
АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ПОДІЙ, ЯКІ ВИНИКЛИ 

НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВПРОДОВЖ 2015 РОКУ 

 

Впродовж 2015 року в області виникло 5 надзвичайних ситуацій (за 

минулий рік - 2 надзвичайні ситуації). Відповідно до Державного класифікатора 

надзвичайних ситуацій вони розподілились на:  

 техногенного характеру – 4; 

 природного характеру - 0;  

 соціально-політичного характеру - 1.  
За масштабами надзвичайні ситуації розподілилися на: 
 державного рівня - 0 

 регіонального рівня - 1 

 місцевого рівня - 3 

 об’єктового рівня – 1 
 

Надзвичайні ситуації: 
 27.01.15р. в м. Чигирин виникла пожежа в приватному житловому 

будинку, внаслідок якої загинуло 3 особи.  

 24.03.15р. в Смілянському районі, с. Носачів виникла пожежа в 

одноповерховій будівлі кафе “Оріон”, внаслідок якої загинуло 2 особи. 

 01.07.15р., в м. Черкаси, виникла пожежа в Черкаському 

академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. 

Т.Г. Шевченка. 

 13.07.15р., в м. Золотоноша, на території ТОВ “Артбудкомфорт” під 

час проведення ремонтних робіт на каналізаційно-насосній станції загинуло 3 

особи. 

 04.11.2015р., в м.Черкаси, вул.Сурікова, 8 в підсобному господарстві 

Черкаської виправної колонії № 62 лабораторно підтверджено діагноз на 

африканську чуму свиней. 

Всього внаслідок надзвичайних ситуацій загинуло 8 осіб.  

 

Розподіл НС, які виникли в районах області 
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Загальна кількість подій, що не класифіковані як надзвичайні ситуації з 

початку року склала 2551 випадків, в результаті яких загинула 241 особа (з них 

7 дітей), травмовано 986 громадян (з них 3 дитини). 

  

№ 

з/п 
Найменування 2015 рік 2014 рік %(+ /-) 

1. 

Пожежі 1254 1206 +4% 

Загинуло 61 61 0% 

дітей 4 0 +400% 

Травмовано 46 41 +12,19% 

дітей 3 5 -40% 

2. 

ДТП 656 526 +24,7% 

Загинуло 119 112 +6,25% 

Травмовано 815 582 +44,3% 

3. 

Події на воді 57 77 -25,97% 

Загинуло 47 64 -26,56% 

дітей 3 0 +300% 

Травмовано 0 0 0% 

Врятовано 44 13 +238,46% 

дітей 8 0 +100% 

4. 

Випадки виявлення ВНП 164 159 +3,14% 

Виявлено предметів 4014 533 +653,09% 

з них:  снаряди 373 325 +14,77% 

міни 158 79 +100% 

гранати 121 58 +108,62% 

авіабомби 3 7 -57,14% 

інші 13 63 -15,87% 

5. 

Невиробничий 

травматизм 
39 66 -40,90% 

Загинуло 7 27 -74,07% 

Травмовано 73 46 +58,69% 

6. 

Інші події 381 254 +50% 

Загинуло 7 6 +16,66% 

Травмовано 52 13 +300% 

Врятовано 1 3 -66,67% 

7. 
Врятовано  

(без врятованих на воді) 
2 26 -15,38% 

8. 

Усього подій 2551 2288 +11,49% 

Усього загинуло 241 (7) 270 -10,74% 

Усього травмовано 986 (3) 682 +44,57% 

Усього врятовано 67 42 +59,52% 



 

Дані події класифікуються наступним чином: 
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Як показує діаграма найбільша кількість надзвичайних подій - це пожежі 

та ДТП. 

Всього виникло 1254 пожежі внаслідок яких загинула 61 особа. У 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року (1206 пожеж, 61 загиблих) 

загальна кількість пожеж збільшилась на 4%, кількість загиблих залишилася не 

зміною.  
 

Причини пожеж:  

 



 

 

Мали місце 39 випадків (2014 рік - 66) невиробничого травматизму, 

внаслідок яких загинуло 7 осіб (минулий рік загинуло 27 осіб). 

Впродовж 2015 року на водних об’єктах області загинуло 47 осіб з яких 

3 дитини, 44 особи врятовано (з яких 8 дітей). В порівнянні з  минулим року 

кількість загиблих зменшилася на 20 %.  

Як свідчить аналіз,  основними причинами загибелі людей на водних 

об’єктах були порушення правил безпеки при вилові риби та купанні.  

Такий стан речей насамперед обумовлений тим, що область, одна з не 

багатьох областей країни, яка має на своїй території велику кількість 

водосховищ, ставків, річок. На території області знаходиться 39 водосховищ та 

2314 ставків загальною площею 22967 га об’ємом 365,25 млн.м3.  Протікає 1059 

річок загальною протяжністю 5877 км. По берегам річок розташовано 366 

населених пунктів. Дана гідрологічна обстановка сприяє утворенню великої 

кількості місць любительського рибальства. 

Також впродовж 2015 року зареєстровано 164 випадки виявлення 

вибухонебезпечних предметів. Ліквідовано 4014 одиниць боєприпасів. У 2014 

році було знешкоджено 126 вибухонебезпечних предмета часів Великої 

Вітчизняної війни.  
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