СТАН ІЗ ПОЖЕЖАМИ ТА НАСЛІДКАМИ ВІД НИХ В УКРАЇНІ У ПЕРШОМУ
ПІВРІЧЧІ 2012 РОКУ
За даними масивів карток обліку пожеж, що надійшли до УкрНДІЦЗ з ГУ (У)
Держтехногенбезпеки в АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, за шість місяців 2012
року складено таблицю статистичних даних пожеж в Україні.

Назва показників

2012 рік

2011 рік

Загальні дані про пожежі та їх наслідки
Кількість пожеж
34113
28221
Збитки прямі, тис. грн.
539049
494262
Збитки побічні, тис. грн.
1394593
1001379
Загинуло людей унаслідок пожеж
1562
1541
у т.ч. дітей та підлітків до 18 років
57
61
Загинуло людей унаслідок пожеж у містах
783
775
Загинуло людей унаслідок пожеж у селах
779
766
Травмовано людей на пожежах
970
848
Знищено, пошкоджено будівель і споруд (од.)
13263
11935
Знищено, пошкоджено техніки (од.)
1660
1625
Загинуло людей унаслідок пожеж,
3,4
3,4
на 100 тис. населення
Кількість пожеж на 10 тис. населення
7,5
6,2
Збитки прямі на 10 тис. населення, тис. грн.
118,2
108,0
Кількість пожеж у містах
21299
17751
Кількість пожеж у селах
12814
10470
Об’єкти пожеж
Споруди виробничого призначення
234
232
Торговельно-складські споруди
432
395
Соціально-культурні, громадські та
217
231
адміністративні споруди
Тваринницькі будівлі
10
11
Інші сільськогосподарські об'єкти
35
40
Споруди житлового сектора
27338
22259
у т.ч. житлові будинки
10878
9705
Інші об’єкти
5846
5053
Причини пожеж
Підпал
1029
1123
Несправність виробничого обладнання
57
39
Порушення правил ПБ при влаштуванні та
6631
5609
експлуатації електроустановок
Порушення правил ПБ при влаштуванні та
експлуатації печей, ТГ агрегатів та
3427
2555
установок
Необережне поводження з вогнем
20296
16763
Пустощі дітей з вогнем
339
431
Інші причини
2334
1701

Тенденція
по країні,
+/-, в %

% від
загальної
кількості

20,9
9,1
39,3
1,4
-6,6
1,0
1,7
14,4
11,1
2,2

3,6
50,1
49,9
-

-

-

20,0
22,4

62,4
37,6

0,9
9,4

0,7
1,3

-6,1

0,6

-9,1
-12,5
22,8
12,1
15,7

0,0
0,1
80,1
31,9
17,1

-8,4
46,2

3,0
0,2

18,2

19,4

34,1

10,0

21,1
-21,3
36,9

59,5
1,0
6,8

Щодня в Україні, за цей період, в середньому виникало 188 пожеж, унаслідок яких
гинуло дев’ятеро та травмувалося п’ятеро людей, вогонь знищував або пошкоджував 73 будівлі
і споруди різного призначення та 9 одиниць техніки. Матеріальні втрати сягають 13,0 млн. грн.
Кожною пожежею державі наносились прямі збитки на суму 15,8 тис. грн.
Протягом поточного року пожежно-рятувальні підрозділи врятували на пожежах 1579

(-16,9%) людей, у тому числі 150 дітей, матеріальних цінностей збережено на суму понад 1
млрд. 150 млн. гривень (-9,8%), врятовано 17296 будівель і споруд, 944 голови худоби, 1370
свійських птахів, 1314 одиниць транспортних засобів, 956 тонн грубих кормів.
Зростання кількості пожеж більш як на 50,0% зареєстровано в Полтавській (+79,9%),
Дніпропетровській (+74,6%), Івано-Франківській (+62,4%) та Закарпатській (+56,8%) областях.
Значне збільшення кількості загиблих людей зареєстровано в Сумській (+37,1%),
Чернігівській (+36,4%), Миколаївській (+29,7%), Одеській (+27,8%), Харківській (+22,5%) та
Житомирській (+22,0) областях.
Кількість дітей, загиблих унаслідок пожеж, зменшилась на 4 дитини. Однак є області, де
цей показник зріс: АР Крим, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській,
Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Кількість людей, травмованих на пожежах, зросла в 17 областях: Закарпатській (+62,5%),
Чернівецькій (+61,5%), Херсонській (+57,9%), Київській (+56,3%), Львівській, Миколаївській та
Рівненській (по +50,0%), Одеській (+42,5%), Івано-Франківській (+27,8%), Луганській (+25,0%),
Кіровоградській (+23,5%), Черкаській (+16,0%), Харківській (+14,6%), Донецькій (+13,8%),
Запорізькій (+13,5%), Дніпропетровській (+13,3%), Тернопільській (+3,2%), а також у Києві
(+38,2%) та Севастополі (+10,0%).
Зростання травмування дітей зареєстровано в 8 областях: Київській (на 7 дітей),
Донецькій (на 6 дітей), Івано-Франківській та Рівненській (на 5 дітей), Закарпатській,
Херсонській (на 2 дитини), Харківській та Чернівецькій (на 1 дитину), а також в АР Крим (на 1
дитину) та Києві (на 1 дитину).
На підприємствах, організаціях, закладах кількість пожеж порівняно з аналогічним
періодом минулого року зменшилась на 3,4% й становить 1060, тобто 3,1 % від загальної
кількості.
У 10 регіонах України питома вага пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах
перевищувала середньодержавний рівень, а саме: Дніпропетровській, Донецькій,
Житомирській, Закарпатській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Чернівецькій
областях та Києві.
На рисунку 1 наведено розподіл пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах
залежно від форм власності.
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Рис. 1. Розподіл пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах
залежно від форм власності
Значне зростання кількості пожеж на цих об’єктах зареєстровано в Рівненській
(збільшення у 3,2 рази), Полтавській (+81,0%) областях та місті Севастополь (+62,5%).
За шість місяців 2012 року основні причини виникнення пожеж (рис. 2) розподілились
так: необережне поводження з вогнем - 20296 пожеж (+21,1% або 59,5% від їх загальної

кількості), порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
електроустановок – 6631 пожежа (+18,2% або 19,4%), порушення правил пожежної безпеки при
влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок – 3427 пожеж
(+34,1% або 10,0%), від підпалів - 1029 пожеж (-8,4% або 3,0%).
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Рис. 2. Розподіл пожеж за причинами їх виникнення

За об’єктами виникнення кількість пожеж зросла на торговельно-складськіх спорудах на
9,4%, на цих об’єктах сталося 432 пожежі (40,8% від кількості пожеж на підприємсвах в
організаціях закладах), спорудах виробничого призначення – 233 пожежі (+0,4% або 22,0% від
кількості пожеж на підприємсвах в організаціях закладах) та в гуртожитках, готелях, мотелях
тощо – 26 пожеж (+13,0% або 2,5% від кількості пожеж на підприємсвах в організаціях
закладах).
Так 28 березня 2012 року о 20 год. 51 хв. на ПЗЧ
СДПЧ-23 м. Рогатин надійшло повідомлення від охоронця
нафтобази про те, що на території ТзОВ «Рогагатинська
нафтобаза» по вул. Стуса, 9 в м. Рогатині ІваноФранківської області виникла пожежа.
До місця виникнення пожежі було направлено три
автоцистерны.
Пожежа локалізована о 21 год. 05 хв., ліквідована о
21 год. 15 хв. працівниками пожежно-рятувальної служби
за допомогою одного ствола «Б», одного ствола «А» та
двох стволів ГПС-600 з встановленням ПА на пожежне
водоймище.
Ланка ГДЗС не задіювалась.
На пожежі травмовано двох працівників які були доставлені в Рогатинську ЦРЛ.
Пожежею пошкоджено: автомобіль ППУ на базі шасі «Краз», цистерну на базі тягача
трьохосного, металевий вагончик.
Найінтенсивніше горіла автоцистерна, про що свідчить значне деформування її
металевих конструкцій та оплавлення легкосплавних металів, з яких були виконані люки, трап
та інші елементи цистерни. Максимальний вплив дії полум’я спостерігається в місці
розташування другого та третього люків відносно в’їзду на територію бази, про що свідчить
на одному з них максимальне оплавлення алюмінієвої кришки та вигорання трапу. Також
вогнем пошкоджено металевий вагончик, який був розміщений з протилежної сторони
цистерни відносно автомобіля «Краз».

Причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем.
У житловому секторі виникло – 27338 пожеж (+22,8%) або 80,1% від їх загалної
кількості, на яких загинуло біля 96,2% людей (1503).
На відкритих територіях сталося 2322 (+18,8%) пожежі, що складає 6,8% від їх загальної
кількості. На них загинуло 5 людей.
На рисунку 3 наведено розподіл пожеж за об’єктами призначення.
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Рис. 3. Розподіл пожеж за об’єктами призначення
Від обігрівальних виробів сталося 515 пожеж, у порівнянні з аналогічним періодом 2011
року їх кількість зросла на 52,8%. Від них загинуло 125 людей (+45,3%), що складає 8,0 % від
загальної кількості загиблих.
Найчастіше пожежі виникали від електричних обігрівальних приладів кустарного
виробництва – 144 пожежі, що складає 28,0% від кількості пожеж, що виникли від
обігрівальних виробів. Від них загинуло 62 людини, що складає майже половину загиблих від
пожеж, що сталися від обігрівальних виробів.
Слід відзначити, що в Україні за шість місяців поточного року має місце збільшення
кількості пожеж, прямих та побічних збитків від них, а також загиблих та травмованих на
пожежах порівняно з аналогічним періодом 2011 року.
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