АНАЛІЗ
МАСИВУ КАРТОК ОБЛІКУ ПОЖЕЖ (POG_STAT)
ЗА 4 МІСЯЦІ 2012 РОКУ
Загальні дані про пожежі та їх наслідки
За даними масивів карток обліку пожеж, що надійшли з територіальних
органів Держтехногенбезпеки України, протягом 4 місяців 2012 року в Україні
зареєстровано 22893 пожежі.
За період, що аналізується, кількість пожеж збільшилась на 20,6 %,
загиблих унаслідок пожеж людей на 4,3 %, травмованих на пожежах людей на
21,4 %. Прямі збитки збільшились у 2,2 рази, побічні – на 97,3 %; кількість
знищених та пошкоджених будівель і споруд збільшилась на 15,3 %, на 6,7 %
збільшилась кількість знищеної та пошкодженої техніки; на 16,6 % – тонн грубих
кормів; кількість загиблої худоби збільшилась у 4,2 рази.
Матеріальні втрати від пожеж склали 1 млрд. 488 млн. 310 тис. грн. (з них
прямі збитки становлять 425 млн. 963 тис. грн., а побічні – 1 млрд. 62 млн. 347
тис. грн.).
Протягом 4 місяців 2012 року на пожежах було виявлено 1422 загиблих, з
них 46 дітей (у 2011 році – 1375 загиблих у тому числі 36 дітей).
Унаслідок пожеж загинуло 1387 людей, у тому числі 51 дитина; 748 людей
отримали травми, з них 59 дітей.
Кількість людей, загиблих унаслідок пожеж, за 4 місяці 2012 року в
порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшилась на 57 людей (+4,3 %).
Упродовж 4 місяців 2012 року в Україні в середньому щодня виникала 191
пожежа, унаслідок яких гинуло 12 і отримувало травми 6 людей, вогнем
знищувалося або пошкоджувалося 80 будівель і споруд та 9 одиниць техніки.
Щоденні матеріальні втрати від пожеж становили суму: 12 млн. 403 тис. грн.
Кожною пожежею державі наносились прямі збитки на суму 18,6 тис. грн.
Пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту на пожежах було врятовано 1120 людей, у тому числі
102 дитини; матеріальних цінностей на суму понад 811 млн. грн. Крім того, на
пожежах врятовано 12578 будівель та споруд, 788 голів худоби, 1065 шт. птиці,
970 одиниць техніки, 618 тон грубих кормів.
Зменшення кількості пожеж зареєстровано лише в Черкаській (-0,9 %),
Луганській (-4,0 %), Київській (-5,0 %) та Хмельницькій (-9,4 %) областях.
Показник кількості пожеж на 10 тис. населення в Україні (рисунок 1)
становить 5,0 (у 2011 році – 4,1). Цей показник перевищено в Івано-Франківській
(8,5), Житомирській (7,2), Закарпатській (6,6), Київській (6,4), Одеській (5,8),
Волинській (5,4), Донецькій та Сумській (по 5,3), Дніпропетровській (5,2),
Харківській (5,1) областях і містах Севастополь (7,0) та Київ (5,2).
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Рисунок 1 - Ранжування регіонів України за кількістю пожеж на 10 тис. населення
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Показник кількості загиблих на 100 тис. населення в Україні (рисунок 2)
становить 3,0 (за 4 місяці 2011 року – 2,9). Цей показник перевищено в
Житомирській (5,0), Чернігівській (4,8), Донецькій (4,4), Луганській (4,2),
Сумській (3,9), Миколаївській (3,8), Київській (3,7), Херсонській (3,6),
Кіровоградській (3,5), Одеській (3,3), Харківській та Полтавській (по 3,2)
областях.

Рисунок 2 - Ранжування регіонів України за кількістю загиблих на 100 тис. населення

За 4 місяці 2012 року збільшення кількості загиблих унаслідок пожеж
зареєстровано в Сумській (+45,2 %), Миколаївській (+40,6 %), Чернігівській
(+33,3 %), Житомирській (+28,0 %), Одеській (+25,8 %), Харківській (+25,7 %),
Львівській (+18,4 %), Луганській (+12,9 %), Закарпатській та Тернопільській
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(по +11,1 %), Донецькій (+10,2 %), Чернівецькій (+9,1 %), Вінницькій (+5,0 %)
областях та АР Крим (+12,2 %).
Кількість дітей, загиблих унаслідок пожеж за 4 місяці 2012 року в
порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, збільшилась на 5 дітей (+10,9 %).
Збільшення кількості дітей, загиблих унаслідок пожеж, зареєстровано в
Одеській (7 проти 0), Миколаївській (7 проти 1), Житомирській (6 проти 1),
Чернігівській (3 проти 0), Київській (4 проти 2), Хмельницькій (2 проти 0),
Чернівецькій (3 проти 1), Запорізькій та Львівській (3 проти 2) та АР Крим (2
проти 1).
Не зареєстровано загибелі дітей в Полтавській, Сумській, Тернопільській,
Черкаській, Закарпатській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській областях та
містах Київ і Севастополь.
Пожежі на підприємствах, в організаціях, закладах
Аналіз пожеж на об’єктах різних форм власності, показує, що на
підприємствах, в організаціях, закладах кількість пожеж за 4 місяці 2012 року у
порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшилась на 5,6 % і становить
749, що складає 3,3 % від їх загальної кількості (у 2011 році – 3,7 %).
Унаслідок пожеж на підприємствах в організаціях, закладах загинуло 22
(1,6 % від загальної кількості загиблих унаслідок пожеж) людини, що на 8 людей
більше ніж за 4 місяці 2011 року (+57,1 %).
Прямі збитки від пожеж на цих об’єктах збільшились у 4,0 рази і склали 231
млн. 463 тис. грн. (54,3 % від загальної суми прямих збитків); побічні збитки
збільшились у 5,4 рази і склали 430 млн. 831 тис. грн. (40,6 % від загальної суми
побічних збитків).
Розподіл пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах залежно від
форм власності за 4 місяці 2012 року наведено на рисунку 3.
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Рисунок 3 - Розподіл пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах
залежно від форм власності
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На рисунку 4 наведено розподіл пожеж на спорудах різного призначення за
4 місяці 2012 року у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.
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Рисунок 4 - Розподіл пожеж на спорудах різного призначення за 4 місяці 2012
року у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року
На спорудах виробничого призначення сталося 166 пожеж (-2,4 %), що
становить 22,8 % від загальної кількості пожеж на підприємствах, в організаціях,
закладах. Прямі матеріальні збитки збільшились у 14,8 рази і склали 194 млн.
7902 тис. грн. або 84,2 % від загальної суми прямих збитків на підприємствах, в
організаціях, закладах. Побічні збитки збільшились у 14,3 рази і склали 373 млн.
700 тис. грн. або 86,7 % від загальної суми побічних збитків на підприємствах, в
організаціях, закладах.
Унаслідок пожеж на спорудах виробничого призначення загинуло 5 людей
(за 4 місяці 2011 року – 2).
На торговельно-складських спорудах кількість пожеж збільшилась на
17,1 %. Загалом на цих об’єктах виникло 287 пожеж, що становить 38,3 % від
загальної кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах. Прямі
матеріальні збитки склали 28 млн. 660 тис. грн. (+43,5 %) або 12,4 % від загальної
суми прямих збитків на підприємствах, в організаціях, закладах. Побічні збитки
на цих спорудах склали 40 млн. 167 тис. грн. (+47,6 %) або 9,3 % від загальної
суми побічних збитків на підприємствах, в організаціях, закладах.
Унаслідок пожеж на торговельно-складських спорудах загинуло 2 людини
(за 4 місяці 2011 року – 3).
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21 квітня 2012 року о 17 год. 32 хв. в приміщеннях житлового будинку по вул.
Коновальця, 287 «а» та ресторану-колиби «Галицька брама» по
вул. Коновальця, 287 «б» в місті Івано-Франківську виникла
пожежа.
Пожежу було локалізовано о та о 19 год. 58 хв.
ліквідовано за допомогою 7 ручних стволів «Б». У ліквідації
брали участь 65 чол. пожежно-рятувальної служби,
10 автоцистерн, автомобілі АРА-М, ГДЗС, АППГ-10, АШ-5.
Внаслідок пожежі було знищено дерев’яні конструкції,
які не підлягають обов’язковій вогнезахисній обробці на
орієнтовній площі 270 м2.
Загиблих на пожежі не виявлено.
Причина пожежі – недолік конструкції та виробництва електроустановок, коротке
замикання електромережі.

На
спорудах
соціально-культурного,
громадського
та
адміністративного призначення кількість пожеж зменшилась на 2,3 %. На цих
спорудах виникло 169 пожеж, що становить 22,6 % від загальної кількості пожеж
на підприємствах, в організаціях, закладах. Прямі матеріальні збитки зменшились
на 58,5 % і склали 4 млн. 129 тис. грн. або 1,8 % від загальної суми прямих збитків
на підприємствах, в організаціях, закладах. Побічні збитки зменшились на 51,8 %
і склали 9 млн. 531 тис. грн. або 2,2 % від загальної суми побічних збитків на
підприємствах, в організаціях, закладах.
Унаслідок пожеж на спорудах соціально-культурного, громадського та
адміністративного призначення загинуло 4 людини (за 4 місяці 2011 року – 6).
10 квітня 2012 року о 02 год. 59 хв. на пункт зв’язку частини СДПЧ-13 Дубенського РВ
УМНС України в Рівненській області надійшло повідомлення про пожежу в будівлі церкви за
адресою: Дубенський район, с. Верба, вул. Церковна, 91.
До місця виклику було направлено черговий
караул СДПЧ-13 Дубенського РВ УМНС України в
Рівненській області в складі троьх відділень Час
прибуття підрозділу – 03-16 год. На гасіння пожежі
було подано три стволи «Protex». Під час гасіння
пожежі використовувалась одна ланка ГДЗС.
Пожежа ліквідована – о 07 год. 15 хв.
Загальна площа пожежі склала приблизно 25 м².
Внаслідок пожежі пошкоджено: приміщення притвору
розміром 5х5 м та дзвіниця висотою 15 м.
Прямі матеріальні збитки внаслідок пожежі становлять 150 тис. грн. Побічні – 161
тис. 700 грн.
Загиблих та постраждалих на пожежі не виявлено.
Причина пожежі - порушення правил монтажу та експлуатації електромережі.

На сільськогосподарських об’єктах та в тваринницьких будівлях
зареєстровано 28 (-22,2 %) пожеж, що становить 3,7 % від загальної кількості
пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах.
Прямі матеріальні збитки на цих об’єктах зменшились на 12,6 % і склали
849 тис. грн. або 0,4 % від загальної суми прямих збитків на підприємствах, в
організаціях, закладах. Побічні збитки на цих об’єктах склали 1 млн. 566 тис. грн.
(-9,0 %) або 0,4 % від загальної суми побічних збитків на підприємствах, в
організаціях, закладах.
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Унаслідок пожеж на сільськогосподарських об’єктах та в тваринницьких
будівлях загинуло 5 людей (за 4 місяці 2011 року – 1 людина).
Протягом 4 місяців 2012 року в будівлях та спорудах різного призначення
виникло 14407 пожеж (62,9 % від загальної кількості пожеж), 1114 пожежі (4,9 %)
виникло на транспорті; 6357 пожежі (27,8 %) припадає на місця відкритого
зберігання матеріалів, відкриті території та зовнішні установки; 10159 (4,4 %) – на
інші об’єкти, що не ввійшли до переліку.
У житловому секторі протягом 4 місяців 2012 року кількість пожеж у
порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшилась на 21,3 % і становить
18522, що складає 80,9 % від їх загальної кількості.
Прямі збитки збільшились на 32,2 % і становлять 144 млн. 708 тис. грн., що
складає 34,0 % від загальної суми прямих збитків. Побічні збитки склали 513 млн.
230 тис. грн. (+34,1 %) або 48,3 % від загальної суми побічних збитків.
У житловому секторі загинуло 1338 людей (+4,9 %) або 96,5 % від загальної
кількості загиблих.
13 квітня 2012 року о 06 год. 02 хв. на ПЗЧ СДПЧ-13 м. Яремче поступило повідомлення
від особи, яка не представилась, про пожежу в
житлових будинках с. Яблуниця (уч. Прутець)
Яремчанської міської ради Івано-Франківської
області.
Пожежа
ліквідована
працівниками
пожежно-рятувальної служби о 07 год. 20 хв. за
допомогою 3-х стволів «Б».
Пожежею
пошкоджено
дві
будівлі:
житловий будинок 48 м2, за адресою с. Яблуниця
(уч. Прутець), вул. Село, 132 та будівля сауни –
4 м2 та знищено: житловий будинок 48 м2, за
адресою с. Яблуниця (уч. Прутець), вул. Село, 133.
Людських жертв та травм на пожежі не було.
Причина пожежі – підпал.

Пожежі в будівлях, спорудах і на транспорті
За 4 місяці 2012 року в будівлях та спорудах зареєстровано 14407 пожеж,
що складає 62,9 % від загальної кількості пожеж.
Також, протягом 4 місяців 2012 року 1114 пожеж (4,9 % від загальної
кількості пожеж) виникло на транспорті; 6357 пожеж або 27,8 % припадає на
місця відкритого зберігання матеріалів, відкриті території та зовнішні установки;
1015 (4,4 %) – на інші об’єкти, що не ввійшли до переліку (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Розподіл пожеж за об’єктами їх виникнення
Найбільший відсоток пожеж у будівлях та спорудах від загальної кількості
пожеж зафіксовано в Хмельницькій (86,1 %), Рівненській (80,6 %), Житомирській
та Київській (по 76,9 %) та Чернігівській (75,7 %) областях. Середній показник по
Україні – 62,9 %.
Найбільший відсоток пожеж на транспорті зафіксовано в АР Крим (6,8 %),
Миколаївській (8,1 %), Полтавській та Хмельницькій (по 6,8 %) і м. Київ (6,6 %).
Середній показник по Україні – 4,9 %.
Серед транспортних засобів найчастіше горіли легкові (791 або 41,0 % від
пожеж на транспорті) та вантажні автомобілі (158 або 14,2 %). Об’єктами пожеж
також були 109 автобусів, 11 тракторів, 11 причепів, 8 одиниць мототранспорту, 6
трамваїв, 5 тролейбусів, 1 комбайн вітчизняного та 1 іноземного виробництва та
13 інших транспортних засобів.
Унаслідок пожеж транспортних засобів загинуло 9 людей (-18,2 %).
Також, під час пожеж на транспортних засобах 31 людина (+47,6 %)
отримали травми.
Прямі збитки від пожеж на транспортних засобах в 2008 році збільшилися
на 32,2 % і склали 43 млн. 874 тис. грн. (10,3 % від загальної суми прямих
збитків); побічні збитки збільшилися на 67,7 % і склали 73 млн. 378 тис. грн.
(6,9 %).
У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року кількість пожеж на
відкритих територіях збільшилась на 26,7 %.
За результатами моніторингу стану з пожежами в Україні найчастіше
пожежі на відкритих територіях виникали в АР Крим (+75,0%), Полтавській
(збільшення у 13,4 рази), Львівській (збільшення у 9 разів), Волинській
(збільшення у 3,0 рази), Закарпатській (збільшення у 2,0 рази) та Одеській
(+97,6%) областях та місті Севастополь (збільшення у 2,8 рази).
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Пожежі у природних екосистемах, зазвичай, завдають великих збитків, а
при недосконалій організації боротьби з ними може постраждати і населення, яке
проживає в зоні їх поширення.
До пожеж у природних екосистемах відносять лісові та торф’яні пожеж,
пожежі на відкритих територіях (ландшафтні, степові), а також пожежі на
сільськогосподарських угіддях (полях зернових і технічних культур тощо).
Відповідно до Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів від 26 грудня 2003 року № 2030 облік пожеж у
лісах ведеться міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями, які є постійними або тимчасовими
користувачами земельних ділянок лісового фонду. В Україні площа лісового
фонду складає близько 10,8 млн. га. До сфери управління Державного агентства
лісових ресурсів України (далі – Держлісагентство) належить 7,5 млн. га лісів, або
69 % загальної площі земель лісового фонду.
За 4 місяці 2012 року на торфовищах (код: 1404) виникло 15 пожеж, які
зареєстровано в трьох областях України – Волинській, Львівській і
Тернопільській (таблиця 1).
Таблиця 1 – Дані про пожежі які виникли на торфовищах України
за 4 місяці 2012 року
Збиток
прямий,
тис. грн.

Збиток
побічний,
тис. грн.

Дата
пожежі

Населений
пункт

Волинська

28.03.2012

Любешівська
Воля

0

7,3

Волинська

28.03.2012

с. Винішок

0

7,3

Волинська

03.04.2012

Поблизу
с. Пнівне

0

7,27

Волинська

29.04.2012

Заброди
урочище Ясени

0

7,27

Волинська

25.04.2012

с. Гостів

0

6,5

Львівська

15.03.2012

с. Стаївка

0

174,6

Львівська

28.03.2012

м. Львів
вул. Роксолани, 1

0

19,4

Львівська

30.03.2012

с. Гряда

0

19,4

Львівська

04.04.2012

с. Жорниська

0

19,4

Область
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Причина
пожежі
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Iншi причини
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем

Примітка

Львівська

04.04.2012

с. Гамаліївка

0

19,4

Львівська

05.04.2012

с. Зелів

0

19,4

Львівська

10.04.2012

с. Піски

0

19,4

Львівська

29.04.2012

с. Бердихів

0

19,4

Львівська

30.04.2012

с. Бердихів

0

19,4

Тернопільська

10.02.2012

поблизу с. Iшкiв

0

5,7

Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Самозаймання
речей та
матеріалів

Торфовище
площею
10 м2

На полях зернових і технічних культур (код: 1402,1403) виникло 3 пожежі,
які зареєстровано в Полтавській, Хмельницькій та Тернопільській областях
(таблиця 2).
Таблиця 2 – Дані про пожежі які виникли на полях
зернових і технічних культур України за 4 місяці 2012 року
Область

Полтавська

Дата
пожежі

24.04.2012

Населений
пункт

с. Андріївка

Збиток
прямий,
тис. грн.
0

Збиток
побічний,
тис. грн.
23,2

Тернопільська

20.03.2012

с. Киданці

68,2

68,2

Хмельницька

25.03.2012

с. Велика
Побійна

3

7,1

Причина
пожежі
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем
Інша причина
необережного
поводження з
вогнем

Примітка
2250 кв.м.
стерні
кукурудзи
пожнивні
залишки
кукурудзи на
площі 13 га
кукурудза

На відкритих територіях (код: 1407) виникло 1048 пожеж, прямі збитки від
яких склали 734,0 тис. грн.; побічні – 14 млн. 734 тис. грн. Основна маса цих
пожеж припадає на горіння сухої трави, трав’яного настилу, сміття на відкритих
територіях поза межами населених пунктів, на узбіччях автомобільних доріг.
Разом з тим, необхідно зазначити, що 25.03.2012 р. в Доманівському районі,
Богданівської с/р, поблизу с. Куйбишівка Миколаївської області виникла пожежі на відкритій
території НПП “Бузький гард” (Мiністерство охорони навколишнього природного середовища
України). Прямі збитки від цієї пожежі склали 28 тис. грн. Причина пожежі: інша причина
необережного поводження з вогнем.
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Розподіл пожеж за причинами їх виникнення
Протягом 4 місяців 2012 року основними причинами виникнення пожеж
були: необережне поводження з вогнем (12542 пожежі або 54,8 % від їх загальної
кількості), порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
електроустановок (4740 або 20,7 %) та порушення правил ПБ при влаштуванні та
експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок (3215 або 14,0 %).
Ранжування пожеж за абсолютними показниками по причинах їх
виникнення в порівнянні з аналогічним періодом 2011 роком наведено на
рисунку 6.
12542
10873

2012

2011

4740
3888

3215
2356
1581
732

628
Необережне поводження Порушення правил ПБ
з вогнем
при влаштуванні та
експлуатації
електроустановок

Порушення правил ПБ
при влаштуванні та
експлуатації печей,
теплогенеруючих
агрегатів та установок

Підпал

154

242

Пустощі дітей з вогнем

865
33

26

Несправність
виробничого обладнання

Інші причини

Рисунок 6 - Ранжування пожеж за причинами їх виникнення
Ранжування кількості пожеж за причинами їх виникнення та прямих
збитків, завданих ними, за відносними показниками наведено на рисунку 7.

68,5

% від загальної кількості пожеж
% від загальної суми прямих збитків

54,8

20,7
14,0
9,9

8,7

Необережне поводження з
вогнем

Порушення правил ПБ при
влаштуванні та експлуатації
електроустановок

Порушення правил ПБ при
влаштуванні та експлуатації
печей та теплогенеруючих
агрегатів та установок

7,0

6,7
2,7
Підпал

0,7

0,3

Пустощі дітей з вогнем

0,1

Несправність виробничого
обладнання

Рисунок 7 - Відносні показники причин виникнення пожеж
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5,7

0,2
Інші причини

Порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
електроустановок у виробничому цеху тютюнової фабрики "Хамадей" 22 січня 2012 року
призвело до виникнення пожежі яка нанесла державі прямих збитків на суму 184 млн. 205 грн.
або 43,2 % від загальної кількості прямих збитків нанесених пожежами за 4 місяці 2012 року.

Причиною пожеж, від яких найчастіше гинуть люди (загинула 781 людина)
є необережне поводження з вогнем – 56,3 % від загальної кількості загиблих.
Друге місце серед причин виникнення пожеж із загибеллю людей займає
порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
електроустановок – 20,5 % (загинуло 285 людей), від порушення правил пожежної
безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення, теплогенеруючих
агрегатів та установок загинуло 235 людей (16,9 %).
Питому вагу пожеж за причинами їх виникнення наведено на рисунку 8.
Необережне поводження з
вогнем
54,8%

Пустощі дітей з вогнем
0,7%

Порушення правил ПБ
при влаштуванні та
експлуатації печей,
теплогенеруючих
агрегатів та установок
14,0%

Інші причини
6,9%
Порушення правил ПБ
при влаштуванні та
експлуатації
електроустановок
20,7%

Підпал
2,7%

Несправність
виробничого обладнання
0,2%

Рисунок 8 - Питома вага пожеж за причинами їх виникнення
Розподіл загиблих залежно від причин виникнення пожеж наведено на
рисунку 9.
1,3%

0,8%

4,2%

16,9%

56,3%

20,5%

Необережне поводження з вогнем
Пічне опалення
Підпал

Електрогосподарство
Пустощі дітей з вогнем
Інші

Рисунок 9 - Розподіл загиблих унаслідок пожеж за причинами їх виникнення
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Пожежі внаслідок підпалів
Протягом 4 місяців 2012 року в Україні внаслідок підпалів виникло 628
пожеж (2,7 % від їх загальної кількості), що на 14,2 % менше, ніж за 4 місяці 2011
року.
Унаслідок пожеж від підпалів загинуло 11 людей, що на 1 людину більше,
ніж минулого року.
Прямі збитки від цих пожеж збільшилися на 15,0 % та склали 28 млн.
604 тис. грн., що становить 6,7 % від загальної кількості прямих збитків.
Питома вага пожеж унаслідок підпалів перевищила середньодержавний
рівень в АР Крим, 9 областях України, а також м. Севастополь (таблиця 3).
Таблиця 3 - Регіони України, де питома вага пожеж унаслідок підпалів
перевищує середньодержавний показник
№
Назва регіону
з/п
АР Крим
1
Миколаївська
2
Чернігівська
3
Черкаська
4
Хмельницька
5
Київська
6
Волинська
7
м. Севастополь
8
Харківська
9
10 Дніпропетровська
11 Одеська
Всього в Україні

2012 рік

2011 рік

54
54
34
26
15
51
26
10
51
51
38
628

79
38
22
36
8
81
28
17
28
48
16
732

% від загальної
кількості
11,4
11,0
6,5
5,7
5,4
4,7
4,6
3,7
3,7
3,0
2,8
2,7

Питома вага пожеж від підпалів по регіонах України за 4 місяці 2012 року
наведена на рисунку 9.

12

ВОЛИНСЬКА

4,6

РІВНЕНСЬКА
А

0,0

ЛЬВІВСЬКА
А

ЗАКАРПАТСЬКА

0,4

0,2

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ІВ.ФРАНКІВСЬКА

1,8

А
КИЇВСЬКА
ЖИТОМИРСЬКА
4,7
А
2,6
А
Київ: 2,3

0,5

6,5

СУМСЬКА
А

1,0
ХАРКІВСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА
А5,4

По Україні – 2,7 (-14,2 %)

ЧЕРНІГІВСЬКА

ВІННИЦЬКА
А

1,6

А

2,0

ЧЕРКАСЬКА

ЛУГАНСЬКА

3,7

А

5,7
КІРОВОГРАДСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

1,8

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

А

МИКОЛАЇВСЬКА
ОДЕСЬКА

2,8

11,0

ДОНЕЦЬКА

3,0

2,3

0,4

2,6

Більше 10 %

ЗАПОРІЗЬКА

ХЕРСОНСЬКА

1,6

2,5

Від 2,7 % до 10 %

АР КРИМ
11,4

Менше 2,7 %

Севастополь: 3,7
Підпалів не сталося

Рисунок 9 - Питома вага пожеж від підпалів по регіонах України за 4 місяці 2012 року
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Збільшення кількості пожеж унаслідок підпалів за період, що аналізується,
зареєстровано в 11 областях України (таблиця 4).
Таблиця 4 - Області України, де зареєстровано збільшення кількості пожеж
унаслідок підпалів
№
Назва області
з/п
Полтавська
1
Одеська
2
Хмельницька
3
Харківська
4
Чернігівська
5
Миколаївська
6
Луганська
7
Херсонська
8
Кіровоградська
9
10 Вінницька
11 Дніпропетровська
Всього в Україні

2012 рік

2011 рік

+/-, в %

13
38
15
51
34
54
4
13
7
12
51
628

5
16
8
28
22
38
3
10
6
11
48
732

У 2,6 рази
У 2,4 рази
87,5
82,1
54,5
42,1
33,3
30,0
16,7
9,1
6,3
-14,2

ВДтаСПіНС УкрНДІЦЗ Держтехногенбезпеки України
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