Глава 4. Керівництво (управління) силами та засобами під час гасіння
пожежі
Керівництво (управління) силами і засобами на пожежі – діяльність
КГП (штабу на пожежі), яка здійснюється з метою успішного ведення
оперативних дій на підставі даних розвідки.
Залежно від кількості сил та засобів, які прибули на пожежу, керівництво
гасінням пожежі здійснює:
- за умови роботи одного пожежного підрозділу - старша посадова особа
цього підрозділу;
- за умови роботи двох і більше пожежних підрозділів - старша посадова
особа підрозділу, у районі виїзду якого (на об’єкті), виникла пожежа, або
посадова особа, призначена відповідно до порядку, що встановлений у
гарнізоні.
Старша посадова особа органу управління, пожежного підрозділу, яка
прибула на пожежу, де вже працюють пожежні підрозділи, зобов’язана:
- оцінити обстановку та встановити правильність організації оперативних
дій з гасіння пожежі;
- визначитись з необхідністю виклику додаткових сил і засобів до місця
пожежі;
- взяти на себе керівництво гасінням пожежі, якщо КГП не забезпечує
керівництво силами та засобами.
Старша посадова особа, яка прибула на пожежу, несе відповідальність
за наслідки її гасіння незалежно від того, взяла вона керівництво на себе чи ні.
Старша посадова особа, яка виконує обов’язки КГП, при необхідності
виїзду до місця іншої події, що робить неможливим виконання нею обов’язків
КГП, зобов’язана призначити нового КГП.
4.1. Керівник гасіння пожежі
Керівник гасіння пожежі (КГП) є єдиноначальником і йому
підпорядковуються всі підрозділи, служби та інші сили, які залучені до гасіння
пожежі. Він несе відповідальність за організацію робіт з рятування людей,
гасіння пожежі, безпеку особового складу та збереження пожежної, рятувальної
техніки. Ніхто, крім уповноважених на те посадових осіб органів управління,
пожежних підрозділів, не має права втручатися в його дії.
Керівник гасіння пожежі зобов’язаний:
- провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі, передати інформацію
на ПЗЧ (ОДС ОКЦ);
- визначити вирішальний напрямок оперативних дій та необхідну кількість
сил і засобів для проведення цих дій;
- при необхідності організувати і особисто очолити рятування людей,
вжити заходів щодо запобігання паніці, використовуючи для цього сили і
засоби, які знаходяться у розпорядженні;
- залежно від обстановки організувати штаб на пожежі і визначити місце

-

-

-

-

його розташування;
призначити начальника штабу (далі – НШ), начальника тилу (далі – НТ),
начальників оперативних дільниць (далі – НОД), про що за допомогою
засобів радіозв’язку довести до усіх учасників гасіння;
інформувати штаб про місце свого знаходження та повідомляти про
рішення, що приймаються;
поставити завдання перед силами, які знаходяться у розпорядженні;
при наданні інформації з місця пожежі до ПЗЧ (ОДС ОКЦ), обов’язково
вказати точну адресу пожежі, що горить (горіло), місце виникнення
пожежі, її орієнтовну площу, наявність загрози людям, тваринам, загрози
вибуху, які сили і засоби введені в дію, чи є небезпека розвитку пожежі,
чи потрібні додаткові сили і засоби;
в ході гасіння підтримувати постійний зв’язок з ПЗЧ (ОДС ОКЦ),
інформувати про прийняті рішення і обстановку на пожежі;
безперервно слідкувати за змінами обстановки на пожежі і приймати
відповідні рішення;
в разі необхідності викликати додаткові сили і засоби в потрібній
кількості та організувати їх зустріч;
організувати розташування прибуваючих сил і засобів з урахуванням
обраного вирішального напрямку, забезпечити безперебійну подачу
вогнегасних речовин;
створити резерв сил і засобів для періодичної зміни особового складу з
метою забезпечення відпочинку, переодягання в сухий одяг тощо;
у разі прибуття на пожежу значної кількості сил і засобів (при великих
обсягах роботи з організації та управління оперативними діями)
начальнику тилу виділити помічників, у разі необхідності, організувати
групи тилу з засобами пересування та зв’язку;
призначити з числа осіб начальницького складу відповідального за
дотримання заходів безпеки праці, за необхідності, організувати пункт
медичної допомоги;
в разі необхідності прийняти рішення щодо створення оперативних
дільниць на пожежі, поставити їх керівникам завдання;
організовувати взаємодію з оперативними службами міста (населеного
пункту, об’єкта), які залучаються до гасіння пожежі;
після прибуття на пожежу старшого начальника доповісти про
обстановку, прийняті рішення щодо гасіння, які сили і засоби є на місці
пожежі та введені в дію, а також викликані додатково;
вживати заходів для встановлення причин пожежі, а також збору
відомостей, необхідних для складання акту про пожежу, залучаючи до
цього працівників державного пожежного нагляду і дослідновипробувальних лабораторій;
за наявності ознак підпалу або інших причин пожежі необхідно вжити
заходів для збереження первинного місця його виникнення від надмірних
руйнувань, до виявлення і зберігання предметів, що були причиною
пожежі;

- вжити заходів з евакуювання, захисту від води і охорони евакуйованого
майна до прибуття працівників міліції;
- особисто впевнитись в ліквідуванні горіння, визначити необхідність та
тривалість догляду за місцем ліквідованої пожежі;
- визначити порядок повернення з місця пожежі пожежних підрозділів і
служб взаємодії.
При визначенні необхідної кількості додаткових сил і засобів для гасіння
пожежі КГП повинен враховувати:
- площу, на яку може поширюватись вогонь до введення у дію викликаних
сил і засобів;
- потрібну кількість сил для подачі пожежних стволів і (або) генераторів;
- об’єм робіт з порятунку людей, розкриття і розбирання конструкцій
будівель та евакуювання майна;
- необхідність залучення спеціальних служб (служб взаємодії);
- необхідність підвозу води автоцистернами чи організацію подачі води за
допомогою перекачування.
4.2. Штаб на пожежі.
До складу штабу як правило входять: начальник штабу, начальник тилу
та їх помічники, відповідальний за дотримання вимог заходів безпеки праці,
представник підрозділу матеріально-технічного забезпечення, а також
представники служб взаємодії міста (населеного пункту, об’єкта), адміністрації
об’єкта та місцевих органів влади.
Штаб створюється:
- на всіх великих і складних пожежах;
- при створенні трьох і більше ОД, а також у тому випадку, якщо сили і
засоби залучені за підвищеним номером виклику;
- при пожежах на об’єктах, дії з гасіння пожеж необхідно узгоджувати з
черговим інженерно-технічним персоналом і адміністрацією об’єкта;
- за рішенням КГП в залежності від обстановки.
Штаб організовує:
- зустріч, розстановку і розподілення підрозділів по оперативних
дільницях;
- розвідку пожежі в процесі її гасіння, збирання відомостей та
інформування КГП про зміни обстановки;
- облік сил та засобів на пожежі, ведення документації згідно з додатком 3;
- створення на пожежі резерву сил і засобів;
- зв’язок на пожежі;
- освітлення місця роботи пожежних підрозділів, якщо це необхідно;
- виконання рішень, наказів КГП, контроль за виконанням поставлених
завдань;
- взаємодію з іншими службами міста (населеного пункту, об’єкта);
- контрольно-пропускні пункти (далі - КПП) і пости безпеки (далі - ПБ)
ГДЗС;

- харчування у разі тривалих пожеж (більше трьох годин), обігрів
особового складу за умови низьких температур та захист від теплового
випромінювання;
- матеріально-технічне забезпечення працюючих пожежних підрозділів, що
працюють на пожежі.
Штаб розташовується на найбільш зручному для управління силами і
засобами місці, визначеному КГП, забезпечується штабним столом,
необхідними технічними засобами, обладнанням та документацією.
Місце розташування штабу на пожежі позначається:
- вдень - червоним прапорцем з написом “ШТАБ”;
- вночі - світловим показчиком з написом червоного кольору “ШТАБ”.
Начальник штабу підпорядковується КГП, є його заступником і
забезпечує виконання рішень КГП, а також очолює штаб.
Начальник штабу на пожежі зобов’язаний:
- вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперервної розвідки і
отримання даних від НОД;
- доповідати КГП результати розвідки і повідомлення щодо обстановки і
ходу гасіння пожежі на дільницях;
- викликати, за розпорядженням КГП, додаткові сили і засоби, передавати
накази КГП керівникам підрозділів;
- самостійно приймати рішення у випадку необхідності вжиття негайних
заходів щодо рятування людей та гасіння пожежі, і здійснювати їх з
послідуючою доповіддю КГП;
- організовувати зв’язок на пожежі;
- проводити розстановку сил і засобів згідно з рішенням, що прийняв КГП;
- забезпечувати контроль за виконанням наказів КГП і штабу;
- створювати резерв з підрозділів, що прибули до місця пожежі;
- викликати, за необхідності, спеціальні служби міста (населеного пункту,
об’єкта) і організовувати взаємодію з ними;
- передавати на ОДС ОКЦ відомості про пожежу;
- збирати відомості про оперативні дії підрозділів та інформацію, яка у
подальшому може допомогти у встановленні причини пожежі;
- вести документи штабу, залучаючи до цього начальника тилу і
зв’язкових;
- організовувати харчування і підміну особового складу під час тривалої
(більше 3 годин) роботи на пожежі.
4.3. Тил на пожежі.
Тил на пожежі включає в себе зосереджені на пожежі сили та засоби, що
забезпечують оперативні дії з гасіння.
До основних завдань тилу на пожежі відносяться:
- організація розвідки джерел протипожежного водопостачання;
- зустріч та розстановка на джерела протипожежного водопостачання
пожежних автомобілів;

- забезпечення безперервної подачі вогнегасних речовин та роботи
пожежної, рятувальної техніки;
- охорона магістральних рукавних ліній;
- забезпечення підрозділів, що працюють на пожежі, пально-мастильними
матеріалами
та
вогнегасними
речовинами,
спеціальним
пожежнотехнічним озброєнням та обладнанням.
За роботу тилу на пожежі відповідає начальник тилу, який
призначається з числа начальницького складу і підпорядковується КГП, НШ.
Начальник тилу зобов’язаний:
- провести розвідку джерел водопостачання та організувати взаємодію зі
службами водопостачання населеного пункту (об’єкта);
- організовувати зустріч і розстановку на джерела водопостачання пожежні
автомобілі, що прибули на місце пожежі та забезпечують подачу води та
інших вогнегасних речовин;
- доповідати НШ (КГП) про кількість пожежних автомобілів, які необхідні
для подачі води перекачуванням чи підвозом;
- забезпечувати найбільш ефективне використання пожежної техніки і
безперебійну подачу води (вогнегасних речовин) до місця пожежі;
- організовувати своєчасне забезпечення пожежних автомобілів пальномастильними матеріалами, а також, за необхідності, доставку до місця
пожежі спеціальних вогнегасних речовин і матеріалів, спеціального
пожежнотехнічного озброєння, оснащення, у тому числі для
безперебійної роботи ланок ГДЗС (ізолюючих протигазів, апаратів,
компресорних установок, балонів, регенеративних патронів тощо),
проведення технічного обслуговування пожежних автомобілів на місці
пожежі;
- забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з працівниками
міліції з питань регулювання руху транспорту на дільницях тилу;
- вести облік роботи пожежної техніки, витрат вогнегасних речовин і
ПММ, складати схеми розташування пожежної техніки та прокладених
магістральних рукавних ліній.
4.4. Оперативні дільниці на пожежі.
Оперативна дільниця (ОД) на пожежі – частина території на місці
пожежі, на якій зосереджені сили і засоби, об’єднані конкретним оперативними
завданням та єдиним керівництвом.
ОД створюються за рішенням КГП за місцем ведення (периметр пожежі,
поверхи, сходові клітини, протипожежні перешкоди тощо) або за видами
(рятування людей, ліквідування горіння, захист майна, боротьба з димом тощо)
оперативних дій на пожежі.
Оперативні дії на ОД очолює його начальник. Начальники ОД
призначаються КГП.
Начальник ОД безпосередньо підпорядковується КГП, начальнику штабу,
забезпечує виконання поставлених завдань на відповідній ОД, відповідає за

безпеку особового складу, підпорядкованого йому на пожежі, та збереженість
пожежної техніки, повинен постійно знаходитися на її території, залишаючи її
тільки з дозволу КГП.
Начальник ОД зобов’язаний:
- вести безперервну розвідку і доповідати КГП чи НШ про обстановку на
дільниці;
- керувати діями підпорядкованих йому підрозділів;
- забезпечувати взаємодію підрозділів, що працюють на його дільниці, з
підрозділами сусідніх дільниць;
- проводити розстановку сил і засобів на ОД;
- робити запит, у разі необхідності, про додаткові сили і засоби для
вирішення поставлених завдань;
- забезпечувати маневрування та швидке перегрупування сил і засобів під
час змін обстановки на дільниці;
- приймати самостійне рішення щодо перестановки сил і засобів, що
забезпечить найшвидше ліквідування пожежі на дільниці, доповідати
КГП чи НШ про прийняті рішення;
- організувати зв’язок на ОД;
- вимагати від підпорядкованого особового складу виконання правил
безпеки праці, інформувати учасників гасіння пожежі про виникнення
загрози їх життю або здоров’ю;
- доповідати КГП чи НШ про виконання поставлених завдань і про роботу
підрозділів на дільниці.

4.5. План пожежогасіння.
План пожежогасіння – це оперативний документ, що прогнозує
обстановку і встановлює основні питання організації гасіння пожеж на
найбільш важливих та складних за оперативно – тактичним відношенням
об’єктах.
Основне призначення плану – надати допомогу КГП, правильно
визначити вирішальний напрям оперативних дій на пожежі, з урахуванням
специфічних особливостей об’єкта, прискорити та полегшити постановку
завдань керівникам підрозділів, що прибувають на пожежу.
Плани пожежогасіння, в обов’язковому порядку, розробляють на такі
об’єкти:
• резервуарні парки збереження ЛЗР та ГР і рідких вуглеводневих газів
місткістю 10 тис.м3 та більше;
• великі склади лісоматеріалів підприємств деревообробної та целюлознопапірної промисловості;
• підприємства хімічної, нафтохімічної промисловості;
• збереження та виробництва вибухонебезпечних та сильнодіючих
отруйних речовин;
• промислові
підприємства
з
вибухонебезпечною
технологією
виробництва;
• елеваторно-складське
господарство
млинів
та
комбікормових
виробництв;
• електростанції та підстанції із встановленою потужністю 110 КВт і
більше з наявністю чергового персоналу;
• аеропорти;
• морські та річкові порти із складським господарством;
• залізничні вокзали, великі залізничні станції;
• великі спортивні споруди з трибунами на 800 та більше місць;
• театри, будинки культури місткістю на 700 чол. і більше;
• кіно-концертні зали і кінотеатри на 300 і більше місць;
• крупні музеї та картинні галереї висотою 2 поверхи та більше, які мають
архітектурно-історичну цінність;
• лікувальні заклади з стаціонаром;
• школи інтернати;
• вищі навчальні заклади;
• гуртожитки та готелі місткістю більше 700 осіб і висотою 4 поверхи і
більше;
• будівлі цирків;
• підземні споруди метрополітену;
• крупні бази та склади промислових та продовольчих товарів;
• підприємства торгівлі 2 поверхи і вище з площею торгового залу більше
3500м2;

• бібліотеки, книгосховища з фондом зберігання більше 500 тис. одиниць;
• унікальні багатоповерхові і важливі громадські будівлі;
• крупні будівлі і споруди культового призначення.
4.6. Картка пожежогасіння
Картки пожежогасіння на об’єкти представляють собою оперативний
документ, призначений для швидкого пошуку найближчих пожежних гідрантів
на водопровідній мережі, природних та штучних вододжерел на місцевості, які
доцільно використовувати для гасіння пожеж, а також для отримання
необхідних відомостей про будинки, шляхи евакуації людей і матеріальних
цінностей та інших відомостей, необхідних для успішного гасіння пожеж на
даному об’єкті.
Їх розробляють на такі об’єкти: дитячі ясла, садочки, школи, середні
спеціальні навчальні заклади, адміністративні будинки органів влади, житлові
будинки підвищеної поверховості, культурно – видовищні споруди, бази,
склади, магазини, промислові підприємства та інші об’єкти, на які немає
необхідності складати плани пожежогасіння.
Вимоги до змісту, складання, оформлення планів та карток
пожежогасіння та порядок їх відпрацювання відображені в [13].

