що є обставиною, яка підлягає доказуванню. Вирішення цього питан-
ня останнім часом стає найбільш актуальним у зв’язку із зростанням матеріальних збитків від пожеж і, 
відповідно, можливості пред’явлення цивільних позовів на великі суми до осіб, винних у створенні цих 
причин та умов, у тому числі до органів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нині аналіз, оцінювання дій підрозділів, що беруть участь у гасінні пожежі з моменту надходжен-
ня повідомлення про пожежу й до моменту її ліквідації, проводиться в рамках пожежно-технічної екс-
пертизи. Розрахунок сил і засобів після ліквідації пожежі (при дослідженні ліквідованих пожеж) необ-
хідний для аналізу та об’єктивної оцінки організації та результатів оперативних дій пожежно-ряту-
вальних підрозділів, а також для корегування й розроблення нових рекомендацій, оперативних 
документів і заходів, що спрямовані на вдосконалення тактичної підготовки особового складу пожежно-
рятувальних підрозділів.

Розрахунок сил і засобів здійснюють аналітичним (за допомогою розрахункових формул) і спроще-
ним (за таблицями та графіками, за допомогою пожежно-тактичних експонометрів) способами1. Для 
зручності розрахунку сил та засобів безпосередньо на пожежі доцільно користуватися наближеною 
(спрощеною) методикою, використовувати табличні значення, спрощені формули, експонометри, гра-
фіки та особисті знання деяких постійних параметрів розрахунку. Аналітичний спосіб розрахунку 
є базовим і найбільш повним та точним, у зв’язку з чим він використовується при дослідженні лікві-
дованих пожеж. Кінцевим результатом будь-якого способу розрахунку сил і засобів є визначення необ-
хідної кількості пожежно-рятувальних підрозділів на основних та спеціальних пожежно-рятувальних 
машинах з урахуванням резерву на момент локалізації пожежі та визначення номера виклику підроз-
ділів на пожежу за гарнізонним розкладом. 

Слід мати на увазі, що будь-який із способів розрахунку сил і засобів не враховує різноманітності 
специфічних особливостей, які зустрічаються в реальній обстановці на пожежах або є характерними 
для конкретного об’єкта, будівлі або споруди. Ці особливості враховують у процесі розрахунку, вихо-
дячи з умов ведення оперативних дій, вимог керівних документів із пожежогасіння і, відповідно, ко-
регують розрахунок сил та засобів з урахуванням цих вимог.

Основними групами вихідних даних для розрахунку сил і засобів є: оперативно-тактична характе-
ристика об’єкта; умови розвитку пожежі та її параметри; параметри й умови гасіння пожеж і напрями 
(принципи) введення сил та засобів гасіння.

Оперативно-тактична характеристика об’єкта (ОТХ) обумовлюється особливостями, до яких нале-
жать: характеристика території, об’ємно-планувальні рішення будівлі, характеристика конструктивних 
елементів і технологічного процесу, протипожежне водопостачання, характер пожежного навантажен-
ня, наявність небезпеки людям, наявність сил та засобів для гасіння пожежі й ін. 

Параметри розвитку пожежі (довжина поширення вогню – R
п
, площа, периметр, фронт – S

п
, P

п
, Ф

п
, 

швидкість розвитку – V
л
, V

s,
 V

p
) зумовлюються формою її розвитку, яка залежить від планування об’єкта 

або конфігурації відкритого масиву, що горить, його горючого завантаження, швидкістю поширення 
вогню (V

л
) і тривалістю, тобто часом вільного розвитку (τ

віл
). Параметри гасіння пожежі зумовлюються 

1  Основи тактики гасіння пожеж: навч. посіб. / В. В. Сировий, Ю. М. Сенчихін, А. А. Лісняк, 
І. Г Дерев’янко. Харків: НУЦЗУ, 2015. 216 с.
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низкою умов, які являють собою основу визначення розрахункового параметру гасіння для розрахунку 
сил та засобів.

Вибір вогнегасних речовин (ВГР), які найбільш доцільно застосовувати у процесі гасіння пожежі, 
здійснюють залежно від фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів, що горять, тобто від класу 
пожежі, а також наявності їх у достатній кількості на місці пожежі або можливим швидким їх зосеред-
женням. Одним з основних показників застосування ВГР є інтенсивність їх подачі, тобто оптимальна 
інтенсивність, від вірного вибору якої залежить якість та ефективність гасіння пожежі. Для розрахун-
ків приймається таблична інтенсивність, оптимальне її значення.

Уведення сил і засобів на пожежах, що розповсюджуються, можуть здійснюватися такими спосо-
бами: по всьому фронті розповсюдження горіння (за периметром); на дільниці фронту або частині 
периметру, де можлива небезпека людям, тваринам або найбільші можливі матеріальні втрати від 
вогню; за фронтом розповсюдження вогню, а потім на флангах і в тилу. У тих випадках, коли радіус 
(довжина) розповсюдження вогню перевищує глибину гасіння стволів (R

п
 > h), площу гасіння для 

різних форм розвитку пожеж в огорожах і на відкритих площах визначають за формулами, наведе-
ними в таблиці1.

Таблиця
розрахункові формули для визначення площі гасіння
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Примітка: α – кут, із яким поширюється пожежа в рад (1 рад = 57 º); n – кількість напрямів 

уведення приладів гасіння. Якщо кут розвитку пожежі в межах 271–360 º – розрахунок ведеться як 
для кругової форми за усіма периметрами 

 
Отже, основними вихідними даними для розрахунку сил і засобів є параметри 

гасіння, тобто площа пожежі, площа гасіння та об’єм гасіння, які визначаються на 

підставі аналізу ОТХ об’єкта, умов і параметрів розвитку пожежі та інших 

об’єктивних факторів. При розрахунку сил і засобів важливо кожен подальший 

елемент визначення погоджувати з попереднім, ураховувати специфіку горючого 

навантаження, вид пожежі та обстановку, що склалася. 

Послідовність аналітичного розрахунку сил і засобів необхідних для гасіння 

пожежі. 

1. Визначають потрібну витрату вогнегасних речовин на гасіння пожежі, 

захист сусідніх приміщень, частин будівлі, конструкцій, апаратів і сусідніх об’єктів, 

яка залежить від параметрів розвитку та гасіння пожежі.  

2. Визначають кількість приладів подачі вогнегасних речовин – ВГР (водяних, 

примітка: α – кут, із яким поширюється пожежа в рад (1 рад = 57°); n – кількість напрямів уве-
дення приладів гасіння. Якщо кут розвитку пожежі в межах 271–360° – розрахунок ведеться як для 
кругової форми за усіма периметрами

Отже, основними вихідними даними для розрахунку сил і засобів є параметри гасіння, тобто площа 
пожежі, площа гасіння та об’єм гасіння, які визначаються на підставі аналізу ОТХ об’єкта, умов і па-
раметрів розвитку пожежі та інших об’єктивних факторів. При розрахунку сил і засобів важливо кожен 
подальший елемент визначення погоджувати з попереднім, ураховувати специфіку горючого наванта-
ження, вид пожежі та обстановку, що склалася.

Послідовність аналітичного розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожежі.
1. Визначають потрібну витрату вогнегасних речовин на гасіння пожежі, захист сусідніх приміщень, 

частин будівлі, конструкцій, апаратів і сусідніх об’єктів, яка залежить від параметрів розвитку та га-
сіння пожежі. 

2. Визначають кількість приладів подачі вогнегасних речовин – ВГР (водяних, пінних, порошкових 
стволів, піногенераторів та ін.) для гасіння й захисту.

1  Основи тактики гасіння пожеж: навч. посіб.
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3. Визначають фактичну витрату вогнегасних речовин, яка залежить від характеристик приладів 
подачі ВГР і характеризує оперативні дії підрозділів із гасіння пожежі.

4. Визначають запас вогнегасних речовин, необхідних на весь період припинення горіння та захис-
ту об’єктів, що не горять, з урахуванням запасу (резерву), тобто виконують перевірку забезпеченості 
об’єкта ВГР і їх необхідної кількості в цілому.

5. Визначають граничну відстань подачі вогнегасних речовин від пожежного автомобіля (ПА), уста-
новленого на джерело водопостачання, до позиції приладів гасіння, яка залежить від напору на насосі, 
підйому або спуску місцевості на шляхах прокладання магістральних ліній, підйому або спуску та на-
пору біля приладів гасіння, типу пожежних рукавів і обраної схеми оперативного розгортання. 

6. Визначають потрібну кількість основних пожежно-рятувальних автомобілів загального призна-
чення. При визначенні їх кількості, які необхідно встановити на джерела водопостачання для забез-
печення роботи приладів подачі ВГР, ураховується, що насоси цих автомобілів використовуватимуться 
на повну потужність. Використання насосних установок ПА на повну їх тактичну можливість дозволяє 
зменшити обсяг робіт особового складу з оперативного розгортання та в найкоротший час подати ВГР 
в осередок пожежі. У цих умовах від одного ПА, що встановлений на найближче джерело водопоста-
чання, доцільно проводити оперативне розгортання та подавати вогнегасні засоби декількома пожежно-
рятувальними підрозділами, відділеннями. 

7. Визначають чисельність особового складу пожежно-рятувальних підрозділів для виконання усіх 
оперативних дій на пожежі. Загальну кількість особового складу (ОС) визначають як суму, що склада-
ється з кількості людей, задіяних для виконання оперативних дій за всіма видами робіт із рятування 
людей, гасіння пожежі та проведення захисних дій від небезпечних чинників пожежі. При цьому врахо-
вують обстановку, що може виникнути на пожежі, тактичні умови її гасіння, дії з проведення розвідки 
пожежі, оперативного розгортання, рятування людей, евакуації цінностей, розкриття конструкцій тощо. 

8. Визначають потрібну кількість пожежно-рятувальних підрозділів (відділень) основного призна-
чення. Їх кількість визначають із таких умов: якщо в оперативному розрахунку гарнізону на озброєн-
ні пожежно-рятувальних частин знаходяться переважно пожежні автоцистерни, то середню чисельність 
особового складу одного відділення приймають рівною чотирьом особам, а коли на озброєнні пожежно-
рятувальних частин знаходяться пожежні автоцистерни та насосно-рукавний автомобіль, то середню 
чисельність приймають рівною п’яти особам. У цю кількість не включають водіїв пожежних автомобі-
лів та командирів відділень.

9. Оцінюють необхідність залучення підрозділів спеціального призначення, а також допоміжної та 
господарської техніки, служб міста чи об’єкта, пожежних підрозділів інших міністерств, військових 
підрозділів, населення тощо. Необхідність виклику, вид підрозділів і їх кількість визначають з ураху-
ванням конкретної обстановки на пожежі, специфіки виконання оперативних дій на реальній пожежі 
та тактичних можливостей пожежно-рятувальних підрозділів гарнізону.

Після закінчення розрахунку сил і засобів для гасіння досліджуваної пожежі порівнюють їх кіль-
кість із фактичною кількістю сил та засобів, а також схемою їх розстановки в умовах реальної пожежі. 

Таким чином, наведений аналітичний розрахунок сил і засобів при гасінні пожеж може бути реко-
мендований для вирішення питань щодо визначення з технічної точки зору відповідності дій особового 
складу органів управління та пожежно-рятувальних підрозділів вимогам нормативних документів і по-
жежно-тактичним прийомам оперативних дій. 

Предложен аналитический расчет сил и средств для тушения пожаров, который может быть исполь-
зован для решения вопросов судебной пожарно-технической экспертизы по определению соответствия 
действий личного состава органов управления и пожарно-спасательных подразделений пожарно-тактичес-
ким приемам оперативных действий. 

There is proposed an analytical calculation of forces and means for extinguishing fires that can be used to 
resolve issues of forensic fire-technical expertise to determine the compliance of actions of personnel of control 
agencies and fire-rescue units with the fire tactical methods of operational actions.

УДК 343.98 В. А. Коршенко, завідувач науково-дослідної лабора-
торії Харківського національного університету  
внутрішніх справ,
e-mail: korshenko@bi.com.ua

спосоБи ідентиФікАЦії телекомунікАЦіЙниХ зАсоБів у мереЖі інтернет  
при проведенні судової телекомунікАЦіЙної експертизи

У сучасному світі існує велика кількість телекомунікаційних мереж, інформація та засоби яких 
є об’єктами судової телекомунікаційної експертизи. Одним із завдань судової телекомунікаційної екс-
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