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ВІТАННЯ 

учасникам 19 Всеукраїнської  

науково-практичної конференції  

“Сучасний стан цивільного захисту 

України та перспективи розвитку” 

 
Шановні колеги! 

 
Вітаю вас із початком роботи 19 Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 
Проведення такого наукового заходу стало вже традиційним та 

використовується для обговорення найактуальніших проблем у сфері 
цивільного захисту. І це не випадково. 

Нові виклики та загрози техногенного і природного характеру 
зумовлюють необхідність подальшого вдосконалення та розвитку єдиної 
державної системи цивільного захисту як складової національної безпеки 
України, розбудови сучасної та потужної рятувальної служби, зокрема з 
урахуванням змін у територіальній організації влади, потребують вжиття на 
цих напрямках додаткових організаційних і практичних заходів, передбачених 
Стратегією реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
на 2017-2020 роки. 

Побудова ефективної системи цивільного захисту можлива тільки на 
основі використання новітніх наукових досягнень і передових технологій у 
системах управління цивільним захистом на державному, регіональному, 
місцевому та об’єктовому рівнях, всебічної підготовки управлінських кадрів і 
населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій, оснащення аварійно-
рятувальних підрозділів сучасною технікою та обладнанням.  

Проведення цієї науково-практичної конференції дасть змогу спрямувати 
наукові дослідження у практичну площину, запропонувати шляхи 
удосконалення системи цивільного захисту України.  

Переконаний, що результати нашої спільної роботи буде використано у 
практичній діяльності органів державного управління та сил цивільного 
захисту з метою подальшого підвищення безпеки населення і територій. 

Бажаю усім ефективної роботи, активного обміну думками та досвідом. 
 
 
 

Голова Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій 

  

М. Чечоткін 
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експериментів будуть використані у подальшому при створенні та дослідженні 
експериментальних зразків пожежного устаткування з функцією світлового 
орієнтування. 
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Товарянський В.І., Кузик А.Д., Драч К.Л. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПІДСТИЛКИ  
СОСНОВИХ МОЛОДНЯКІВ ЗА УМОВАМИ ПОГОДИ 

 
Лісова пожежа – це небезпечне явище природного характеру, яке 

становить загрозу людям, призводить до погіршення умов навколишнього 
природного середовища, зокрема атмосфери, негативно впливає на розвиток 
фітоценозу та зооценозу, а також спричиняє значні матеріальні втрати для 
лісових господарств. Часто виникаючи у літню пору року за умов підвищеної 
температури атмосферного повітря та його низької вологості такі пожежі 
призводять до пошкодження лісових насаджень на великих площах. З огляду 
на пожежну небезпеку лісових насаджень найбільш пожежонебезпечними є 
хвойні [1], в тому числі соснові у молодому віці, які поширені на території 
України на великих площах і можуть зростати як природним чином, так і 
насаджуються працівниками лісових господарств з метою лісовідновлення на 
вільних ділянках, де відбувалась рубка деревостану. Виникнення низових 
пожеж в таких насадженнях у більшості випадків зумовлює їх перехід у 
верхові, внаслідок чого деревостан практично повністю пошкоджується. 
Важливим є вивчення чинників впливу на виникнення низової пожежі в 
соснових молодняках, зокрема вологості лісової підстилки, зосередженої під 
наметом, її здатність до займання та поширення горіння.  

До складу лісової підстилки соснових молодняків входить опала хвоя та 
інші фрагменти сосни звичайної, які в залежності від умов довкілля можуть 
перебувати в сухому та вологому станах [2]. Вологість лісової підстилки як 
показник пожежної небезпеки зумовлена кількістю опадів, що випадають 
впродовж пожежонебезпечного сезону, а також вологістю атмосферного 
повітря. Також цей показник залежить і від вологості лісових ґрунтів, проте в 
період посухи вирішальним чинником впливу на вологість підстилки є 
атмосферні опади. У соснових молодняках, на відміну від насаджень старшого 
віку, на вологість підстилки впливає висота дерев та ступінь зімкнутості крон, 

http://nt-welding.ru/articles/izluchenie-svarochnoj-dugi/
http://nt-welding.ru/articles/izluchenie-svarochnoj-dugi/
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що зумовлюють освітленість підстилки під наметом та затримку опадів. Це, 
своєю чергою, впливає на процеси займання і поширення горіння підстилки як 
основного горючого матеріалу у випадку низових пожеж. 

Сьогодні відомими є лабораторні методи дослідження процесів займання 
лісових горючих матеріалів [3], проте актуальним є проведення досліджень у 
польових умовах, які дають змогу здійснювати оцінювання 
пожежонебезпечних показників безпосередньо у лісі. З метою вивчення впливу 
опадів на пожежонебезпечні властивості хвойної підстилки проведено 
експериментальне дослідження її займання та визначення лінійної швидкості 
поширення горіння. 

Дослідження проводили в молодих соснових насадженнях віком 15 років 
на 5-ти ділянках розмірами 0,5´0,1 м. Експериментальне підпалювання 
здійснювали для кожної ділянки 6 разів. Для цього матеріал підстилки 
змінювали для наступного підпалу на новий шляхом насипання зібраної 
поблизу, в залежності від кількості опалих опадів в мм шару води − 0, 2, 4, 6, 8, 
10 мм відповідно. Ділянки вибрано на горизонтальній поверхні, розташованій 
на безпечній відстані від дерев. Зауважено, що підстилка містила суху опалу 
хвою сосни звичайної та домішки (траву, гілки, кору стовбура тощо). 

Для підпалювання підстилки використовували суміш тирси та дизпалива, 
попередньо змішаних у відповідних пропорціях, а також сухий спирт. Опади 
імітували розпилюванням води за допомогою обприскувача. Для запобігання 
виникнення і поширення неконтрольованого горіння межі досліджуваних 
ділянок забезпечили протипожежними перешкодами. Підпал здійснювали в 
одному місці для кожної з п’яти ділянок. Для запобігання виникнення і 
поширення неконтрольованого горіння межі досліджуваних ділянок 
забезпечили протипожежними перешкодами. Підпал здійснювали в одному 
місці для кожної з п’яти ділянок. Дослідження швидкості поширення полум’я 
проводили для підстилки за відсутності опадів, а також для підстилки, 
зволоженої за допомогою імітації опадів обсягом 2 мм та 4 мм. За результатами 
визначали відстань, пройдену вогнем впродовж 60 с (рис.1).  

 

   

       а)                 б) 
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       в) 

Рис. 1. Залежність пройденої вогнем відстані від часу горіння підстилки:  
а – за умови відсутності опадів; б – у випадку 2 мм опадів;  

в – у випадку 4 мм опадів  
 
Згідно з розрахунками за умови відсутності опадів середня лінійна 

швидкість поширення полум’я становить 0,0037 м/c. У випадку 2 мм опадів 
середнє значення лінійної швидкості поширення полум’я зменшується і 
становить 0,0027 м/c, а за 4 мм − 0,0013 м/c. За умови 6 мм опадів та більше 
горіння не відбувалося, а спостерігалося тління лісової підстилки, тому 
експеримент було припинено. Слід зауважити, що виконані дослідження дають 
змогу відносно оцінити пожежну небезпеку лісової підстилки через низку 
чинників, зокрема відсутність трав’яного покриву в місцях зростання 
насаджень, а також невеликою площею досліджуваних ділянок. Проте 
вважаємо, що пожежну небезпеку лісової підстилки соснових молодняків за 
умовами погодних умов доцільно оцінювати за таким показником, як лінійна 
швидкість поширення полум’я, оскільки в процесі експерименту його значення 
різняться для підстилки в залежності від її вологості. 

Отже, відповідно до проведених досліджень, найбільшою є швидкість 
поширення полум’я лісової підстилки в соснових молодняках за умов сонячної 
погоди, середнє значення якої становить 0,0037 м/c, що свідчить про її значну 
пожежну небезпеку порівняно з випадком виникнення атмосферних опадів. 

 
Цитована література 
1. Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України / 

Державний комітет лісового господарства України: 27.12.2004, № 278 // 
Офіційний вісник України. – К., 2005. – № 13. – С. 321. 

2. Кузык А. Д. Оценка влажности хвои сосны обыкновенной как фактора 
пожарной опасности по измерению ее диэлектрической проницаемости /             
А.Д. Кузык, В.И. Товарянський // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza: 
Józefów, Poland. – 2015. – Vol. 39, Issue 3. – pp. 111-117. 

3. Захаревич А. В. Зажигание лесных горючих метериалов одиночными, 
нагретыми до высоких температур частицами / А.В. Захаревич,                              

http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/handle/123456789/722
http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/handle/123456789/722


 530 

Наукове видання 
 

МАТЕРІАЛИ 
 

19 всеукраїнської науково- 
практичної конференції  

 
СУЧАСНИЙ СТАН ЦИВІЛЬНОГО  

ЗАХИСТУ УКРАЇНИ ТА  
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
 
 

Друкується в авторській редакції 
 

Відповідальний за випуск С.П. Потеряйко 
Комп’ютерна верстка О.Г. Барило 

 
 
 
 
 

Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи  
розвитку: Матеріали 19 Всеукраїнської науково- 

практичної конференції. − Київ: ІДУЦЗ, 2017. – 530 с. 
 
 
 

Підписано до друку 01.09.2017 р. Формат 60×84/16.  
Папір офсетний. Гарнітура Тип Times. Друк − офсет 

Ум. − друк. арк. Обл. − вид. арк. 
Тираж 150 прим.  

 
 

Друк: ТОВ „Інтердрук” 
03680, Україна, м. Київ, вул. Пшенична, 2 

тел.: (067) 249-31-97 


