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ОЦІНКА ЧАСУ РЕАГУВАННЯ НА ПОЖЕЖІ В ОБЛАСТІ 

 
На основi iнформацiї про більш ніж 10000 пожеж за 2016-2018 рік про-

ведено аналiз часу прибуття аварiйно-рятувальних пiдроздiлiв, ло-

калiзацiї та лiквiдацiї пожежi в області. Для випадкових величин t1, t2, 

t3 отримано величини математичного сподiвання та середньоквадрати-

чного вiдхилення. Побудованi щiльностi ймовiрностi та функцiї роз-

подiлу для t1, t2, t3. 
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Постановка проблеми. Відомо, що у більшості розвинених країн 

Європи та світу забезпечення безпеки об’єктів складається з аналізу й 

оцінки ризику, що дає можливість розробляти технології управління ци-

ми ризиками з метою цілеспрямованого зниження їх значень до прийня-

тних рівня [1]. Оцінка ризику, а також раціональність прийняття тих чи 

інших заходів захисту ґрунтується на оцінці повторюваності небезпеч-

них ситуацій і збитків від них. Знаючи ймовірність виникнення пожеж, 

очікувану величину втрат від них та здійснюючи ряд управлінських за-

ходів, можна запобігти складним пожежам, мінімізувати наслідки від 

них, а також передбачити ефективні компенсуючі заходи. При цьому 

проблемою являється отримання необхідної вхідної інформації, що 

впливає на величину ризиків, в тому числі й часових характеристик при 

реагуванні та ліквідації пожеж. 

Аналіз останні досліджень та публікацій. Статистика пожеж в 

Україні досить детально розглянуто в [2]. Однак в даній роботі не приді-

ляється увага реагуванню на виникнення НС. 

Відомо, що виникнення та ліквідація НС (пожеж) на території ре-

гіонів України може розглядатися як випадковий процес, що дозволяє 

отримувати ймовiрностi тих чи інших подій. 

Так в [3] проведений аналіз статистики пожеж в країнах Азії та 

продемонстровано, що кожна країна має свої проблеми, які,  залежать 

від клімату, природного та побудованого середовища та економіки.  

В [4] проведено аналіз основного інтегрального пожежного ризику 

на території районів Харківської області протягом 2012–2015 років. 

Зроблено висновок, що найбільший рівень ризику зафіксовано на тери-

торії Ізюмського, Куп’янського, Лозівського та Первомайського районів. 

Зроблено висновок, що середнє значення у світі і по районах Харківської 
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області близькі по величині, але в окремих районах спостерігають великі 

значення розрахованих величин. В той же час в роботі не проведена оці-

нка реагування аварійно-рятувальних підрозділів до місця пожежі. 

Дослідження статистичних даних про пожежі дозволило встанови-

ти  час виникнення пожежi, повiдомлення, прибуття пiдроздiлiв до мiсця 

пожежi, її локалiзацiї та ліквідації.  

Приклад таких даних для однієї з областей України наведено  

в табл. 1. 

 
Табл. 1. Час виникнення пожежi, повiдомлення, прибуття пiдроздiлiв до 

мiсця пожежi, її локалiзацiї та ліквідації 

Виникнення Повiдомлення Прибуття Локалiзацiя Лiквiдацiя 

2:00 4:04 4:08 4:12 6:34 

8:45 8:54 9:04 9:09 10:15 

19:00 19:09 19:25 19:15 19:18 

1:30 1:41 2:05 2:15 5:20 

14:00 14:14 14:30 14:37 14:57 

12:45 13:00 13:21 13:33 15:30 

 

Постановка завдання та його вирішення. Метою даної роботи 

являється оцінка часу реагування на пожежі на прикладі однієї з облас-

тей України. 

Для цього на основі статистичних даних було отримано понад 10 

тисяч можливих варiантiв часу вiд моменту виникнення пожежi до мо-

менту прибуття, локалiзацiї та лiквiдацiї пожежi: t1 – різниця часу між 

повідомленням про пожежу та її виникненням, хв.,t2 – різниця часу між 

прибуттям до місця пожежі та повідомленням про неї, хв.,t3 – різниця 

часу між прибуттям до місця пожежі та її виникненням, хв. 

З метою визначення законів розподілу випадкових величин для t1, 

t2, t3 було проведено розбиття на n інтервалів  (max)i(min)i ; , виходячи з 

наступного виразу 

 

 N=3,3·lg(N)+1 (1) 

 

Аналiз даних дозволив отримати значення математичного 

очiкування μ i дисперсiї σ
2
 для трьох випадкових величин, якi наведенi в 

табл. 2. 

 
Табл. 2. Параметри випадкових величин 

  Рік 

  2016 2017 2018 

  t1 t2 t3 t1 t2 t3 t1 t2 t3 

 σ 11,9 10,96 22,87 12,60 13,11 25,80 – 13,8 – 

 µ 14,9 13,73 28,66 15,57 16,41 32,03 – 17,19 – 
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Встановлено, що випадкова величина часу може бути описана ро-

зподiлом Релея [5] 
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Тодi щільність імовірності можна записати у виглядi 
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Оцiнка узгодженостi обраного теоретичного розподiлу з експери-

ментальними даними проводилась вiдповiдно до критерiю Пiрсона (кри-

терiй 2 ): 
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При цьому 2
i  визначалися, як: 
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На основі отриманих значень математичного сподівання були по-

будовані функції розподілу для t1, t2, які представлені на рис. 1, 2. 
 

 
 

Рис. 1. Функція розподілу часу повідомлення підрозділів про пожежу t1 
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P 
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На даному рисунку наведені імовірності виконання операції (t1) 

протягом t хвилин. Так, наприклад, обираємо час 10 хвилин. В 2016 році 

імовірність того що протягом 20 хвилин буде повідомлено про пожежу 

складало 75%, а  в 2017 на декілька  відсотків менше. 

 

 
Рис. 2. Функцiя розподiлу часу прибуття пiдроздiлiв до місця пожежі піс-

ля повідомлення про неї t2 

 

На рис. 3. наведені функції розподілу часу t3.  

 
Рис. 3. Функцiя розподiлу часу прибуття пiдроздiлiв до місця пожежі піс-

ля її виникнення t3 

 

Аналіз рисунку показує зниження імовірності близько на 0,05, а по 

величині часу на 10–15%. 
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Висновки. В результаті проведеної роботи: на основi iнформацiї 

про більш ніж 10000 пожеж за 2016-2018 рік проведено аналiз часу при-

буття аварiйно-рятувальних пiдроздiлiв, локалiзацiї та лiквiдацiї пожежi 

в області; для випадкових величин t1, t2, t3 отримано величини математи-

чного сподiвання та середньоквадратичного вiдхилення. Пiдтверджено 

гiпотезу про розподiл даних величин згiдно з розподiлом Релея; побудо-

ванi функцiї розподiлу для t1, t2, t3. 
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Оценка времени реагирования на пожары в области 

На основе информации о более чем 10000 пожаров за 2016–2018 год проведен 

анализ времени прибытия аварийно-спасательных подразделений, локализации и 

ликвидации пожара в области. Для случайных величин t1, t2, t3 получено величины 

математического ожидания и среднеквадратичного отклонения. Построены плотно-

сти вероятности и функции распределения для t1, t2, t3. 

Ключевые слова: пожар, время реагирования, ликвидация, локализация, ве-

роятность. 
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Estimation of the fire response time in region 

 On the basis of information about more than 10,000 fires in 2016–2018, the time of 

arrival of emergency rescue units, localization and liquidation of fire in region was ana-

lyzed. For random variables t1, t2, t3, the values of mathematical expectation and root 

mean-square distance are obtained. Probability densities and distribution functions for t1, 

t2, t3 are constructed. 
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