
Аналіз 
надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце 

 на території області у червні 2018 року 
Протягом червня на території області зареєстровано 1 надзвичайну 

ситуацію природного характеру та 307 небезпечних подій, внаслідок яких 

23 особи загинуло та 78 осіб постраждало.  
В порівнянні з червнем минулого року кількість небезпечних подій                   

(у червні 2017 року – 276) збільшилась на 11,2%, кількість постраждалих                   

(у червні 2017 року – 85 осіб) зменшилась на 8,2%, при цьому кількість 

загиблих (у червні 2017 року – 23 особи) залишилась на тому ж рівні. 

Із загальної кількості надзвичайних ситуацій та небезпечних подій 66,6% 

припадає на побутові пожежі та пожежі в природних екосистемах області. 
 

Надзвичайні ситуації і небезпечні події техногенного характеру 
Протягом червня зареєстровано 181 небезпечну подію техногенного 

характеру, внаслідок яких 14 осіб загинуло та 78 осіб постраждало. 
 

Надзвичайні ситуації 

Надзвичайних ситуацій техногенного характеру у червні не зареєстровано. 
 

 Небезпечні події 

 На шляхах області сталося 58 дорожньо-транспортних пригод, 

внаслідок яких 74 особи отримали травми та 9 осіб загинуло. 

В порівнянні з червнем минулого року кількість дорожньо-транспортних 

пригод (у червні 2017 року – 64), кількість постраждалих (у червні 2017 року –  

81 особа) та кількість загиблих (у червні 2017 року – 12 осіб) зменшились 

відповідно на 9,4%, 8,6% та 25%.  

Найбільше дорожньо-транспортних пригод було зареєстровано в                       

м. Чернігові.  

Основною причиною дорожньо-транспортних пригод є порушення 

правил дорожнього руху. Серед причин аварійності є низька дисципліна 

учасників дорожнього руху, більшість дорожньо-транспортних пригод сталася 

через перевищення швидкості, виїзд на смугу зустрічного руху.  

Внаслідок порушення правил пожежної безпеки виникла 91 побутова 

пожежа. Під час пожеж загинуло 5 осіб та 3 особи постраждало. Крім 

того, під час пожеж вогнем було знищено (пошкоджено) 41 будівлю, 4 одиниці 

техніки та 20,5 т грубих кормів.  

В порівнянні з червнем минулого року кількість побутових пожеж                                  

(у червні 2017 року – 105) та кількість загиблих (у червні 2017 року – 7 осіб) 

зменшились відповідно на 13,3% та 28,6%, при цьому кількість постраждалих 

(у червні 2017 року – 3 особи) залишилась на тому ж рівні. 

Найбільше побутових пожеж було зареєстровано в м. Чернігові та 

Чернігівському районі. 

Основні причини виникнення цих пожеж – порушення правил пожежної 

безпеки при користуванні електричними приладами, а також необережне 

поводження населення з вогнем.  

Протягом звітного періоду зареєстровано 1 нещасний випадок, внаслідок 

якого 1 особа постраждала, а саме:  

11 червня в м. Чернігові по вул. Механізаторів, 36 стався вибух без 

подальшого горіння в двоповерховому двоквартирному житловому будинку, 



 2 

внаслідок вибуху власник квартири отримав термічні опіки ІІ-ІІІ ступеню. 

Вибухом зруйновано перекриття між першим поверхом та цокольним 

приміщенням, пошкоджено несучі стіни будинку.  
 

У червні зареєстровано 1 випадок виявлення ртуті загальною вагою 

близько 100 грамів, а саме: 

2 червня в м. Городня по вул. 1-го Травня 46 (на території колишнього 

заводу "Агат") було виявлено шість закритих скляних колб з рідиною схожою 

на ртуть (вагою 15-20 г кожна). Ємності з речовиною вилучено та передано для 

подальшої утилізації. 
 

Протягом червня на мережах водопостачання та водовідведення 

зареєстровано 5 аварійних ситуацій. 
 

Протягом звітного періоду зареєстровано 25 випадків виявлення 

боєприпасів часів Другої світової війни, було знищено 226 одиниць 

боєприпасів (у червні минулого року було зареєстровано 14 випадків виявлення 

боєприпасів часів Другої світової війни, було знищено 25 одиниць 

боєприпасів). 
 

Надзвичайні ситуації і небезпечні події природного характеру 
Протягом червня зареєстровано 1 надзвичайну ситуацію та                       

126 небезпечних подій природного характеру, внаслідок яких 9 осіб загинуло. 
 

Надзвичайні ситуації 

У червні зареєстровано 1 надзвичайну ситуацію, а саме: 

30 червня о 06 год. 30 хв. в м. Чернігові внаслідок сильних злив сталося 

підтоплення житлового сектору 110 домогосподарств та інших споруд на 40 

вулицях міста. Частково пошкоджені стіни (тріщини) двоповерхового 

житлового будинку по вул. Текстильників, 23, де зареєстрована 21 сім'я, 

проживають 47 осіб. Під час проведення обстеження будинку спеціальною 

будівельною комісією встановлено, що будинок перебуває в аварійному стані 

та потребує відселення мешканців. Рішенням міської комісії з питань ТЕБ та 

НС прийнято рішення про відселення мешканців з даного будинку. 

По вул. Толстого, 7, кв. 6 сталося часткове руйнування стіни 

одноповерхового, шестиквартирного житлового будинку на площі 4 м
2
. В 

будинку проживало 9 мешканців. 

По вул. Київській, 25 сталося часткове руйнування стіни житлового 

будинку на площі 10 м
2
. Житловий будинок одноповерховий, стіни дерев’яні, 

обкладені цеглою, покрівля шиферна. 

Було відселено: 

- з вул. Текстильників, 23 відселено до родичів (5 сімей) 15 чоловік,                    

(11 сімей) 26 осіб доставлено для проживання до гуртожитку професійного 

будівельного ліцею у м Чернігові по вул. І. Мазепи, 70 та 6 осіб (2 сім'ї) для 

проживання до комунального закладу "Чернігівський навчально-

реабілітаційний центр № 2" по проспекту Перемоги, 183; 

- з вул. Декабристів, 8А 4 особи (1 сім'я) направлені для проживання до 

комунального закладу "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр № 2" по 

проспекту Перемоги, 183. 
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Проведено евакуацію постраждалого населення з 

небезпечних зон, відкачку води з об’єктів життєзабезпечення та приватних 

будівель, з підвальних приміщень багатоповерхівок об’ємом близько 15000 м
3
, 

виведено з небезпечних зон 67 осіб, з них доставлено до медичних закладів – 3.  

Розгорнуто пункт забезпечення життєдіяльності постраждалого 

населення по вул. Декабристів та організовано його функціонування в 

цілодобовому режимі. 
 

Небезпечні події 

На водних об’єктах області загинуло 9 осіб (Коропський, Новгород-

Сіверський та Чернігівський райони – по 1 особі, Ічнянський, Козелецький та 

Куликівський райони – по 2 особи). У червні минулого року на водних об’єктах 

області загинуло 4 особи. 
 

Протягом звітного періоду зареєстровано 22 пожежі в лісових масивах 

на загальній площі 13,19 га, а саме: 

- обласне управління лісового та мисливського господарства – 21 випадок 

на загальній площі 5,09 га; 

- КП "Чернігівоблагроліс" - 1 випадок на площі 8,1 га. 

За цей же період минулого року зареєстровано 13 пожеж в лісі на 

загальній площі 10,93 га.  
 

Внаслідок необережного поводження населення з вогнем протягом 

червня зареєстровано 91 випадок загоряння сухої трави та сміття на 

відкритій території на загальній площі 101,0841 га. За цей же період 

минулого року зареєстровано 69 випадків загоряння сухої трави та сміття на 

відкритій території на загальній площі 67,996 га. 
 

Протягом червня зареєстровано 1 випадок загоряння торфу на площі  

2,0 га (біля с.Савинки Корюківського району). Загрози населеним пунктам та 

лісовим масивам не було. За цей же період минулого року зареєстровано                        

3 випадки загоряння торфу на площі 1,84 га.  
 

 Внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, гроза, пориви сильного 

вітру) зареєстровано 3 випадки аварійного відключення електропостачання, 

а саме: 

- в ніч на 15 червня сталося пошкодження 1 ЛЕП 10 кВ, без 

електропостачання залишалися мешканці 2 населених пунктів в Ріпкинському 

районі. Електропостачання відновлено 15 червня силами ПАТ "Чернігівобленерго"; 

- 15 червня сталося пошкодження повітряної лінії електропостачання, 

були відключені 1 ЛЕП 10 кВ та 9 трансформаторних підстанцій. Без 

електропостачання залишалися мешканці 2 населених пунктів Варвинського 

району. Електропостачання відновлено 15 червня силами ПАТ "Чернігів-

обленерго"; 

- в ніч на 23 червня сталося пошкодження повітряних ліній 

електропостачання, були відключені 1 ЛЕП 10 кВ, 1 ділянка ЛЕП 10 кВ та                       

15 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишалися мешканці                

4 населених пунктів в Ніжинському районі. Електропостачання відновлено                    

23 червня силами ПАТ "Чернігівобленерго".   
 


