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Динаміка лісових пожеж в Україні постійно зростає, про що свідчить число 

пожеж на території Київської області. За даними Державного комітету статистики 

України на території Київської області у 2010 році виникло 437 пожеж, що 

призвело до знищення лісового покриву на площі 192 0000 м
2
, у 2011 році 

виникло 520 пожеж та знищено лісового покриву на площі  239 0000 м
2
. Кожного 

року лісові пожежі завдають значного збитку державі, і як результат на 

відновлення лісової зони затрачаються значні кошти та зусилля. Не зважаючи на 

постійну розробку нових заходів по попередженню та ліквідації лісових пожеж 

їхня динаміка постійно зростає, що свідчить про відсутність системного підходу, 

та проектно-орієнтованого управління для оптимізації заходів щодо забезпечення 

пожежної безпеки, фінансування, технічного забезпечення тощо. Крім цього на 

сьогодні відсутня цільова програма щодо використання авіації при гасінні лісових 

на території України. 

 Територіальна та географічна особливість лісових насаджень вимагає 

проведення досліджень по можливій ймовірності виникнення пожеж. Дослідити 

фактори які впливають на виникнення та розповсюдження пожежі в залежності 

від кліматичних умов місцевості. Для забезпечення умов ефективної 

використання авіації  необхідно розробити методи і моделі управління проектами 

в плані організації гасіння  лісових пожеж за допомогою авіації.  
 На процес гасіння лісової пожежі впливають наступні параметри які 

представлені у формалізованому виді: 

F(x) : < A; B; C; D; I >, 

де A – часова складність – це складність із теорії Sh – алгоритмів та Sh - 

технологій; 

B – кліматичні умови та дані гідрометцентру (величина змінна); 

C – рельєф місцевості; 

D – техніка та технології гасіння пожеж; 

I – інноваційні механізми проектного управління. 

Аналіз дослідження показав, що найбільше на гасіння пожежі впливає 

часова складність, відсутність сучасної техніки та технологій, а також методів 

проектно-орієнтованого управління. На основі проведених досліджень 

запропоновано схему проектного середовища гасіння лісових пожеж за 

допомогою авіації у вигляді топологічної моделі. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Топологічна візуалізація проектного середовища гасіння лісових 

пожеж засобами авіації 

 

У результаті проведеного дослідження запропоновано топологічну схему 

виявлення та гасіння лісових пожеж за допомогою авіації що дозволяє провести 

оптимізацію всіх складових (блоків) та показати умови ефективності 

використання сил та засобів авіації в умовах України . 
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