AНАЛІЗ МАСИВУ КАРТОК ОБЛІКУ ПОЖЕЖ (POG_STAT)
ЗА 8 МІСЯЦІВ 2015 РОКУ
(без урахування АР Крим і міста Севастополь)

Основні показники
За 8 місяців 2015 року в Україні зареєстровано 50751 пожежа. У порівнянні
з аналогічним періодом минулого року їх кількість збільшилась на 12,4 %.
За звітний період на місці пожежі виявлено тіла 1251 загиблого, з них – 29
дітей та підлітків.
Унаслідок пожеж загинуло 1185 людей (-13,1 %); з них 34 дитини та
підлітка до 18 років (-15,0 %). На пожежах травмовано 886 людей, у тому числі 57
дітей та підлітків до 18 років (-16,2 %).
Матеріальні втрати від пожеж склали 6 млрд 540 млн 519 тис. грн (з них
прямі збитки становлять 966 млн 937 тис. грн; побічні – 5 млрд 573 млн 582 тис.
грн). Прямі збитки збільшились на 13,5 %; побічні на 11,9 %.
Кількість знищених та пошкоджених будівель і споруд збільшилась на
1,7 % (17922 проти 17621), кількість знищеної та пошкодженої техніки
зменшилась на 22,4 % (2428 проти 3129), кількість загиблих тварин збільшилась
на 20,9 % (1082 проти 895), кількість знищених кормів збільшилась на 94,0 %
(17357 тонн проти 8948 тонн).
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На рисунку 1 наведені абсолютні показники кількості пожеж по областях
(містах) України за 8 місяців 2015 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2014
року.

2659

Житомирська

2014

Чернівецька

Черкаська

Хмельницька

Кіровоградська

Волинська

Рівненська

Полтавська

Тернопільська

Сумська

Луганська

Херсонська

Mиколаївська

Закарпатська

Чернігівська

Вінницька

Ів.-Франківська

Запорізька

1435
2317
2586
2090
1319
1905
1246
1748
1130
1697
1039
1620
1377
1481
1252
1306
1886
1305
1069
1288
742
1246
1247
1214
817
1056
729
798
831
795
551
789
786
637
436

2673
1598
Донецька

Львівська

Одеська

Харківська

Kиївська

м. Київ

Дніпропетровська

1524

3574
3481
3373
2690
3146

4317
5151
3932
3050
3785

2015

Рисунок 1 - Ранжування кількості пожеж за абсолютними показниками
по областях (містах) України за 8 місяців 2015 року, в порівнянні з аналогічним
періодом 2014 року
Щоденно в Україні в середньому виникало 208 пожеж. Кожною пожежею
державі наносились прямі збитки на суму 19,1 тис. грн.
Кожного дня внаслідок пожеж гинуло 4 і отримувало травми 4 людини,
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гинуло 4 свійські тварини, вогнем знищувалось (пошкоджувалось) 73 будівлі та
10 одиниць техніки.
На рисунку 2 наведено динаміку кількості пожеж за об’єктами призначення
за 8 місяців 2015 року у порівнянні аналогічним періодом 2014 року.
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Рисунок 2 - Динаміка кількості пожеж за об’єктами призначення за 8 місяців 2015
року у порівнянні аналогічним періодом 2014 року
Зменшення кількості пожеж за 8 місяців 2015 року зареєстровано в
Донецькій (-62,8 %), Луганській (-30,8 %), Дніпропетровській (-16,2 %),
Запорізькій (-10,4 %), Кіровоградській (-4,0 %) та Полтавській (-0,1 %) областях.
Протягом 8 місяців 2015 року на пожежах було врятовано 1198 людей (за
аналогічний період минулого року – 1823 людини), у тому числі 114 дітей,
матеріальних цінностей на суму біля 2 млрд 400 млн грн (-96,4 %).
У містах України та селищах міського типу сталося 28007 пожеж. У
порівнянні з аналогічним періодом 2014 року їх кількість зменшилась на 2,3 %.
Унаслідок пожеж загинуло 508 людей (на 167 людей менше, ніж у минулому
році), загибель дітей унаслідок пожеж у містах та смт зменшилась на 9 випадків
(11 проти 20). Прямі збитки склали 508 млн 908 тис. грн; побічні – 1 млрд 587 млн
799 тис. грн). Прямі збитки збшились на 8,4 %; побічні збільшились на 14,4 %.
У сільській місцевості України зареєстровано 22744 пожежі (+37,9%).
Унаслідок пожеж загинуло 677 людей (на 11 людей менше, ніж у минулому році),
на 3 випадків збільшилась кількість загиблих дітей (23 проти 20). Прямі збитки
склали 458 млн 28 тис. грн; побічні – 3 млрд 985 млн 782 тис. грн). Прямі збитки
збільшились на 54,6 %; побічні збільшились на 11,0 %.
На рисунку 3 наведено розподіл пожеж в містах та селах за 8 місяців 2015
року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року
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Рисунок 3 - Пожежі в містах та селах
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Середній показник кількості пожеж на 10 тис. населення (рисунок 4) по
Україні становить 11,8. Цей показник перевищено в 14 областях: Київській (21,9),
Житомирській (21,2), Чернігівській (16,6), Івано-Франківській (15,1), Одеській
(14,1), Миколаївській та Херсонській (по 13,9), Закарпатській (13,5),
Дніпропетровській та Запорізькій (по 13,2), Харківській (13,1), Львівській (12,4),
Тернопільській (12,1), Вінницькій (11,9) та місті Києві (13,6).

Рисунок 4 - Ранжування регіонів України за кількістю пожеж на 10 тис. населення

Середній показник загибелі людей на 100 тис. населення (рисунок 5) по
Україні становить 2,8. Цей показник перевищено в 13 областях: Житомирській
(5,4), Сумській та Чернігівській (по 4,4), Кіровоградській (4,2), Миколаївській
(3,8), Вінницькій (3,6), Київській (3,5), Запорізькій та Черкаській (по 3,4),
Одеській (3,3), Дніпропетровській (3,2), Харківській та Херсонській (по 3,0).
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Рисунок 5 - Ранжування регіонів України за кількістю загиблих на 100 тис. населення

Аналіз пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах
На підприємствах, в організаціях, закладах кількість пожеж у порівнянні з
минулим роком зменшилась на 10,0 % і становить 1514, що складає 3,0 % від їх
загальної кількості.
Прямі збитки від пожеж, що виникли на підприємствах, в організаціях,
закладах, за 8 місяців 2015 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року,
зменшились на 6,9 % і складають 295 млн 928 тис. грн (30,6 % від загальної суми
прямих збитків), побічні збитки зменшились на 73,9 % і складають 880 млн 704
тис. грн (15,8 %).
Кількість пожеж, матеріальні втрати, загиблі внаслідок пожеж на
підприємствах, в організаціях, закладах, за формами власності розподілились
таким чином:
на об’єктах загальнодержавної власності виникло 186 пожеж
(-25,6 %), що становить 12,3 % від загальної кількості пожеж на підприємствах, в
організаціях, закладах; прямі збитки складають 82 млн 302 тис. грн (збільшення у
4,2 рази), побічні збитки – 132 млн 118 тис. грн (-95,5 %).
на суб’єктах права колективної власності виникло 355 пожеж,
-18,9 %), що становить 23,4 % від загальної кількості пожеж на підприємствах, в
організаціях, закладах; прямі збитки складають – 127 млн. 375 тис. грн. (+15,3 %),
побічні збитки – 451 млн. 315 тис. грн. збільшення у 2,6 рази).
- на об’єктах приватної власності виникло 890 пожеж (-4,0%), що
становить 58,8% від загальної кількості пожеж на підприємствах, в
організаціях, закладах; прямі збитки складають – 176 млн 906 тис. грн
(+40,3 %), побічні збитки – 292 млн 276 тис. грн (+47,6 %).
на об’єктах права комунальної власності виникла 71 пожежа
(+31,5 %), що становить 4,7 % від загальної кількості пожеж на підприємствах, в
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організаціях, закладах; прямі збитки складають 1 млн 769 тис. грн (-97,1 %);
побічні збитки – 3 млн 781 тис. грн (-95,2 %).
на об’єктах із змішаною власністю з дольовою участю
українських та іноземних власників виникло 5 пожеж (0,0 %), що становить
0,3% від загальної кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах;
прямі збитки складають – 209 тис. грн (-11,8 %); побічні збитки – 446 тис. грн
(-22,2 %).
на об’єктах без визначеної власності виникло 7 пожеж (-22,2 %), що
становить 0,5% від загальної кількості пожеж на підприємствах, в організаціях,
закладах; прямі збитки складають – 1 тис. грн; побічні збитки – 128 тис. грн.
на об’єктах, що знаходяться у власності інших держав, протягом
8 місяців 2015 року пожеж не виникало.
Розподіл пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах залежно від
форм власності наведено на рисунку 6.
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Рисунок 6 - Розподіл пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах
залежно від форм власності
Аналіз пожеж за спорудами різного призначення
На спорудах виробничого призначення сталося 316 пожеж (-4,8 %). Прямі
збитки збільшились у 3,4 рази і складають 124 млн 13 тис. грн. Побічні збитки на
цих спорудах збільшились у 3 рази і складають 246 млн 225 тис. грн.
Найбільший відсоток пожеж на спорудах виробничого призначення
відмічається у Донецькій (1,2 % від їх загальної кількості по регіону), Черкаській
(1,0 %), Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській та Харківській (по 0,9 %)
областях та місті Києві (0,7 %). Середній показник в Україні – 0,6%.

5

5 серпня 2015 року о 17год 40 хв до
Служби
порятунку
"101"
надійшло
повідомлення про пожежу в приміщенні з
макулатурою, яке знаходиться по вул.
Севастопольській у м. Чернівцях.
Люди, які помітили пожежу, спочатку
намагалися
самотужки
ліквідувати
небезпеку, однак коли зрозуміли, що зробити
це їм не вдасться, зателефонували на
спецлінію "101". За цей час полум’я охопило
весь піднавіс та перекинулося на сусідню
складську будівлю. Загальна площа пожежі склала 500 м2.
Рятувальники оцінивши ситуацію на місці події, оголосили другий номер виклику та
запросили допомогу, тож на ліквідацію пожежі додатково були направлені ще 4 відділення
Державних пожежно-рятувальних частин.
Складність пожежі полягала в тому, що легкозаймисті матеріали, макулатура, яка
зберігалася в піднавісі, створювали велике горюче навантаження. Також існувала ймовірність
перекидання вогню на поруч розташовані будівлі та техніку. Окрім цього, в сусідній складській
будівлі знаходилися бочки з бензином. Рятувальники охолодили їх та відкотили у безпечне місце
для недопущення вибуху.
Всього до ліквідації пожежі від Управління ДСНС України у Чернівецькій області
залучалися 8 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу.
О 18 год 28 хв вогнеборці локалізували пожежу, не допустили подальшого поширення
полум’я, а о 21 год 30 хв пожежа була ліквідована.
Знищено піднавіс, заготовлену макулатуру та пошкоджено покрівлю сусідньої складської
будівлі. В ході ліквідації пожежі врятовано 1 будівлю та матеріальні цінності на 1,5 млн грн.
Загиблих та травмованих в наслідок пожежі немає.
Причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електроустановок.
Матеріальні втрати склали 312 тис грн.

На торговельно-складських спорудах кількість пожеж зменшилась на
16,7 %. Загалом на цих об’єктах виникло 573 пожежі. Прямі збитки склали
87 млн 722 тис. грн (+5,1 %). Побічні збитки – 135 млн 574 тис. грн (-8,7 %).
Найбільший відсоток пожеж на торговельно-складських спорудах
відмічається в Закарпатській (1,9 %), Черкаській (1,8 %), Дніпропетровській
(1,6 %), Донецькій (1,5 %) областях і місті Києві (2,0 %). Середній показник в
Україні – 1,1%.
На об’єктах соціально-культурного та адміністративно-громадського
призначення кількість пожеж зменшилась на 23,9 %. На даних об’єктах виникло
372 пожежі. Прямі збитки зменшились на 17,7 % і склали 94 млн 15 тис. грн;
побічні збитки 633 млн 905 тис. грн (-79,2 %).
Найбільший відсоток пожеж на об’єктах соціально-культурного та
адміністративно-громадського призначення відмічається в Черкаській (1,5 %),
Чернівецькій (1,3 %), Донецькій та Львівській (по 1,1 %) областях і місті Києві
(1,3 %). Середній показник в Україні – 0,7 %.
На сільськогосподарських об’єктах виникло 95 пожеж (+18,8 %). Прямі
збитки склали 63 млн 336 тис. грн (+83,6 %); побічні збитки – 72 млн 160 тис. грн
(+85,2 %).
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Найбільший відсоток пожеж на об’єктах сільського господарства, від
загальної кількості пожеж по області, відмічається в Черкаській (0,9 %),
Луганській та Кіровоградській (по 0,6%), Волинській, Полтавській та
Чернігівській (по 0,5 %) областях. Середній показник по Україні – 0,2%.
У житловому секторі кількість пожеж у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року збільшилась на 8,5 % і становить 36915, що складає 72,7 % від їх
загальної кількості. На цих об’єктах загинула 1161 людина (-12,6 %), що складає
98,0 % від їх загальної кількості.
Найбільший відсоток пожеж на об’єктах житлового сектору, від загальної
кількості пожеж по області, відмічається в Херсонській (93,9 %), Вінницькій
(93,0 %) та Львівській (89,1 %) областях. Середній показник по Україні – 72,7%.
У житлових будинках виникло 10222 пожежі (27,7 % від пожеж у житлі).
29 серпня 2015 року о 13 год 10 хв до служби
порятунку «101» надійшло повідомлення про займання
оздоблення зовнішніх стін верхніх поверхів незаселеної
24-поверхової новобудови по вул. Гагарінське плато, 5/1,
міста Одеси. На час прибуття пожежно-рятувальних
підрозділів площа пожежі складала 1000 м.2. На гасіння
пожежі було задіяно 20 одиниць основної та спеціальної
техніки, 80 чоловік особового складу.
Гасіння пожежі ускладнювали обмежена площа
прибудинкової території, відсутність внутрішнього
водопостачання, невідповідність будівлі державним архітектурно-

протипожежного
будівельним нормам.
Пожежу було ліквідовано о 17 год 57 хв. Внаслідок пожежі постраждали троє
рятувальників.
Матеріальні втрати від пожежі склали близько 306 тис. грн.
Причина пожежі встановлюється.

У таблиці 1 наведено перелік регіонів України, у яких відмічено зростання
кількості загиблих унаслідок пожеж у житловому секторі.
Таблиця 1 – Регіони України, де зареєстровано збільшення
кількості загиблих унаслідок пожеж у житловому секторі
№
Назва регіону
з/п
1 Івано-Франківська
2 Закарпатська
3 Львівська
4 Житомирська
5 м. Київ
6 Рівненська
7 Миколаївська
8 Харківська
9 Черкаська
10 Чернівецька
11 Одеська
12 Вінницька
13 Чернігівська
Всього по Україні

Загинуло внаслідок пожеж, людей
2015
2014
+/- , %
36
23
56,5
20
13
53,8
45
34
32,4
67
52
28,8
40
32
25,0
32
26
23,1
44
37
18,9
83
71
16,9
41
36
13,9
21
19
10,5
77
70
10,0
57
55
3,6
46
45
2,2
1161
1329
-12,6
7

Аналіз пожеж за причинами їх виникнення
З причин:
- необережного поводження з вогнем сталося 36180 пожеж (+26,3 % або
71,3 % від їх загальної кількості);
- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
електроустановок – 8407 пожеж (+2,5 % або 16,6 % від їх загальної кількості);
- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
печей та теплогенеруючих агрегатів та установок – 2215 пожежі (-17,9 % або
4,4 % від їх загальної кількості);
- підпалів – 1718 пожеж (-30,7 %) або 3,4% від їх загальної кількості);
- пустощів дітей з вогнем – 467 пожеж (+13,6 %) або 0,9 % від їх загальної
кількості;
- з інших причин – 1764 пожежі (-32,5 %) або 3,4% від їх загальної кількості.
8 серпня 2015 року о 17 год 37 хв
надійшло повідомлення про пожежу копни
соломи
на
території
приватного
домоволодіння по провулку Веселому с.
Агрономія
Арбузинського
району
Миколаївської області. Господарі сповістили
рятувальників про пожежу.
На місце події було направлено черговий
караул підрозділу та добровільної пожежної
дружини «Агрономія». Пожежа, площею
20 м2, о 18 год 16 хв була ліквідована. Завдяки
злагодженим діям вогнеборців вдалось попередити розповсюдження вогню на житловий
будинок.
Вогнем знищено 3т соломи.
Матеріальні втрати від пожежі склали близько 25 тис. грн.
Причина пожежі - пустощі з вогнем чотирирічного онука господарки.

Розподіл пожеж за основними причинами їх виникнення наведено на
рисунку 7.
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Рисунок 7 - Питома вага пожеж за причинами їх виникнення
8

Ранжування причин виникнення пожеж за прямими збитками, завданих
ними, наведено на рисунку 8.
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Рисунок 8 - Ранжування причин виникнення пожеж за прямими збитками,
завданих ними
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