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Аналіз пожежної безпеки в Україні за останні п'ятнадцять років дозволив 

сформулювати такі закономірності: 

1) в Україні протягом 2000-2014 рр. кількість пожеж відносно скорочувалась до 

2010 року з невеликими коливаннями по роках, проте, починаючи з 2010 року 

спостерігається тенденція до зростання пожеж; 

2) динаміка прямих матеріальних збитків від пожеж характеризується тенденцією до 

зростання; 

3) прямі матеріальні збитки від пожеж за останні роки зростали вищими темпами, 

ніж кількість пожеж; в результаті щороку  збільшувались збитки, що завдані кожною 

пожежею; 

4) за останні роки спостерігається позитивна тенденція: при зростанні кількості 

пожеж скорочується кількість загиблих унаслідок пожежі; кількість травмованих під час 

пожежі тенденційно зменшувалася, проте збільшилася у 2012 році; 

5) позитивною тенденцією за останні роки є скорочення людей, що загинули під час 

пожеж, причому як в цілому, так і у містах та селищах міського типу, а також у сільській 

місцевості; 

6)  показник загиблих унаслідок пожеж у сільській місцевості у розрахунку на 100 

тисяч сільського населення зменшується за останні роки; така ж тенденція спостерігається 

щодо показника загиблих унаслідок пожеж у містах і селищах міського типу у розрахунку на 

100 тисяч міського населення; 

7) основними причинами загибелі людей на пожежах є алкогольне сп’яніння та 

отруєння токсичними продуктами; 



8) існує чітка позитивна тенденція до зменшення частки пожеж на об’єктах,  

профілактику яких здійснюють органи державного нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, від загальної кількості пожеж в Україні; 

9) найвища пожежна небезпека спостерігається у східних та південних областях;  

10) частка пожеж у містах та селищах міського типу перевищує середній показник 

по країні у східних та південних областях; 

11) в останні роки у м. Києві і східних та південних областях (зокрема, 

Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській, Харківській областях) виникає майже 

половина пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах різних форм власності, 

профілактику яких здійснюють органи державного нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки; 

12) в Україні  динаміка зростання прямих збитків від пожеж на об’єктах різних 

форм власності, профілактику яких здійснюють органи державного нагляду у сфері 

пожежної та техногенної безпеки, є набагато вищою від динаміки зростання кількості 

пожеж; внаслідок цього зросли прямі збитки в розрахунку на одну пожежу;  

13) за останні роки прямі збитки в розрахунку на одну пожежу збільшилися на 

об’єктах загальнодержавної та приватної власності та зменшилися на об’єктах змішаної,  

колективної та комунальної власності;  

14) аналіз пожеж на об’єктах різних форм власності, профілактику яких здійснюють 

органи державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, свідчить, що 80% 

пожеж стається на об’єктах приватної та колективної власності, прямі збитки від цих пожеж 

становлять 95-97% від суми прямих збитків від пожеж на підприємствах, в організаціях та 

закладах всіх форм власності. 

3) серед причин, що зумовлюють виникнення і зростання пожеж в Україні, головну 

роль відіграють соціальні чинники (необережне поводження з вогнем, паління, експлуатація 

електроприладів, пічного опалення, пустощі з вогнем). 

Сформульовані закономірності повинні лежати в основі проведення державою 

політики у сфері пожежної безпеки. 
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