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ВСТУП 

 

Боротьба з пожежами та їх наслідками в Україні, як і в усьому світі, в 

умовах сучасності все більше набуває гостроти в соціальній та економічній 

сферах. У країні вже досить тривалий час зберігається несприятлива ситуація з 

пожежною безпекою. Пожежі в природних екосистемах привносять свою частку 

у загальну статистику пожеж, що стаються у країні та мають тенденцію до 

щорічного зростання.  

Науковці усіх країн світу  працюють розв’язанням актуальної проблеми 

забезпечення пожежної безпеки  країн, вивчають чинники, які сприяють 

виникненню пожеж, з метою мінімізації їх впливів на пожежну безпеку. Значний 

внесок у дослідження у даній сфері зробили вчені, такі як: Ворон В.П., яка 

проаналізувала пожежі як чинник дестабілізації стану лісів міст України[35], 

Зібцев С.В. охарактеризував перспективи охорони лісів від пожеж [33], Обиход 

Г.О. визначив економічні наслідки від пожеж у природних екосистемах[34] та 

інші. Однак, не зважаючи на опрацювання фахівцями причин виникнення та 

наслідків пожеж, залишаються малодосліджені питання. 

 Одним з найменш дослідженим є кліматичний чинник. Метеорологічні  

умови можуть, як сприяти виникненню та розповсюдженню пожеж, так і 

допомагати у боротьбі з пожежами. А це в свою чергу, може приводити до 

еколого-економічних  збитків та загибелі людей, або до економії коштів, 

виділених на пожежну безпеку та запобіганню екологічних катастроф. [2]. 

Отже, метою наукової роботи є дослідження впливу кліматичного чинника 

у  Приморському регіону України на пожежну небезпеку та розробка пропозицій 

щодо урахування кліматичного чинника в управлінні пожежною безпекою.  

Згідно з поставленою метою потребують вирішення ряд завдань: 

–   дослідити  та узагальнити наслідки впливу кліматичного чинника на 

пожежну безпеку; 

–  виявити  наслідки глобальної зміни клімату для пожежної безпеки; 
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– систематизувати кліматичні показники за ступенем впливу на пожежну 

безпеку на прикладі Причорноморського регіону;  

– розробити пропозиції щодо  підвищення пожежної безпеки в умовах 

кліматичних змін. 

Об’єктом дослідження є процес створення механізму врахування 

кліматичного чинника у системі пожежної безпеки. Предметом дослідження є 

пожежна безпека в умовах глобальних кліматичних змін. 

У роботі використано методи: абстрактно-логічний, методи систематизації, 

порівняння, аналізу та синтезу. 

Інформаційною базою роботи стали дані статистичних збірників, наукові 

статті та матеріали конференцій з теми дослідження, нормативно-правові 

документи. 

Теоретичне значення дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні 

вагомого впливу кліматичного  чинника у забезпеченні пожежної безпеки. 

Основні положення роботи були представлені: доповіддю-презентацією на 

засіданні студентського наукового гуртку кафедри менеджменту 

природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету в 

жовтні 2019 р. (протокол засідання №1 від 25.10.2019 р.) та отримали позитивну 

оцінку; участю у підготовці проміжного звіту з НДР кафедри публічного 

управління та менеджменту природоохоронної діяльності «Методологія 

управління еколого-орієнтованим розвитком  нефінансового сектору 

національної економіки»  № 0116 U 002402; публікацією у збірнику матеріалів 

VII міжнародної науково-практичної конференції «Scientific achievements of 

modern society» (Ліверпуль, Великобританія, 2020р.), стаття  на тему 

«Запобігання пожеж у Приморському регіоні в умовах глобальних кліматичних 

змін».



48 
 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

Територія України характеризується широким спектром фізико-

географічних умов. Відповідно й наслідки зміни клімату для різних регіонів 

будуть суттєво відрізнятися. 

Наукова робота присвячена розгляду питання впливу погодно-кліматичних 

умов на кількість пожеж, випадків загибелі та травмування людей, збиток від 

пожеж в Причорноморському регіоні. 

Дослідження клімату України свідчать, що протягом останніх десятирічь 

температура та деякі інші метеорологічні параметри відрізняються від значень 

кліматичної норми. Відбувся перерозподіл кількості опадів по регіонах України 

і по сезонах (хоча загалом за рік кількість опадів залишилася практично без 

змін). Моделювання клімату для території України свідчить про те, що 

зростання температури повітря загалом й надалі триватиме. Подальша зміна 

кількості опадів протягом року призводитиме до зміщення кліматичних сезонів, 

зміни тривалості вегетаційного періоду, зменшення тривалості залягання 

стійкого снігового покриву, зміни водних ресурсів місцевого стоку тощо. 

Вивчено основні характеристики Причорноморського регіону і модельних 

об'єктів. Проаналізовано основні причини та об'єкти виникнення пожеж на 

території Причорноморського регіону. 

Вивчення впливу кліматичних факторів на обстановку з пожежами в 

населених пунктах виявило залежність виникнення пожеж від кліматичних 

стану навколишнього середовища: температури навколишнього повітря і його 

вологості, кількості і опадів, вітру і т.д. 

Зростаючі температури, теплові хвилі і суха погода роблять рослинність 

легкозаймистого і призводять до ще більш сильних і некерованих пожеж. 

Загальна тенденція йде до сталого і стрімкого підвищення температурного 

режиму в зимовий період. У найближчі роки ця тенденція нікуди не дінеться, 

адже немає причин для того, щоб щось змінилося. 

Узагальнюючи наявні фактичні матеріали щодо кліматичних особливостей 

Причорноморського регіону та країни загалом, слід вказати такі:  
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1. За останні півстоліття рівень зволоження території набув критично 

низького рівня на фоні постійної вітрової активності над місцевістю рівнинного 

характеру при збереженні високого рівня сонячної радіації в умовах 

малохмарності та сезонної нестабільності кліматичних умов через сусідство 

моря; 

2.  Незважаючи на негативні кліматичні зміни сучасного періоду, за 

показниками зволоження, сезонних і багаторічних температур, в порівняні з 

аналогічними даними 60-х років минулого століття, достовірні зміни меж сухо-

степової підзони відсутні.  

3. У провідних зарубіжних країнах, зокрема державах-членах Євросоюзу 

та НАТО, вже давно усвідомили важливість вирішення відповідного завдання, 

задля чого в більшості з них створені спеціальні організаційно-управлінські 

системи запобігання надзвичайним ситуаціям, що включають в себе пожежі,  

здатні забезпечити ефективний не тільки цивільний захист. Це приносить 

додатковий еколого-економічний ефект, тому що зменшуються збитки  

економічні, соціальні та екологічні.  

4. Для окремих негативних наслідків зміни клімату важливо розробити 

систему моніторингу/ раннього оповіщення населення/управління ризиком – це 

дасть змогу принаймні частково мінімізувати збитки, спричинені 

метеорологічними чинниками; 

Захист населення, територій, матеріальних і культурних цінностей від 

надзвичайних ситуацій, у т.ч. пожеж – це одна з основних функцій держави, від 

ефективності здійснення якої безпосередньо залежить національна безпека і 

загалом існування держави як такої.  

Було запропоновано термінові стратегічні заходи по боротьбі з 

кліматичними змінами, заходи для мінімізації впливу погодних умов на 

виникнення та розповсюдження пожеж які можна запровадити на 

законодавчому рівні в Україні. 

Просторовий аналіз кліматичних умов території країни дозволив виявити 

просторовий розподіл напруженості пожежної небезпеки за кліматичними 
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умовами в Україні та провести районування території країни за цим 

показником, тобто виділити регіони близькі за кліматичними умовами та 

ступенем впливу клімату на природну пожежну небезпеку. За ступенем 

напруженості природної пожежної небезпеки в Україні було виділено три зони 

з незначною, помірною та великою пожежною напруженістю. 
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Таблиця 1  

Граничні значення межі пожежонебезпечного періоду залежно від водно-

фізичних властивостей дернових та дернові-підзолистих грунтів у шарі 0-20см 

Тип грунту та його 

механічний склад 

Гранична межа 

пожежонебезпечного 

періоду Rm, мм 

Питома 

вага 

грунту 

Об'ємна 

маса 

грунту 

Влагоємність 

грунту 

повна найменша 

Дерново середньо-

підзолисті супіщані 

глеюваті 

9 2,63 1,51 28 13,5 

Дернові оглеєнігрунти 16 2,67 1,36 36 25,9 

 Дернові 

опідзолені 

важкосуглинкові 

глеюваті 

16 2,66 1,39 36,4 26,1 

 Дернові опідзолені 

піщано-суглинкові 

глеюваті 

16 2,67 1,36 36 25,9 

Дернові опідзолені 

середньо-суглинкові 

глеюваті 

18 2,65 1,3 39,3 30,5 

Дерново опідзолені 

супіщані 
16 2,67 1,36 36 25,9 

Дерново середньо-

підзолисті глинисто 

піщані та супіщані 

12 2,64 1,38 34,5 19,1 

Дерново-середньо-і 

сильнопідзолисті 

поверхнево-оглеєні 

переважно суглинкові 

грунти 

16 2,66 1,39 36,4 26,1 

Дерново-середньо-і 

слабопідзолисті 

супіщані і суглинкові 

грунти 

16 2,66 1,39 36,4 26,1 

Дерново-

середньопідзолисті 

глинисто-піщані 

16 2,67 1,36 36 25,9 

Дерново-

середньопідзолисті 

легко- і 

середньосуглинкові 

16 2,67 1,36 36 25,9 

Дерново-

слабопідзолисті 

глинисто-піщані 

16 2,67 1,36 36 25,9 

Дерново-

слабопідзолисті 

глинисто-піщані 

глеюваті 

7 2,64 1,53 27,8 10 
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Дерново-

слабопідзолисті піщані 

в комплексі з 

глеюватими 

12 2,64 1,38 34,5 19,1 

Дерново-

слабопідзолисті 

супіщані 

9 2,63 1,51 28,4 13,5 

Дерново-

слабопідзолисті 

супіщані глеюваті 

12 2,64 1,38 34,5 19,1 

   

Таблиця 2  

 Граничні значення пожежонебезпечного періоду залежно від водно-фізичних 

властивостей сірих лісових грунтів у шарі 0-20см 

Тип грунту та його 

механічний склад 

Гранична межа 

пожежонебезпечного 

періоду Rm, мм 

Питома 

вага 

грунту 

Об'ємна 

маса 

грунту 

Влагоємність 

грунту 

повна найменша 

Сірі лісові грунти 12 2,6 1,4  19,5 

Сірі опідзолені 

легкосуглинкові 
13 2,64 1,48 29,7 18,9 

 Сірі опідзолені 

піщано-легкосуглинкові 
11 2,66 1,38 35 17,3 

 Сірі опідзолені 

середньосуглинкові 
15 2,62 1,34 36,5 24,7 

Сірі опідзолені супіщані 15 2,66 1,37 35,4 24 

Сірі опідзолені супіщані, 

глеюваті 
11 2,66 1,4 35,5 17 

Темно-сірі опідзолені 

важкосуглинковіслабозмиті 
15 2,62 1,3 37,5 25 

Темно-сірі опідзолені 

грунти 
15 2,62 1,34 36,5 24,7 

Темно-сірі опідзолені 

піщані-легкосуглинкові 
13 2,64 1,23 43,5 22,7 

Темно-сірі опідзолені 

піщано-легкосуглинкові в 

комплексі з глеюватими 

13 2,64 1,25 43 23 

Темно-сірі опідзолені 

піщано-середньогсуглинкові 
15 2,62 1,34 36,5 24,7 
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Темно-сірі опідзолені 

середньо- та 

важкосуглинкові 

15 2,62 1,3 37,5 25 

Темно-сірі опідзолені 

супіщані 
11 2,64 1,41 33,1 18 

Ясно сірі опідзолені 

легкосуглинкові глеюваті 
13 2,64 1,48 29,7 18,9 

Ясно сірі опідзолені 

супіщані 
10 2,66 1,51 28,7 14,3 

 

Таблиця 3  

 Граничні значення пожежонебезпечного періоду залежно від водно-фізичних 

властивостей чорноземів у шарі 0-20см 

Тип грунту та його механічний 

склад 

Гранична межа 

пожежонебезпечно

го періоду Rm, мм 

Питом

а вага 

грунту 

Об'ємн

а маса 

грунту 

Влагоємність 

грунту 

повн

а 

найменш

а 

Чорнозем глибокий вилугуваний 

легкосуглинковий 
14 2,63 1,31 38,4 23,1 

Чорнозем глибокий 

важкосуглинковий 
17 2,61 1,24 42,3 29,9 

 Чорнозем глибокий 

малогумусний вилугуваний 

легко- і середньогулниковий 

19 2,62 1,25 42 34 

 Чорнозем глибокий 

малогумуснийсередньосуглинков

ий 

16 2,62 1,2 45 29,5 

Чорнозем глибокий піщано-

легкосуглинковий 
19 2,62 1,25 42 34 

Чорнозем звичайний 

важкосуглинковий 
15 2,62 1,05 58 29,5 

Чорнозем звичайний глинистий 17 2,63 1,1 53 34 

Чорнозем звичайний карбонатний 

середньо-суглинковий 
15 2,63 1,1 52,5 32 

Чорнозем звичайний 

малогумуснийлегкосуглинистий 
13 2,63 1,3 39 35 
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Чорнозем звичайний піщано-

важкосуглинковий 
15 2,64 1,05 57,5 31 

Чорнозем звичайний 

середньогумуснийважкосуглинко

вий 

15 2,62 1,05 58 21,5 

Чорнозем карбонатний глинистий 17 2,62 1,05 57,5 32,5 

Чорнозем опідзолений 

важкосуглинковий 
15 2,62 1,05 58 32 

Чорнозем опідзолений 

легкосуглинковий 
14 2,62 1,26 41,3 35 

Чорнозем опідзолений піщаний-

легкосуглинковий 
15 2,62 1,26 41,2 32 

Чорнозем південні піщано-

легкосуглинкові 
14 2,64 1,44 31,5 25,1 

 

Таблиця 4 

 Граничні значення пожежонебезпечного періоду залежно від водно-фізичних 

властивостей каштанових грунтів у шарі 0-20см 

Тип грунту та його механічний 

склад 

Гранична межа 

пожежонебезпечног

о періоду Rm, мм 

Питом

а вага 

грунту 

Об'ємн

а маса 

грунту 

Влагоємність 

грунту 

повн

а 

найменш

а 

Темно-каштанові глинисті 17 2,66 1,25 42,5 29,5 

Темно-каштанові 

легкоглинистіслабосолонцюва

ті 

12 2,66 1,35 36,5 19 

 Темно-каштанові слабо- і 

середньо-солонцюваті 

важкосуглинкові 

16 2,66 1,2 46 29 

 

 

 

 

 



60 
 

Таблиця 5  

Граничні значення пожежонебезпечного періоду залежно від воднофізичних 

властивостей грунтів гірських областей у шарі 0-20см 

 

Тип грунту та його 

механічний склад 

Гранична межа 

пожежонебезпечного 

періоду Rm, мм 

Питома 

вага 

грунту 

Об'ємна 

маса 

грунту 

Влагоємність 

грунту 

повна найменша 

Бурі гірсько-лісові 

щебенюваті грунти 
17 2,67 1,43 32,5 27 

Бурі лісові 

легкосуглинкові, 

щебнюваті 

24 2,68 1,13 51,3 46,7 

 Дерново-

буроземні 

середньосуглинкові 

16 2,66 1,39 36,4 26,1 

 Дерново-буроземні 

середньосуглинкові 
19 2,67 1,24 43 33,7 

 


