AНАЛІЗ
МАСИВУ КАРТОК ОБЛІКУ ПОЖЕЖ (POG_STAT)
ЗА 11 МІСЯЦІВ 2013 РОКУ
Загальні дані
За 11 місяців 2013 року стан із пожежами в Україні в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року характеризувався наступними основними
показниками:
• зареєстровано 56343 пожежі (-15,3 %);
• загинуло внаслідок пожеж 2049 людей (-11,9 %), зокрема 61 дитина
(-23,8 %);
• одержали травми 1352 людини (-10,0%);
• прямий збиток склав 619 млн. 214 тис. грн. (-22,4 %);
• побічний збиток склав 2 млрд. 32 млн. 116 тис. грн. (-13,0 %).
Щодня в Україні виникало 169 пожеж, в результаті яких гинуло 6 людей і 4
людини отримували травми, вогнем знищувалися 59 будівель та споруди різного
призначення, 10 одиниць автотракторної техніки і 2 голови худоби. Щоденні
матеріальні втрати складали біля 7,9 млн. грн.
На рисунку 1 наведено кількість пожеж, прямих збитків та кількість
загиблих від пожеж за період, що аналізується у порівнянні з аналогічним
періодом 2012 року.
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Рисунок 1. - Кількість пожеж, прямих збитків та кількість загиблих від пожеж за
період, що аналізується у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року
Збільшення кількості пожеж відбулося лише в Чернігівській (+9,3%)
області.
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Збільшення кількості загиблих унаслідок пожеж відбулося в Сумській
(+14,1 %) та Дніпропетровській (+13,1 %) областях.
В містах та смт України за 11 місяців 2013 року:
• зареєстровано 36508 пожеж (-12,4 %);
• загинуло внаслідок пожеж 1029 людей (-13,2 %), зокрема 29 дітей
(+11,5 %);
• одержали травми 920 людей;
• прямий збиток склав 402 млн. 270 тис. грн. (-23,6 %);
• побічний збиток склав 1 млрд. 401 млн. 756 тис. грн. (-8,6 %).
На міста та смт припало 64,8 % від загальної кількості пожеж; 65,0 % від
суми прямого збитку; 50,2% від кількості загиблих унаслідок пожеж і 68,0 % від
кількості травмованих унаслідок пожеж.
За 11 місяців 2013 року підрозділами МНС на пожежах було врятовано 2297
людей, у тому числі 173 дитини, матеріальних цінностей на суму понад 1 млрд.
728 млн. грн.
Крім того, на пожежах врятовано: 24034 будівлі та споруди, 1753 голови
худоби, 3840 шт. птиці, 2304 одиниці техніки, 2649 тонн грубих кормів.
Більше всього пожеж (43538) було зареєстровано в житловому секторі: їх
частка від загальної кількості пожеж по Україні склала 77,3%, а частка від
прямого матеріального збитку – 48,5%.
В житловому секторі загинуло 1974 людей (96,3% від загальної кількості
загиблих).
29 листопада о 21 год. 19 хв. до Служби порятунку міста
Києва надійшло повідомлення про пожежу на 6 поверсі у 10поверховому житловому будинку по вул. Тростянецькій, 8.
Пожежу було ліквідовано о 21 год. 45 хв. пожежу
ліквідовано. Під час ліквідації у квартирі виявлено тіло
загиблого чоловіка.
Причина виникнення пожежі – необережність під час
паління.

Відомості про розподіл загиблих унаслідок пожеж за типами населених
пунктів наведено на рисунку 2.
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Рисунок 2. - Розподіл загиблих унаслідок пожеж за типами населених пунктів
В 9 областях України зафіксовано зростання загибелі дітей на пожежах –
Луганській (на 9), Дніпропетровській та Сумській (на 2), Закарпатській, ІваноФранківській, Полтавській, Тернопільській, Харківській та Черкаській (на 1).
Протягом періоду, що аналізується, не зафіксовано загибелі дітей в АР
Крим, Волинській, Львівській, Херсонській Хмельницькій областях та містах
Києві і Севастополі.
Пожежі на підприємствах, в організаціях, закладах
На підприємствах, в організаціях, закладах за період, що аналізується,
виникло 1786 пожеж (-6,1 %), що складає 3,2 % від загальної кількості пожеж,
прямий матеріальний збиток склав 204 млн. 225 тис. грн. (-36,6 %) або 33,0 % від
загальної суми прямих збитків по державі.
18 листопада о 2 год.:24 хвю на території
Одеського логістичного центру, у двохповерховій
складській будівлі, в горищному приміщенні
виникла пожежа. Перші підрозділи, що прибули
на виклик, з’ясували, що горить крівля 2поверхової складської будівлі і вогонь вже
поширюється на поруч розташовані офісні будівлі
Одеського Логістичного центру.
Пожежа почалася на другому поверсі складу.
Робітники спочатку намагались загасити полум’я
самостійно, і тільки коли вогонь вже поширився
на дах складського приміщення, викликали
вогнеборців.
О пожежу було локалізовано о 01 год. 06 хв., о 03 год. 55 хв. – ліквідовано. Жертв та
постраждалих немає. Внаслідок пожежі знищено та пошкоджено покрівлю та перекриття на
площі 850 кв.м.
На ліквідацію пожежі були задіяні 13 одиниць техніки, в тому числі 2 автодрабини та 60
чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі встановлюються.
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На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в Одеській
області.
На ліквідацію пожежі були задіяні всі пожежно-рятувальні підрозділи м. Одеси. У складських
приміщеннях знаходилися велика кількість легкозаймистих матеріалів, що ускладнювало
гасіння пожежі.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем, яка нанесла державі матеріального
збитку на суму 14 млн. 852 тис. грн.

На підприємствах, в організаціях, закладах унаслідок пожеж загинуло 18
людей (-55,0 %) – 0,9 % від загальної кількості загиблих.
За формами власності пожежі розподілились наступним чином:
 1130 (63,3 % від загальної кількості пожеж на підприємствах, в
організаціях закладах) пожежі сталися об’єктах приватної власності;
 354 (19,8 %) – на об’єктах права колективної власності;
 219 (12,3 %) – на об’єктах загальнодержавної власності;
 81 (4,5 %) – на об’єктах права комунальної власності;
 2 (0,1 %) – на об’єктах інших форм власності;
На рисунку 3 наведено питому вагу пожеж за формами власности

Рисунок 3. Питома вага пожеж за формами власності об’єктів.
Розподіл пожеж за причинами їх виникнення
28 листопада о 18 год. :10 хв. виникла пожежа у цеху з
виготовлення меблів у с. Холоднянське, Черкаської
області. Пожежа почалася із займання будівельного
сміття, яке лежало у відкритому причепі вантажівки.
Сильний вітер спричинив поширення вогню на покрівлю
меблевого цеху. Ще до приїзду пожежників полум’я
знищило покрівлю по всій площі, а також готову
продукцію, що зберігалася в приміщенні.
До ліквідації пожежі було залучено особовий склад та 6
автомобілів смілянської рятувальної служби. Підвіз води забезпечували працівники місцевої
пожежної команди с. Сердюківка та пожежний автомобіль військової частини
Остаточно приборкати стихію вдалося о 22:45.
Причина пожежі – підпал.
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Ранжування пожеж за абсолютними показниками, по причинах їх
виникнення наведено на рисунку 4.

Рисунок 4. - Ранжування кількості пожеж за причинами їх виникнення
Питому вагу пожеж за причинами їх виникнення наведено на рисунку 5.

Інші причини
5,6%
Пустощі дітей з
вогнем
1,1%

Підпал
3,2%

Несправність
виробничого
обладнання
0,2%

Порушення правил
ПБ при
влаштуванні та
експлуатації
електроустановок
21,3%

Порушення правил
ПБ при
влаштуванні та
експлуатації печей
5,8%

Необережне
поводження з
вогнем
62,8%

Рисунок 5. - Питома вага пожеж за причинами їх виникнення в Україні

5

Розподіл пожеж за об’єктами їх виникнення
Розподіл пожеж за об’єктами їх виникнення наведено на рисунку 6.
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Рисунок 6. - Розподіл загиблих за об’єктами виникнення пожеж

ВДтаСПіНС УкрНДІЦЗ

6

