AНАЛІЗ
МАСИВУ КАРТОК ОБЛІКУ ПОЖЕЖ (POG_STAT)
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ
Загальні показники
Результати аналізу даних масивів карток обліку пожеж та їх наслідків, що
надійшли від територіальних органів ДСНС України в областях та місті Києві
вказують на сталу тенденцію щодо збільшення основних показників статистики
пожеж у поточному році порівняно з минулим роком.
За 9 місяців 2017 року в Україні зареєстровано 71 516 пожеж. У
порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість пожеж збільшилась
на 17,6 %.
Унаслідок пожеж загинуло 1 222 людини (+ 6,0 %), у тому числі
45 дітей (+21,6 %); 1 118 людей отримали травми на пожежах (+22,6 %), з них
100 дітей (+26,6 %).
Матеріальні втрати від пожеж склали 6 млрд 307 млн 956 тис. грн (з них
прямі збитки становлять 1 млрд 528 млн 501 тис. грн, а побічні –
4 млрд 779 млн 456 тис. грн). Прямі матеріальні збитки збільшились на 35,7 %,
побічні – на 81,5 %.
Збільшилась кількість знищених та пошкоджених будівель і споруд на
29,7 % (19 866 од. проти 15 319 од.); кількість знищеної та пошкодженої
техніки – на 15,7 % (3 259 од. проти 2 817 од.); кількість знищених кормів – на
36,5 % (13 163 тонн проти 9 645 тонн); кількість знищено хліба на корені – на
26,9 % (670 га проти 528 га); кількість загиблих тварин – на 1,6 % (1 056 голів
проти 1 039 голів).
Упродовж 9 місяців 2017 року в Україні в середньому виникала щодня
261 пожежа, унаслідок яких гинули і отримували травми по 4 людини, вогнем
знищувалось або пошкоджувалось 72 будівлі та 11 одиниць техніки. Щоденні
економічні втрати від пожеж становлять суму 23 млн 106 тис. грн. Кожною
пожежею
державі
наносились
прямі
збитки
на
суму
21,4 тис. грн.
Разом з тим, слід зазначити, що починаючи з липня 2017 року,
спостерігається сповільнення темпів зростання основних показників статистики
пожеж та їх наслідків порівняно 2016 роком. Так показник кількості пожеж
зменшився з 54 % до 17,6 %; показник кількості загибелі людей унаслідок
пожеж – з 12 % до 6 %; показник кількості травмованих – з 22,8 % до 22,6 %;
показник матеріальних втрат – з 68,9 % до 67,7 %.
У поточному році пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС України в
областях та місті Києві було врятовано 1 815 людей, у тому числі 188 дітей;
матеріальних цінностей на суму близько 12,3 млрд грн. Крім того, на пожежах
врятовано 21 714 будівель і споруду, 1 964 голови худоби, 1 086 шт. птиці,
1 579 одиниць техніки, 3 207 тонн грубих кормів, 8 316 тон зернових та
технічних культур, 1 674 га хліба на корені.
На рисунку 1 наведено розподіл кількості пожеж, загиблих і прямих
збитків за місяцями 2017 року.
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Рисунок 1 – Розподіл кількості пожеж і прямих збитків за місяцями 2017 року
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Рисунок 2 – Ранжування регіонів за кількістю пожеж
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За період, що аналізується збільшення кількості пожеж спостерігається у
16 регіонах України, а саме: у Луганській (збільшення у 2,2 рази),
Харківській (+88,2 %),
Полтавській
(+63,7 %)Запорізькій
(+55,8 %),
Київській (+54,87 %),
Сумській
(+47,8 %),
Чернігівській
(+40,7 %),
Черкаській (+36,8 %), Кіровоградській (+27,3 %), Закарпатській (+17,0 %),
Вінницькій
(+15,5 %),
Донецькій
(+12,8 %),
Одеській
(+2,5 %),
Херсонській (+0,9 %),
Миколаївській
(+0,3 %)
областях
та
місті
Києві (+20,4 %).
Ранжування регіонів за кількістю пожеж наведено на рисунку 2.
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Ранжування адміністративних центрів* регіонів України за кількістю
пожеж у наведено на рисунку 3.

*Для ГУ ДСНС України у Київській області наведено місто з найбільшою кількістю

пожеж – Біла Церква.
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Показник кількості пожеж на 10 тис. населення в Україні (рисунок 4)
становить 16,8 (за 9 місяців 2016 року – 14,1). Цей показник перевищено в
Запорізькій (39,8), Київській (35,7), Миколаївській (25,2), Одеській (24,3),
Дніпропетровській
(24,1),
Херсонській (23,8),
Харківській
(21,0),
Кіровоградській (18,2), Чернігівській (17,6) та Івано-Франківській (17,0)
областях.

Рисунок 4 – Ранжування регіонів України за кількістю пожеж на 10 тис.
населення
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Збільшення кількості загиблих унаслідок пожеж зареєстровано в 15
областях, а саме: Чернівецькій (+93,3 %), Закарпатській (+76,5 %),
Миколаївській (+40,0 %), Черкаській (+37,8 %), Вінницькій (+34,2 %),
Херсонській (+27,3 %), Житомирській (+27,1 %), Донецькій (+20,3 %),
Волинській (+19,0 %),
Дніпропетровській
(+12,0 %),
ІваноФранківській (+9,7 %), Луганській (+9,4 %), Чернігівській (+4,3 %), Одеській
(1,3 %), Харківській (+1,2 %). У Київській, Хмельницькій областях та м. Києві
кількість загиблих залишилася на рівні аналогічного періоду 2016 року.
За
абсолютним
показником
найбільше
людей
загинуло
в
Дніпропетровській (121), Донецькій (95), Харківській (84) та Київській (81),
Одеській (76) та Житомирській (75) областях; найменше – у Рівненській (18)
Сумській та Хмельницькій (по 24) областях.
За підсумками 9 місяців 2017 року збільшення кількості дітей, загиблих
унаслідок пожеж, зареєстровано в 13 областях, а саме: Дніпропетровській та
Чернівецькій (4 проти 0), Донецькій та Запорізькій (по 3 проти 0),
Луганській (2 проти 0), Львівській та Черкаській (по 1 проти 0),
Херсонській (7 проти 1), Харківській (3 проти 1), Житомирській, ІваноФранківській та Хмельницькій (по 2 проти 1), а також місті Києві (2 проти 0).
Не зареєстровано загибелі дітей у Вінницькій, Закарпатській,
Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській та
Чернігівській областях.
Показник кількості загиблих на 100 тис. населення в Україні (рисунок 3)
становить 2,9 (за 9 місяців 2016 року – 2,7). Цей показник перевищено в
13 областях: Житомирській (6,1), Чернігівській (4,8), Київській (4,6),
Кіровоградській (4,4), Черкаській (4,2), Херсонській (4,0), Дніпропетровській та
Миколаївській (по 3,7), Запорізькій (3,5), Вінницькій (3,2), Чернівецькій та
Одеській (по 3,2) і Харківській (3,1).

Рисунок 3 – Ранжування регіонів України за кількістю загиблих на 100 тис.
населення

Кількість людей, травмованих на пожежах за 9 місяців 2017 року
порівняно з аналогічним періодом 2016 року, збільшилась на 206 людей (1 118
проти 912).
Упродовж 9 місяців 2017 року збільшення кількості людей, травмованих
на пожежах, зареєстровано у Рівненській (збільшення у 2,4 рази), Черкаській
(+78,6 %), Львівській (+78,4 %), Херсонській (+58,8 %), Харківській (+57,6 %),
Хмельницькій (+56,3 %), Чернівецькій (+46,2 %), Полтавській (+43,3 %),
Кіровоградській (+40,0 %), Одеській (+32,0 %), Луганській (+31,3 %),
Волинській (+41,7 %), Сумській (+28,1 %), Івано-Франківській (+18,9 %),
Дніпропетровській (+16,0 %), Київській (+15,7 %), Чернігівській (+10,0 %)
областях та місті Києві (+20,5 %).
Найбільша кількість людей отримали травми на пожежах у
Дніпропетровській (138), Харківській (93) областях та місті Києві (106).
Кількість дітей, травмованих на пожежах за 9 місяців 2017 року
порівняно з аналогічним періодом 2016 року, збільшилась на 21 дитину
(+26,6 %).
Упродовж 9 місяців 2017 року збільшення кількості дітей, травмованих
на пожежах, порівняно з аналогічним періодом 2016 року кількістю
травмованих на пожежах за наведено у таблиці 1.
Таблиця 1 – Ранжування регіонів України за кількістю травмованих на
пожежах дітей за 8 місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016
року.
№
з/п

Назва регіону

1
Херсонська
2
Луганська
3
Тернопільська
Черкаська
4
5
Одеська
6
Донецька
7
Харківська
8
Хмельницька
9
Волинська
10
м. Київ
11
Mиколаївська
Всього в Україні

Кількість травмованих дітей
2017 рік
4
4
1
4
14
11
8
4
2
11
5
100

2016 рік
0
0
0
1
4
4
4
2
1
7
4
79

+%
збільшення у 4 рази
збільшення у 3,5 рази
збільшення у 2,8 рази
збільшення у 2 рази
збільшення у 2 рази
збільшення у 2 рази
57,1
25
26,6

Найбільше дітей отримали травми на пожежах в Одеській (14),
Донецькій, Дніпропетровській (по 11), Харківській (8) областях та місті Києві
(11); найменше – у Кіровоградській, Тернопільській та Чернівецькій (по 1)
областях, не зареєстровано травмування дітей у Вінницькій, Житомирській,
Закарпатській, Рівненській та Чернігівській областях.

За 9 місяців більша кількість пожеж (55,9 %) виникла у містах і селищах
міського типу. Питома вага пожеж у містах та смт перевищує середній
показник у державі у Дніпропетровській (72,7 %), Донецькій (65,4 %),
Харківській (63,9 %), Запорізькій (58,9 %) та Сумській (57,4 %) областях.
Упродовж 9 місяців 2017 року у містах та селищах міського типу України
виникло 39 945 пожеж. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року їх
кількість збільшилась на 18,9 %.
На пожежах загинуло 592 людини (на 78 людей більше, ніж у минулому
році); кількість дітей, загиблих унаслідок пожеж, збільшилась на 17 дітей (25
проти 8).
Прямі збитки від пожеж у містах та селищах міського типу склали
850 млн 75 тис. грн (+37,9 % або 55,6 % від їх загальної кількості), побічні
збитки – 2 млрд 619 млн 199 тис. грн (+78,9 % або 54,8 % від їх загальної
кількості).
Питома вага пожеж в сільській місцевості (44,1 %) перевищує середній
показник у державі в Рівненській (68,3 %), Тернопільській (64,5 %),
Чернігівській (62,9 %), Хмельницькій (62,1 %), Вінницькій (61,4 %),
Волинській (60,7 %),
,
Київській
(59,6 %),
Чернівецькій
(58,5 %),
Черкаській (57.5 %), Івано-Франківській (57,3 %), Кіровоградській (56,2 %),
Полтавській (55,3 %), Житомирській (54,0 %), Миколаївській (51,2 %),
Закарпатській (49,1 %), Херсонській (49,0 %), Одеській (48,8 %), Львівській
(46,7 %) та Луганській (44,8 %) областях.
Загалом, у сільській місцевості України зареєстровано 31571 пожежу. У
порівнянні з 9 місяцями 2016 року відмічається їх збільшення на 16,1 %. Прямі
збитки від пожеж у сільській місцевості склали 678 млн 426 тис. грн (+32,9 %
або 44,4 % від їх загальної кількості), побічні – 2 млрд 160 млн 257 тис. грн
(+84,6 % або 45,2 % від їх загальної кількості).
В сільській місцевості кількість загиблих склала 639 людей (-1,4 % або
51,6 % від загальної кількості загиблих).
Пожежі на підприємствах, в організаціях, закладах
На підприємствах, в організаціях, закладах кількість пожеж за 9 місяців
2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшилась на
11,1 % і становить 1 746, що складає 2,4 % від їх загальної кількості (за
аналогічний період 2016 року – 2,6 %).
Прямі збитки від пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах, за
9 місяців 2017 року збільшились на 46,5 % і склали 405 млн 208 тис. грн (26,5 %
від загальної суми прямих збитків); побічні збитки збільшились у 2,5 рази і
склали 1 млрд 36 млн 217 тис. грн (21,7 % від загальної суми побічних збитків).
Зростання кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах
зареєстровано у Вінницькій (збільшення у 2 рази), Луганській (+94,1 %),
Черкаській (+84,0 %), Івано-Франківській (+75,0 %), Хмельницькій (+68,2 %),
Волинській
(+60,0 %),
Одеській
(+52,3 %),
Донецькій
(+27,9 %),
Київській (+22,9 %),
Запорізькій
(+22,4 %),
Полтавській
(+20,0 %),

Миколаївській (+18,4 %), Харківській (+10,9 %), Чернівецькій (+4,0 %)
областях та місті Києві (+0,5 %).
Найбільша кількість пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах
зареєстровано в Дніпропетровській (172), Харківській (163), Одеській (134),
Київській (129), Донецькій (110) областях та місті Києві (219).
На спорудах виробничого призначення сталося 409 пожеж (+19,9 %),
що становить 23,4 % від загальної кількості пожеж на підприємствах, в
організаціях, закладах. Прямі збитки збільшились на 59,0 % і склали 174 млн
495 тис. грн або 43,1 % від загальної суми прямих збитків на підприємствах, в
організаціях, закладах. Побічні збитки на цих спорудах склали
410 млн 831 тис. грн (збільшення у 2 рази) або 39,6 % від суми побічних збитків
на підприємствах, в організаціях, закладах. Унаслідок пожеж на цих спорудах
загинуло 7 людей (за 9 місяців 2016 року – 7) та ще 17 отримали травми (за 9
місяців 2016 року – 27).

25 вересня 2017 року о 25 вересня о 18 год
59 хв виникла пожежа в окремо
розташованій виробничо-складській будівлі
зі зберігання та пакування ліків ТОВ
“Біофарм-Інвест” на вул. Київській у
м. Біла Церква. Площа пожежі склала
3000 м2.
О 21 год 50 хв пожежу було
локалізовано, а о 09 год 20 хв 26.09.2017 ліквідовано.
До гасіння пожежі залучалося 82 чоловіка
особового складу та 14 одиниць техніки.

Постраждалих та травмованих немає. Причиною пожежі стало коротке замикання
електромережі. Збитки від пожежі встановлюються.

На торговельно-складських спорудах кількість пожеж збільшилась на
3,9 %. Загалом на цих об’єктах виникло 645 пожеж, що складає 36,9 % від
кількості пожеж на підприємствах, в організаціях, закладах; прямі збитки
склали 156 млн 53 тис. грн (+49,0 %), що становить 38,5 % від суми прямих
збитків на підприємствах, в організаціях, закладах. Побічні збитки – 285 млн
218 тис. грн (+71,4 %) або 27,5 % від суми побічних збитків на підприємствах, в
організаціях, закладах. Під час пожеж на цих спорудах загинуло 4 людини (за
9 місяців 2016 року – 3); 13 людей отримали травми (за 9 місяців 2016 року –
10).

5 вересня о 13год 38 хв до Служби
порятунку «101» надійшло повідомлення про
пожежу в селі Люча Косівського району ІваноФранківської області.
До місця виклику одразу ж направлено
вогнеборців
Державного
пожежнорятувального
поста
селища
Яблунів,
Державної пожежно-рятувальної частини
№14 міста Косів. До місця виклику прибула і
добровільна пожежна дружина села Люча.

Як з’ясувалось, загорання виникло в приміщенні кухні магазину-кафе «Кури-гриль».
На пожежі виявлено тіло працівниці закладу, 1996 р.н.
Через сильне задимлення рятувальники працювали в складі ланки газодимозахисної служби.
О 14 год24 хв пожежу на площі 15 м2 було локалізовано, а о 14:53 – ліквідовано.
До гасіння залучалися 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Пожеже ю
нанесено матеріальних втрат на суму 627 тис. грн. Причиною пожежі стало порушення
правил пожежної безпеки при експлуатації газових приладів

На об’єктах соціально-культурного та адміністративно-громадського
призначення зареєстровано збільшення кількості пожеж на 6,8 %. На даних
об’єктах виникло 361 пожежа, що становить 20,7 % від їх кількості на
підприємствах, в організаціях, закладах. Прямі збитки збільшились на 12,8 % і
склали 34 млн 42 тис. грн (8,4 % від суми прямих збитків на підприємствах, в
організаціях, закладах). Побічні збитки – 275 млн 179 тис. грн (збільшення у 6
разів) або 26,6 % від суми побічних збитків на підприємствах, в організаціях,
закладах. Унаслідок пожеж на цих об’єктах загинуло 8 людей (за аналогічний
період минулого року – 2) та ще 12 отримали травми (за аналогічний період
минулого року – 8).

Ттрагедія, яка забрала життя 3
дітей, сталася в ніч на 16 вересня 2017 року в
Одесі.
15 вересня о 23 год 36 хв до Служби
порятунку надійшло повідомлення про
пожежу у двоповерховому дерев’яному
корпусі на території дитячого оздоровчого
комплексу “Вікторія”.
Підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській
області були автоматично спрямовані по
підвищеному номеру виклику пожежа
«РАНГ-2» і через 5 хвилин до місця події
прибули
перші
пожежно-рятувальні
відділення. Було встановлено, що полум’ям охоплена дерев’яна будівля комплексу по усій
площі. Вогонь швидко розповсюджувався поривами вітру по легкозаймистим дерев’яним
конструкціям та створював загрозу загоряння сусідніх житлових корпусів.
Евакуація дітей була проведена адміністрацією закладу до прибуття пожежнорятувальних підрозділів.
Рятувальниками було негайно організовано гасіння пожежі, захист від загоряння
трьох сусідніх дерев’яних будівель та пошук можливих постраждалих. О 01 год 10 хв
пожежа була локалізована та о 01 год 54 хв ліквідована на площі 560 м., не допущено
перенесення відкритого вогню на сусідні житлові корпуси.
Під час проведення пошукових робіт та розбирання конструкцій знищеної вогнем
будівлі на місці пожежі були виявлені тіла трьох загиблих дітей віком від 8 до 12 років і ще
троє дітей отримали травми.
Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Збитки від пожежі
встановлюються.

На сільськогосподарських об’єктах та тваринницьких будівлях
виникло 97 пожеж (+29,3 %), що становить 5,6 % від їх кількості на
підприємствах, в організаціях, закладах. Прямі збитки збільшились на 13,2 % і
склали 22 млн 733 тис. грн (5,6 % від суми прямих збитків на підприємствах, в
організаціях, закладах). Побічні збитки склали 30 млн 439 тис. грн (+26,7 %)
або2,9 % від суми побічних збитків на підприємствах, в організаціях, закладах.

Унаслідок пожеж на цих об’єктах загинуло 2 людей (за аналогічний період
минулого року – 0) та одна людина отримала травми (за аналогічний період
минулого року – 0).
На транспортних засобах сталося 3 164 пожеж (+0,8 %), або 4,4 % від
загальної кількості пожеж. Прямі збитки збільшились на 14,3 % і склали
296 млн 523 тис. грн (19,4 % від загальної кількості прямих збитків). Побічні
збитки збільшились на 53,5 % і склали 397 млн 807 тис. грн (8,3 % від загальної
кількості побічних збитків). На легкових автомобілях виникло 2 353 пожежі
(74,4 % від кількості пожеж на транспортних засобах), на вантажних
автомобілях виникло 349 пожеж (11, %).
Унаслідок пожеж на транспортних засобах загинуло 10 людей (за 9
місяців 2016 року – 5 людей, отримали травми 59 людей (за 9 місяців 2016 року
– 47 людей).
У житловому секторі кількість пожеж порівняно з аналогічним періодом
минулого року збільшилась на 21,8 % і становить 52 576, що складає 73,5 % від
їх загальної кількості.
Прямі збитки, збільшились на 38,7 % і склали 788 млн 782 тис. грн, що
складає 51,6 % від загальної суми прямих збитків. Побічні збитки склали
2 млрд 284 млн 137 тис. грн (+81,4%) або 59,5 % від загальної суми побічних
збитків.
Унаслідок пожеж на цих об’єктах загинуло 1163 людини (+5,3 %) або
95,2 % від загальної кількості загиблих (за 9 місяців 2016 року – 1104).
За загального збільшення кількості пожеж у житловому секторі упродовж
9 місяців 2017 року у більшості регіонів України, зменшення їх кількості
зафіксовано у 7 областях, а саме: Дніпропетровській (-4,1 %), Чернівецькій (6,6 %), Львівській (-9,6 %), Житомирській (-13,2 %), Тернопільській (-16,2 %) та
Рівненській (-30,3 %).
Більш ніж на 50 % зросла кількість пожеж у Луганській (у 2,3 рази),
Харківській (+85,7 %), Сумській (+65,0 %), Запорізькій (+59,5 %),
Одеській (+58,9 %), Київській (+53,0 %) областях.
У житлових будинках виникло 12 599 пожеж (+12,4 % або 23,9 % від
пожеж у житловому секторі). Внаслідок цих пожеж загинуло 1 017 людей
(+8,2 %).
Стан із загибеллю людей на пожежах в Україні
За 9 місяців 2017 року зафіксовано 1 114 пожеж із загибеллю людей. У
порівнянні з 9 місяцями 2016 року кількість загиблих людей унаслідок пожеж
збільшилась на 69 людей (+6,0 %), кількість загиблих дітей збільшилось на 8
дітей (+21,6 % або 3,7 % від занальної кількості загиблих).
Найбільша кількість загиблих реєструється в житловому секторі – 1 163
людини або 95,2 % від загальної кількості загиблих унаслідок пожеж, з яких
1017 людей загинуло безпосередньо в житлових будинках (83,2 %. від загальної
кількості загиблих унаслідок пожеж).

За 9 місяців 2017 року зафіксовано 1 114 пожеж із загибеллю людей (за
аналогічний період 2016 року – 1 024 пожежі), на 36 із них гинули діти (у 2016
році – на 26 пожежах гинули діти). По одній людині загинуло на 1 018
пожежах; по дві – на 87 пожежах; по три – на 7 пожежах, по чотири та п’ять –
на 1 пожежі.
Упродовж вересня зареєстровано 5 пожеж, на яких загинули 2 та більше
людей.
Одразу 5 людей, із них 3 дітей, загинули внаслідок пожежі, що сталася у
Херсоні.
19 вересня 2017 року о 04 год 49 хв на номер
Служби порятунку «101» м. Херсон надійшло
повідомлення про пожежу у двоповерховому
житловому будинку по вул. Пилипа Орлика.
По прибутті на місце пожежно-рятувальних
підрозділів встановлено, що горить покрівля
на площі близько 200 м2і вогонь перекинувся
на другий поверх будинку.
О 07 год 00 хв пожежу було локалізовано, а о
12 год 45 хв - ліквідовано.
Унаслідок пожежі мати та її 3 дітей у віці
від 1 до 8 років загинули на місці, а батько родини, отримавши 90 % опіків тіла, помер у
лікарні. Ще 2 людини, у тому числі рятувальник, отримали травми і були госпіталізовані.
Вогнем будинок знищено повністю. Мешканці 11 квартир залишились без майна та
даху над голово. Загалом, матеріальні втрати від пожежі склали 9млн 232 тис. грн.
Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

За 9 місяців 2017 року внаслідок пожеж найбільше гинули пенсіонери –
579 загиблих, особи без певного роду занять – 406 та робітники – 103, що разом
складає 89,0 % від усіх загиблих унаслідок пожеж.
Більшість людей, що загинули під час пожеж, були у похилому віці
старше 60 років – 560 людини (45,8 %) та у віці від 40 до 60 років – 466 людей
(38,1 %). Більше 70 % дітей гине у віці до 7 років (за 9 місяців 2017 року – 32
дитини з 45; за аналогічний період 2016 року – 24 з 37). Здебільшого діти
стають заручниками недбалості дорослих, оскільки не можуть самостійно
вибратись з вогню у такому віці.
Найпоширенішими причинами пожеж, унаслідок яких гинуть люди, є
необережне поводження з вогнем (загинуло 750 людей або 61,4 %) та
порушення правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації
електроустановок (загинуло 262 людини або 21,4 %).
Найпоширенішими причинами пожеж із загибеллю дітей стали порушення
правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації електроустановок
(загинуло 21 дитина) та дитячі пустощі з вогнем (загинуло 15 дітей).
Розподіл пожеж за причинами їх виникнення
Протягом 9 місяців 2017 року з причин:
необережного поводження з вогнем сталася 53 034 пожежі (+20,3 % або
74,2 % від їх загальної кількості);

порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
електроустановок – 9 933 (+6,8 % або 13,9 % від їх загальної кількості);
порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації
печей, теплогенеруючих агрегатів та установок – 3 423 (+17,0 % або 4,8 % від їх
загальної кількості);
підпалів – 1 925 пожеж (на рівні минулого року або 3,1 % від їх загальної
кількості);
пустощів дітей з вогнем – 494 пожежі (+2,3 % або 0,7 % від їх загальної
кількості);
несправності виробничого обладнання – 118 (+8,3 % або 0,2 % від їх
загальної кількості);
з інших причин – 2 292 (+38,5 % або 3,2 % від їх загальної кількості).
Ранжування пожеж за абсолютними показниками по причинах їх
виникнення за 9 місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016
року наведено на рисунку 4.
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Рисунок 4 – Ранжування пожеж за абсолютними показниками по причинах їх
виникнення за 9 місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016
року
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