
 

Аналіз 
надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, які мали місце 

 на території області у липні 2017 року 
 

Протягом липня на території області було зареєстровано 1 надзвичайну 

ситуацію та 245 небезпечних подій, внаслідок яких 22 особи загинули та                      

72 особи постраждали. 
В порівнянні з липнем минулого року кількість надзвичайних ситуацій та 

небезпечних подій (у липні 2016 року – 277), кількість загиблих (у липні 2016 року – 

27 осіб) та кількість постраждалих (у липні 2016 року – 115 осіб) зменшились 

відповідно на 11,6%, 18,5% та 37,4%. 

Із загальної кількості небезпечних подій 64,1% припадає на пожежі, з них                

40,8 % припадає на пожежі у природних екосистемах області. 
 

Надзвичайні ситуації і небезпечні події техногенного характеру 
Протягом липня зареєстровано 168 небезпечних подій техногенного 

характеру. Внаслідок цих подій 11 осіб загинуло та  72 особи постраждало. 
 

Надзвичайні ситуації 

Надзвичайних ситуацій техногенного характеру у липні не зареєстровано. 
 

 Небезпечні події 

 На шляхах області сталося 59 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок 

яких 6 осіб загинуло та 72 особи отримали травми.   

В порівнянні з цим же періодом минулого року кількість дорожньо-

транспортних пригод (у липні 2016 року – 93),  кількість загиблих (у липні 2016 

року – 8 осіб) та кількість постраждалих (у липні 2016 року – 109 осіб) зменшились 

відповідно на 36,6%,  25% та 33,9%. 

Найбільше дорожньо-транспортних пригод було зареєстровано в м. Чернігові, 

м. Ніжині та м. Прилуки.  

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 виникло 93 побутові 

пожежі. На місці пожеж виявлені тіла 4 осіб. Крім того, під час пожеж вогнем 

було знищено (пошкоджено) 73 будівлі, 8 одиниць техніки та 408 т грубих кормів.  

В порівнянні з липнем минулого року кількість побутових пожеж                                  

(у липні 2016 року – 98) зменшилась на 5,1%, при цьому, кількість загиблих (у липні 

2016 року – 1 особа) збільшилась в 4 рази. 

Найбільше побутових пожеж було зареєстровано в м. Чернігові, м. Ніжині та 

Козелецькому районі. 

Основні причини виникнення цих пожеж – порушення правил пожежної 

безпеки при користуванні електричними приладами, а також необережне 

поводження населення з вогнем. 
 

У липні зареєстровано 1 нещасний випадок, внаслідок якого 1 особа 

загинула, а саме: 8 липня на 75 км перегону Халявин-Голубичі (пікет №7) 
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пасажирським потягом сполученням "Мінськ-Київ" було смертельно 

травмовано 1 особу. Затримка руху потягу склала 16 хвилин. 
 

У звітному періоді зареєстровано 14 випадків виявлення боєприпасів. Групою 

піротехнічних робіт управління ДСНС України у Чернігівській області було 

знешкоджено 52 одиниці боєприпасів (у липні 2016 року було знищено                             

11 одиниць боєприпасів). 

Також, 31 липня в с. Короп'є Козелецького району по вул. Травневій було 

виявлено 1 сучасний артилерійський снаряд калібру 152 мм. 
 

Надзвичайні ситуації і небезпечні події природного характеру 
Протягом липня зареєстровано 1 надзвичайну ситуацію та 77 небезпечних 

подій природного характеру, внаслідок яких 11 осіб загинуло. 
 

Надзвичайні ситуації 

У липні зареєстровано 1 надзвичайну ситуацію природного характеру, 

пов’язану із захворюванням сільськогосподарських тварин на африканську чуму 

свиней, а саме: 

16 липня в с. Омбиш Борзнянського району у підсобному господарстві по вул. 

Коцюбинського, 5 відбувся падіж однієї голови свині. З метою проведення 

дослідження на інфекційні хвороби відібрано патологоанатомічні матеріали, які 

було направлено до Київського випробувального центру державного науково-

дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 

експертизи.  За результатами дослідження патологічного матеріалу (дослідження № 

005562 п.м./17 від 16.07.2017р.)  встановлено діагноз "африканська чума свиней".  

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху чуми проведено 

засідання протиепізоотичної комісії при Борзнянській райдержадміністрації, 

рішенням якої затверджено плани з ліквідації захворювання, визначено межі 

епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду. 

17-18 липня  проведено обхід 406 приватних господарств, під час якого 

вилучено 24 голови свиней та м'ясна продукція загальною вагою близько 1140 кг. 

Тварин забито безкровним методом. Туші тварин, м'ясну продукцію, конструктивні 

елементи споруди, де утримувалась інфікована тварина, утилізовано шляхом 

спалювання. В населеному пункті встановлено карантинно-обмежувальні заходи. 
 

Небезпечні події 

На водних об’єктах області загинуло 10 осіб (м. Чернігів – 3 особи, 

Чернігівський район – 2 особи, Козелецький, Новгород-Сіверський, Носівський, 

Прилуцький та Сосницький райони – по 1 особі). У липні минулого року на водних 

об’єктах області загинуло 16 осіб. 
 

Протягом звітного періоду зареєстровано 15 випадків загоряння настилу в 

лісі на загальній площі 10,17 га. За цей же період минулого року зареєстровано                  

6 випадків загоряння настилу в лісі на загальній площі 57,8 га.  
 

Протягом липня зареєстровано 1 випадок загоряння торфу на загальній 

площі 0,02 га на території Сновського району. Загрози населеним пунктам та 

лісовим масивам не було. За цей же період минулого року зареєстровано 1 випадок 

загоряння торфу на площі 3,0 га. 
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Внаслідок необережного поводження населення з вогнем протягом 

липня зареєстровано 47 випадків загоряння сухої трави та сміття на відкритій 

території на загальній площі 62,95 га.  
За цей же період минулого року зареєстровано 48 випадків загоряння сухої 

трави та сміття на відкритій території на загальній площі 18,737 га. 
 

Внаслідок необережного поводження з вогнем у липні зареєстровано                          

1 випадок загоряння пшениці на корені на сільськогосподарських угіддях на площі 

1,0 га (біля с. Часнівці Козелецького району). У липні минулого року зареєстровано           

2 пожежі на сільгоспугіддях на загальній площі 0,49 га. 
 

У липні зареєстровано 1 нещасний випадок, внаслідок якого 1 особа 

загинула, а саме: 27 липня в с. Бурківка Ніжинського району на пасовищі під час 

випасання корів розрядом блискавки смертельно травмований підліток.   
 

  Внаслідок складних погодних умов (дощ, гроза, прориви сильного вітру) 

зареєстровано 2 випадки аварійного відключення електропостачання, а саме: 

  - протягом 1-2 липня сталося аварійне відключення електропостачання в                     

5 районах (Бобровицький, Козелецький, Ніжинський, Носівський та Прилуцький). Без 

електропостачання залишилися 37 населених пунктів. Електропостачання відновлено          

5 липня силами ПАТ «Чернігівобленерго»;  

- 29 липня сталося аварійне відключення електропостачання в 5 районах 

області (Бахмацький, Городнянський, Ніжинський, Ріпкинський та Коропський). Без 

електропостачання залишились 59 населених пунктів. Електропостачання 

відновлено 30 липня силами ПАТ "Чернігівобленерго". 


