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Постановка проблеми. Згідно [1] основна задача підрозді-

лів МНС при ліквідації надзвичайних ситуацій, в тому числі і при 
повенях та підтопленнях є рятування людей та майна, для чого 
потрібно завчасно, при прогнозуванні обстановки, визначити по-
трібну кількість сил та засобів для проведення розвідки зони НС 
та евакуаційних заходів. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. В попередніх 
дослідженнях докладно розглядаються питання, які стосуються 
прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій взагалі. В роботі 
[2] при визначені сил та засобів для проведення рятувальних робіт 
враховують в якості основного параметру площу затоплення, в [3 � 
4] � ступінь руйнування будівель та споруд внаслідок впливу вод-
ної стихії та ін. В роботі [5] розглянуто питання щодо визначення 
потрібної кількості сил для проведення розвідки зон затоплення. 
Але розглянуті фактори, що враховуються, не дозволяють отрима-
ти результат, який включає весь комплекс робіт, що виконується. 

Постановка завдання та його вирішення. При складанні 
прогнозу про можливу обстановку в зоні затоплення та визначен-
ня кількості необхідних підрозділів доцільно врахувати як мого 
більшу кількість вражаючих факторів: площа затоплення; кіль-
кість населених пунктів, що потрапили в зону затоплення; ступені 
і якісні характеристики ушкоджень будинків житлового фонду (до 
ступенів ушкоджень будинків варто відносити важкі ушкодження, 
помірні та слабкі); чисельність населення, що потрапило в зону 
затоплення і його втрати; довжина пошкоджених комунально-
енергетичних мереж; довжина пошкоджених мостів, що потрапи-
ли в зону затоплення; довжина пошкоджених захисних дамб; об-
сяги та трудомісткість виконання аварійно-рятувальних робіт. 
При прогнозуванні обстановки особливе місце займає визначення 
потрібної кількості сил та засобів рятувальної служби для прове-
дення евакуаційних заходів в зоні НС. 

Тому виникає необхідність уточнення існуючої методики роз-
рахунку сил для проведення евакуації потерпілого населення з 
зон затоплення шляхом урахування додаткових факторів. 

На основі даних можливої обстановки в зоні затоплення по-
винна бути створені формування сил ліквідації наслідків повені, 
які  здатні: провести розвідку зони затоплення; провести поряту-
нок постраждалого населення; організувати будівництво пунктів 
посадки та висадження постраждалого населення із усіх видів 
транспорту; організувати відновлення автомобільних доріг і залі-
зничних магістралей; організувати відновлення ушкоджених і бу-
дівництво нових мостів; організувати відновлення ушкоджених і 
будівництво нових захисних дамб; організувати відновлення ко-
мунально-енергетичних мереж і ліній зв'язку. 
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Основою для створення підрозділів для проведення аварійно-
рятувальних робіт є результати прогнозу оперативної обстановки в 
районі ймовірного затоплення. 

За результатами прогнозу обстановки потрібно визначити 
загальну кількість ланок для проведення рятувальних робіт в зо-
нах затоплення.  Уточнення методики визначення потрібної кіль-
кості сил та засобів для проведення рятувальних робіт пропону-
ється вирішувати наступним чином. Загальну кількість ланок для 
проведення рятувальних робіт в зонах затоплення можна визна-
чити  

 
 Nарр = Nр + Nрпз + Nепз + Nрат, (1) 

 
де Nарр � загальна кількість підрозділів для проведення рятуваль-
них робіт в зонах затоплення; Nр � кількість підрозділів для про-
ведення розвідки зон затоплення; Nрпз � кількість підрозділів для 
безпосереднього проведення рятувальних робіт на плавзасобах; 
Nепз � кількість підрозділів для проведення евакуації потерпілих з 
пунктів збору на плавзасобах; Nрат � кількість підрозділів для 
проведення евакуаційних робіт на автомобільному транспорті. 

Визначення необхідних сил для проведення розвідки зон за-
топлення розглянуто в [5]. 

Сили безпосереднього порятунку населення, що потрапило в 
зону повені (на плавзасобах) [6] 

 
 Nрпз = 0,0033⋅ Nzat, (2) 

 
де Nzat � чисельність населення, яке потрапило в зону повені, чол; 
0,0033 � кількість рятувальних груп на одного потерпілого. 

 
 Nzat = Szatмз ⋅ qм ,  чол, (3) 

 
де Szatмз � площа затопленої міської забудови, м2; qм � щільність 
населення міської забудови, чол/км2 (по статистичним даним). 

 
 Szatмз = bzatмз ⋅ lzatмз,  км2, (4) 

 
де lzatмз � довжина затопленої міської забудови (для прогнозу мож-
на приймати рівній довжині міста вздовж річки, що знімається із 
плану міста), км; bzatмз � ширина затоплення міської зони, км. 
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де Нг � максимальна висота паводка в створі міста; h1b � висота 
берегу від рівня води; α � кут ухилу місцевості в створі міста; l1 � 
горизонтальна відстань від берега до міської забудови, км. 

Чисельність населення сільської місцевості, що потрапила в 
зону затоплення, визначається за статистичними даними чисель-
ності населення, що проживає в затоплених населених пунктах. 

Розрахунок потрібної кількості підрозділів для евакуації на-
селення із зони затоплення (з пунктів збору потерпілих) [6] 
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де Nzat.iпз � чисельність населення, яке евакуюється i-м видом пла-
взасобу, чол; m � кількість видів плавзасобів; Nм.iпз � місткість i-го 
виду плавзасобу, чол; Riпз � тривалість рейсу i-го виду плавзасобу; 
kс � коефіцієнт часу доби; kп � коефіцієнт підводних умов; kт � ко-
ефіцієнт використання плавзасобів, kт = 1,2; Т � тривалість еваку-
ації (рятувальних робіт), хв. 

 

 Riпз = ⋅
+ + .

2 (1 0,3 ) ПЗMе
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i

L V t
V

, хв, (7) 

 
де Lме � довжина маршруту евакуації, м; Viпз � швидкість руху i-
того плавзасобу по воді, м/хв; Vвп � швидкість течії водного потоку, 
м/с; tпв.iпз � час необхідний на завантаження та розвантаження i-
того плавзасобу, хв. 

Розрахунок необхідної кількості підрозділів на автомобіль-
ному транспорті для перевезення постраждалого населення від 
меж затоплення в райони розселення [3] 
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де Nэнam � кількість постраждалого населення, яке перевозиться i-
м видом автотранспорту, чол; Nвм.iam � місткість i-го виду автотран-
спорту, чол; Riam � тривалість руху i-го автотранспорту, год. 
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Висновки. Таким чином запропонована методика визна-
чення кількості підрозділів для проведення рятувальних робіт в 
зонах затоплення при повенях дозволяє врахувати фактори, що 
впливають на успішне їх проведення, а також враховує весь ком-
плекс аварійно-рятувальних та евакуаційних робіт. 
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