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У роботі наводяться статистичні показники стану з пожежами в Укра-
їні, що відображають загальну кількість пожеж, кількість загиблих та 
травмованих людей на пожежах, збитки від них та основні причини 
виникнення. Наведені основні методи дослідження причин виник-
нення пожежі. 
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Постановка проблеми. Сучасний стан житлового фонду, будівель і 
споруд нежитлового та виробничого призначення, виробничого обладнан-
ня і комунікацій, життєдіяльності населення України в силу багатьох взає-
мопов‘язаних факторів характеризуються зростанням потенціалу небезпе-
ки виникнення пожеж різного рівня та тяжкості наслідків. 
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2018 році 
в населених пунктах та на об‘єктах суб‘єктів господарювання зафіксовано 
78608 пожеж. Внаслідок пожеж загинуло 1956 людей, у тому числі 52 ди-
тини, та 1515 людей отримали травми, з них 122 дитини. Щодня в Україні в 
середньому виникало 215 пожеж, на яких гинуло 5 і отримували травми 4 
людей, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 70 будівель і споруд та 
13 одиниць транспортних засобів. Щоденні матеріальні витрати від пожеж 
становили близько 22,7 млн. грн.  

Такі детальні статистичні дослідження розподілу пожеж в Україні за 
об‘єктами пожеж та причинами їхнього виникнення проводяться щорічно, 
але сьогодні за умов розробки довгострокової стратегії управління пожеж-
ними ризиками наявна методична база визначення причин пожежі не в по-
вній мірі вирішує методологічні підходи дослідження особливостей виник-
нення та розвитку пожеж. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Збір та обробку статистич-
них даних про пожежі в Україні виконує ДСНС України [1], у Сполучених 
штатах Америки та країнах Європи – декілька комерційних і державних ор-
ганізацій [2, 3, 4]. 

У рамках збору та обробки статистичних даних проводиться дослі-
дження пожеж з метою: 

• виявлення причин і умов, що сприяли виникненню і розвитку пожежі; 
• оцінки поведінки конструкцій будівлі, виробничого обладнання, ма-

теріалів в умовах пожежі; 
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• оцінки вжитих заходів з порятунку людей і майна; 
• аналізу ефективності заходів, запропонованих наглядовими органами, 

і їхнього виконання власником об'єкта; 
• підготовки пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення діяльності 

органів управління та підрозділів в області гасіння пожеж та проведення ава-
рійно-рятувальних робіт і здійснення протипожежного нагляду. 
Стан пожеж на території України відповідно до звіту про основні результати 
діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2018 році 
наведений у табл. 1. 
 

Табл. 1. Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2018 рік 

№ 
з/п 

Назва показника 
Величина 
показника 

Загальні дані про пожежі 

1 Кількість пожеж (од.) 78608 

2 Збитки прями, тис. грн. 2198358 

3 Збитки побічні, тис. грн. 6080761 

4 Загинуло людей унаслідок пожеж 1956 

5 Загинуло людей унаслідок пожеж у містах 886 

6 Загинуло людей унаслідок пожеж у селах 1070 

7 Травмовано людей на пожежах 1515 

8 Знищено, пошкоджено будівель і споруд 25399 

9 Знищено, пошкоджено техніки (од.) 4697 

Об’єкти пожеж 

1 Будівлі виробничого призначення 632 

2 Будівлі об‘єктів торгівлі та харчування 906 

3 Соціально-культурні, громадські та адміністративні споруди 549 

4 Будівлі та споруди сільськогосподарського призначення 136 

5 Будинки та споруди житлового призначення 31677 

- у т.ч. житлові будинки 17500 

6 Природні екосистеми 1056 

7 Відкриті території 36125 

8 Транспортні засоби 4346 

9 Інші об‘єкти 3181 

Причини виникнення пожеж 

1 Підпал 2995 

2 Несправність виробничого обладнання 173 

3 Порушення правил ПБ при влаштуванні та експлуатації елект-
роустановок 

11684 

4 Порушення правил ПБ при влаштуванні установок та експлуа-
тації печей, ТГ агрегатів та 

5921 

5 Необережне поводження з вогнем 52019 

6 Пустощі дітей з вогнем 609 

7 Порушення технології виробництва та правил експлуатації 
транспортних засобів 

2266 

8 
Інші причини 

2941 

 

Як видно з табл. 1, статистичні показники стану з пожежами в 

Україні за звітний період відображають, головним чином, загальну кіль-
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кість пожеж, кількість загиблих та травмованих людей на пожежах, зби-

тки від пожеж, а також вказуються об‘єкти, де виникли пожежі та при-

чини їхнього виникнення. При цьому характеристика причин пожеж має 

узагальнений вид, що обумовлюється відсутністю уніфікованої методики 

більш глибокого дослідження причин виникнення пожеж. 

Узагальнені дані про особливості виникнення, розвиток та наслід-

ки пожеж і вибухів, що залежать від властивостей речовин і матеріалів, 

джерел запалювання, умов протікання процесу, розкриті у роботі [5]. Де-

тальні статистичні дослідження розподілу пожеж в Росії та інших краї-

нах світу з об‘єктами пожеж та причинами їхнього виникнення предста-

влені y монографії [6]. Але проблема визначення причини виникнення 

пожеж у наведених роботах не досліджується. 

Постановка завдання та його вирішення. Метою цієї роботи є 

встановлення основних причин виникнення пожеж, що обумовлюють 

відповідні наслідки, а також дослідження методик та методів, які є не-

від‘ємною частиною цієї процедури. 

Аналіз статистичних даних, наведених в табл. 1 показує, що найбільша 

кількість пожеж приходиться на відкриті території та будинки і споруди 

житлового призначення (рис. 1). 
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Рис. 1. Розподіл пожеж за об’єктами, на яких вони сталися  

 

При цьому, найчастішими причинами виникнення пожежі є необе-

режне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при 

експлуатації електроустановок та печей (рис. 2). 

Аналіз відносної кількості загиблих в наслідок пожежі та збитків 

від неї наведений в табл. 2 та рис. 3. 
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Рис. 2. Розподіл пожеж за причинами їх виникнення 

 

Табл. 2. Кількість загиблих на пожежі та збитків від неї в залежності від 

причини виникнення 

№ 

з/п 

Причини виникнення пожеж Кількість 

пожеж, % 

Загиблі 

на по-

жежі, % 

Збитки 

від по-

жежі, % 

1 Підпал 3,81 0 0,13 

2 Несправність виробничого обладнання 0,2 0,4 0,54 

3 Порушення правил ПБ при влаштуванні та 

експлуатації електроустановок 

14,9 5,6 21,46 

4 Порушення правил ПБ при влаштуванні 

установок та експлуатації печей, ТГ агре-

гатів та установок 

7,5 33,8 10,78 

5 Необережне поводження з вогнем 66,2 57 43,03 

6 Пустощі дітей з вогнем 0,8 0,1 0,18 

7 Порушення технології виробництва та 

правил експлуатації транспортних засобів 

2,88 0,2 0,15 

8 Інші причини 3,74 2,9 23,72 

 

Аналіз даних, наведених в табл. 2 та на рис. 3 показує, що існує певна 

кореляція між причинами виникнення пожеж та кількістю загиблих і збит-

ками. Але, при цьому, прямої залежності між наведеними величинами не 

спостерігається. При цьому, виходячи з широкої номенклатури причин ви-

никнення пожеж, є необхідність їхнього детального дослідження, що вима-

гає, у першу чергу, більш глибокого вивчення методів встановлення осере-

дків пожеж та причин виникнення джерел запалювання. 

Серед існуючих найбільш поширених інструментальних методів 

досліджень осередкових ознак пожежі слід виділити наступні [7, 8]: 
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ультразвуковий метод дослідження залізобетонних конструкцій [9]; 

методи дослідження сталевих конструкцій: 

а) хімічним методом комплексонометричного титрування трило-

ном «Б», яким визначають вміст (%) в окалині Fe
2+

 і Fe
3+

; 

б) рентгенографічним методом, яким визначають в окалині вміст 

вюститу, магнетиту і гематиту; магнітний метод дослідження холодно-

деформованих сталевих деталей [9, 10]; дослідження обвуглених залиш-

ків деревини [9]; дослідження обгорілих залишків лакофарбових покрит-

тів (ЛКП) будівельних конструкцій [11]; метод дослідження неорганіч-

них будівельних матеріалів [12]. 
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Рис. 3. Відносна кількість загиблих та величина збитків відповідно до 

причин виникнення пожежі 

 

Такий широкий перелік методів визначення та дослідження при-

чин виникнення пожежі та встановлення її осередків вимагає більш гли-

бокого вивчення та аналізу можливості застосування цих методів у су-

часній практиці. 

Висновки. Наведені у даній роботі статистичні показники стану з 

пожежами в Україні, що відображають, головним чином, загальну кіль-

кість пожеж, кількість загиблих та травмованих людей на пожежах, зби-

тки від них та основні причини виникнення дають підставу для більш 

детального вивчення інструментальних методів дослідження осередко-

вих ознак пожежі для впровадження їх в практичну діяльність. 
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Касаемо перспектив установления причин возникновения пожаров в Ук-

раине 

В работе приводятся статистические показатели состояния с пожарами в Ук-

раине, отражающие общее количество пожаров, количество погибших и травмиро-

ванных людей на пожарах, ущерб от них и основные причины возникновения. При-

ведены основные методы исследования причин возникновения пожара. 
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