
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про надзвичайні ситуації та небезпечні події, які виникли на території

Полтавської області за 2020 рік

І. Надзвичайні ситуації на території Полтавської області у 2020 році.

Відповідно до Національного класифікатору України «Класифікатор
надзвичайних ситуацій ДК 019:2010», що набув чинності відповідно до наказу
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 року №457, Порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 року № 368
та наказу МВС України від 06.08.2018 року № 658 «Про затвердження
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.08.2018 року за № 969/32421, протягом 2020 року в області
виникло 6 надзвичайних ситуацій, що на 40% менше, ніж у 2019 році, з яких 1
надзвичайна ситуація техногенного характеру: 1 – за кодом класифікації 10610
– НС, унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій, об’єктового
рівня; 4 надзвичайні ситуації природного характеру: 1 – за кодом класифікації
20713 – НС, пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб,
державного рівня, 1 – за кодом класифікації 20712 – НС, пов’язана з небезпечною
інфекційною хворобою (групові випадки), об’єктового рівня, 1 – за кодом
класифікації 20733 – НС, пов’язана з епізоотією, місцевого рівня (рішенням
Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій ДСНС
України від 11.12.2020 року надзвичайні ситуації, що сталися на території
області в період з 06.08.2020 року по 30.11.2020 року (всього – 2), пов’язані з АЧС
свиней, були об’єднані в одну НС) та 1 – за кодом класифікації 20630 – НС,
пов’язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських угіддях), об’єктового
рівня; 1 надзвичайна ситуація соціального характеру за кодом класифікації
30630 – НС, пов’язана з нещасним випадком з людьми на воді, місцевого рівня.

У надзвичайних ситуаціях цього року загинули 3 людини, що на 84 % менше,
ніж кількість загиблих людей торік – 19. Постраждало у надзвичайних ситуаціях
цього року 6 людей, що на 200% більше, ніж попереднього року, коли
постраждали 2 людини:

1. 03.03.2020 року лабораторно підтверджено захворювання на гостру
респіраторну хворобу, спричинену корона-вірусом 2019-nCoV, однієї особи у
Чернівецькій області. Рішенням Експертної комісії з визначення рівнів та класів
надзвичайних ситуацій ДСНС України від 12.03.2020 року визначено медико-
біологічною надзвичайною ситуацією природного характеру державного рівня
за кодом класифікації 20713 – НС, пов’язана з епідемічним спалахом
небезпечних інфекційних хвороб.

2. 25.04.2020 року о 19.40 в акваторії р. Дніпро у Глобинському
районі, поблизу території «Заповідне урочище Жовнівські острови», сталося
перекидання металевого моторного човна на якому знаходилися 4 людини.
Один з них самотужки дістався до берега та повідомив про дану подію. Силами
місцевих жителів на 2-х моторних човнів було організовано обстеження
берегової лінії та водної акваторії місця події. Протягом 27.04.2020 року



фахівцями рятувально-водолазного відділення аварійно-рятувального загону
спеціального призначення ГУ ДСНС України у Черкаській та Полтавській
областях Об 11.15 вилучено тіло громадянина 1987 року народження та об
11.30 вилучено тіло громадянина 1985 року народження, мешканців Черкаської
області. Близько 12.00 07.05.2020 року знайдено тіло останнього зниклого
громадянина. Для пошуково-рятувальних робіт залучалося 37 людей, 1
рятувальний катер, 6 плавзасобів та 8 одиниць техніки. 07.05.2020 року
пошуково-рятувальні роботи закінчено.

3. 17.06.2020 року до Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування з
діагнозом: сальмонельоз госпіталізовано 6 мешканців Автозаводського району
м. Кременчука, працівників ПрАТ «Кременчуцький колісний завод». Робітники
отруїлися, вживаючи неякісну продукцію в їдальні заводу. Стан здоров’я
потерпілих – середньої тяжкості.

4. У період з 06.08.2020 року по 30.11.2020 року на території області: у
с. Сватки Краснолуцької ОТГ Гадяцького району в приватному господарстві
місцевого мешканця (06.08.2020 року), у с. Онищенки Омельницької ОТГ
Кременчуцького району, в приватному господарстві місцевої мешканки
(30.11.2020 року) були виявлені ДНК збудника африканської чуми свиней. У
всіх випадках запроваджувався карантинний стан та проводилися заходи щодо
запобігання розповсюдження хвороби за межі зон карантину та спостереження.
Рішенням Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій
ДСНС України від 11.12.2020 року надзвичайні ситуації, що сталися на території
області в період з 06.08.2020 року по 30.11.2020 року (всього – 2), пов’язані з АЧС
свиней, були об’єднані в одну НС за кодом класифікації 20733 – НС, пов’язана з
епізоотією, місцевого рівня.

5. 15.08.2020 року в м. Кременчуці сталося руйнування елементів
мостового переходу через р. Дніпро, який забезпечує суміщений проїзд
залізничного та автомобільного транспорту з підйомним прогоном для
річкового транспорту та є частиною автомобільних доріг загального
користування державного значення «Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя
(через м. Кременчук) - Маріуполь (національна)» та «М-22 Полтава -
Олександрія (міжнародна)». Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради від 14.08.2020 № 1140 більш ніж на 28 годин припинено рух
автомобільного транспорту через зазначений мостовий перехід, що призвело до
порушення нормальних умов життєдіяльності понад 10 тисяч осіб через
неможливість об’їзду в межах міста.

6. 26.09.2020 року о 17.10 поблизу с. Базилівщина Машівського
району сталася пожежа на полі, що  належить ТОВ «Альфа-капітал». Вогнем
було знищено кукурудзу на корені на площі 170 га. Пожежа ліквідована
26.09.2020 року.



Порівняльний розподіл надзвичайних ситуацій за видами
та масштабами у 2019 та 2020 роках
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Надзвичайні ситуації техногенного характеру
НС, унаслідок авіаційної аварії
чи катастрофи в аеропорту або
у населеному пункті
(код  НС – 10151)

 1 1 1

НС, унаслідок авіаційної аварії
чи катастрофи поза аеропортом
та населеним пунктом (код
НС – 10152)

 2 2 3 1

НС, унаслідок аварії
автомобільного транспорту на
шляхах загального
користування
(код  НС – 10161)

 1 1 5 1

НС, унаслідок пожежі, вибуху
у будівлі або споруді
житлового призначення
(код  НС – 10213)

1   1  3

НС, унаслідок руйнування
елементів транспортних
комунікацій
( код НС – 10610 )

 1   1

Надзвичайні ситуації природного характеру
НС, пов’язана з пожежею
польовою (на
сільськогосподарських угіддях)
(код НС – 20630)

 2  2 1    1

НС, пов’язана з епізоотією
(код НС – 20733) 1   1 1    1

НС, пов’язана з небезпечною
інфекційною хворобою
(групові випадки) (код НС –
20712 )

 1   1 6



У порівняльну таблицю не ввійшла кількість людей, які захворіли,
загинули та одужали, внаслідок  надзвичайної ситуації пов’язаної з COVID-
19. З 03.03.2020 року по 31.12.2020 року на території Полтавської області
захворіло 37884 людини, одужало 30083 людини, загинули 782 людини.

За рівнями у 2020 році надзвичайні ситуації поділяються

На жаль,  незважаючи на потужну консультаційно-просвітницьку роботу в
засобах масової інформації,  на телебаченні,  у мережі Інтернет,  навчання в
навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Полтавської області керівників та фахівців всіх ланок з питань цивільного захисту,
координації та взаємодії регіональних структур та ланок територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та інших заходів
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у поточному році все-таки
сталися надзвичайні ситуації.  Хоча вдалося не тільки уникнути збільшення
кількості надзвичайних ситуацій в порівнянні з минулим роком,  а й зменшити їх

державний-1 регіональний-0

місцевий-2 об'єктовий-3

Кількість
надзвичайних

ситуацій

НС,  пов’язана з епідемічним
спалахом небезпечних
інфекційних хвороб,
державного рівня
( код НС – 20713 )

  1  1

Надзвичайні ситуації соціального характеру
НС,  пов’язана з нещасним
випадком з людьми на воді
(код НС – 30630)

1   1  4  1   1  3

НС,  пов’язана з нещасним
випадком,  іншим (код НС –
30680) 1   1  3

Всього: 4 6 10 19 2 2 3 1 6 3 6



кількість з  10  надзвичайних ситуацій у  2019  році до  6  надзвичайних ситуацій у
2020  році.  Також зменшилася й кількість загиблих з  19  людей у  2019  році до  3
людей у  2020  році.  Найважливіше  –  вдалося уникнути загибелі дітей у
надзвичайних ситуаціях.

ІІ. Небезпечні події (у тому числі надзвичайні ситуації)
на території Полтавської області у 2020 році.

За минулий рік виникло  5221  (6)  небезпечна подія,  що на  18%  більше
показника попереднього року, який становив 4421 (10) небезпечна подія:

- техногенного характеру – 4625 (1) небезпечних подій, що на 21% більше, ніж
у 2019 році – 3819 (5);

- природного характеру – 291 (4), що на 36 % більше, ніж у 2019 році – 213 (3);
- соціального характеру – 305 (1), що на 22 % менше, ніж у 2019 році – 389 (2).

Внаслідок небезпечних подій:
- загинули 304 (3) людини, з них 10 дітей, що на 10 % менше, ніж у 2019 році –

336 (19) людей, з них 13 дітей;
- постраждало  1615 (6)  людей,  з них  213 дітей,  що на  7  % менше,  ніж у  2019

році – 1736 (2) людей, з них 246 дітей;
- врятовано 179 людей, а в 2019 році – 317 людей.

Порівняльний розподіл небезпечних подій (НС) у 2020 році
за характером у порівнянні з 2019 роком

5221
4625

291 305

4421
3819

213 389

ВСЬОГО НП ТЕХНОГЕННОГО ПРИРОДНОГО СОЦІАЛЬНОГО

Кількість НП ( НС )

2020 2019



Порівняльний розподіл загиблих та постраждалих
у 2020 році у порівнянні з 2019 роком

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
виникнення небезпечних подій (НС) за 2020 та 2019 роки

304

1615

10 213
336

1736

13 246

ВСЬОГО ЗАГИНУЛО ВСЬОГО ПОСТРАЖДАЛО ЗАГИНУЛО ДІТЕЙ ПОСТРАЖДАЛО ДІТЕЙ

Название диаграммы

2020 РІК 2019 РІК

№
з/п Найменування показника 2020

рік
2019
рік

%

1. Небезпечні події, з них:
(у тому числі НС)

5221
(6)

4421
(10)

↑ 18
(↓ 40)

1.1  Пожежі техногенного характеру 3367  2679 ↑ 25
1.2  ДТП 1023  995 ↑ 2
1.3  Лісові пожежі 132 28 ↑ 371
1.4  Торф’яні пожежі 46 48 ↓ 4
1.5  Пожежі на сільськогосподарських угіддях 38 47 ↓ 19

1.6 Виявлення застарілих вибухонебезпечних
предметів часів минулих війн 215  124 ↑ 73

1.7  Харчове отруєння  (у тому числі питною водою) 4 7 ↓ 43
1.7.1 з них отруєння грибами 0 0

1.8
Отруєння токсичними та іншими небезпечними
речовинами (у тому числі отруєння чадним та
природним газом)

66 77 ↓ 14

1.9 Нещасні випадки з людьми на воді (у тому числі
внаслідок відриву прибережного льоду) 65 68 ↓ 4

1.10  Нещасні випадки на виробництві 65 89 ↓ 27
1.11 Нещасні випадки з людьми на залізниці 16 30 ↓ 46



( ↑ % - збільшилося, ↓ % - зменшилося)

Найбільшу кількість небезпечних подій у 2020 році зареєстровано у Полтаві
– 635, Кременчуці – 387/2, Лубнах – 108 та Горішніх Плавнях – 97, а також у
Полтавському – 463, Кременчуцькому – 258, Гадяцькому – 252, Лохвицькому –
228 районах.

Найменшу кількість небезпечних подій зареєстровано в Машівському –
41/1, Чорнухинському – 57, Диканському – 64, Гребінківському – 70, Оржицькому
– 70, Шишацькому – 79, Семенівському – 87, Миргородському – 93 районах.

ІІ.1. Пожежі (вибухи) техногенного характеру

ІНФОРМАЦІЯ
про пожежі (вибухи) техногенного характеру та їх наслідки

за 2020 та 2019 роки.

У 2020 році на території області виникло 3367 пожеж (вибухів)
техногенного характеру, що на 25 % більше показника 2019 року – 2678 пожеж
(вибухів), з них 1 НС. Загинуло 77 осіб, що на 10% менше в порівнянні з

1.12 Інші нещасні випадки 164 200 ↓ 18
2. Загинуло осіб (всього) 304 336 ↓ 10

з них дітей 12 15 ↓ 20
2.1 загинуло внаслідок пожеж 77 86 ↓ 10
2.2 загинуло внаслідок ДТП 134 123 ↑ 9
2.3 загинуло внаслідок утоплення 56 63 ↓ 11

з них дітей 3 4 ↓ 25
2.4 загинуло внаслідок харчового отруєння 0 0

з них дітей 0 0
2.4.1 загинуло внаслідок отруєння грибами 0 0

з них дітей 0 0

2.5 загинуло внаслідок отруєння токсичними та
іншими небезпечними речовинами 4 7 ↓ 42

з них дітей 1 1 0

2.6 загинуло внаслідок нещасних випадків при
виконанні трудових обов’язків 8 6 ↑ 33

2.7 загинуло внаслідок нещасних випадків з
людьми на залізниці 10 18 ↓ 44

з них дітей 2 1 ↑ 100
2.8 загинуло внаслідок інших нещасних випадків 14 25 ↓ 4

з них дітей 2 4 ↓ 50
3. Постраждало або травмовано осіб (всього) 1615 1736 ↓ 7

з них дітей 251 277 ↓ 9
4. Врятовано осіб всього 179 317 ↓ 43



попереднім роком – 86 осіб. Внаслідок пожеж було травмована 61 людина, що
більше на 4%, ніж у 2019 році, коли було травмовано 64 людини.

Матеріальні прямі збитки від пожеж у 2020 році склали 178288,670 тис.
гривень, що на 88% більше, ніж у 2019 році – 94758,911 тис. гривень.

Побічні збитки від пожеж у 2020 році склали 406167,213 тис. гривень, що на
48% більше, ніж у 2019 році – 273764,776 тис. гривень.

Врятовано матеріальних цінностей у 2020 році на суму 661241,400 тис.
гривень, що на 324% більше, ніж у 2019 році – 155741,100 тис. гривень.

Основні причини виникнення пожеж (вибухів) техногенного характеру
на території області у 2020 році та у порівнянні з 2019 роком

№
з/п Причини

Кількість пожеж

2020 рік 2019 рік %

1 Підпал 192 106 ↑ 81

2 Порушення правил пожежної безпеки при
влаштуванні та експлуатації електроустановок 424 445 ↓ 5

3
Порушення правил пожежної безпеки при
влаштуванні та експлуатації печей,
теплогенеруючих агрегатів та установок

203 178 ↑ 14

4 Необережне поводження з вогнем 2417 1893 ↑ 27
5 Пустощі дітей з вогнем 18 24 ↓ 33
6 Несправність виробничого обладнання 7 2 ↑ 250
7 Інші причини 174 103 ↑ 68

ІІ.2. Пожежі природного характеру
ІІ.2.1. Лісові пожежі

У 2020 році виникли 132 лісові пожежі, внаслідок яких вигоріло 162,5 га
лісової підстилки.

У 2019 році на території Полтавської області виникло 28 лісових пожеж,
внаслідок яких вигоріло 24,873 га лісової підстилки.

Загальна кількість випадків виникнення лісових пожеж за 2020 рік на 371%
більша кількості випадків у 2019 року.

Найбільша кількість лісових пожеж зафіксована в ДП «Полтавське лісове
господарство» – 42. Найбільша кількість пошкодженої території сталася в ДП
«Полтавське лісове господарство» – 45,47 га площі лісової підстилки.

ІІ.2.2. Пожежі на торфовищах

У 2020 році на території Полтавської області виникло 46 торф’яних пожеж,
внаслідок яких вигоріло 73,64 га поверхневих покладів торфу.



У 2019 році на території Полтавської області виникло 48 торф’яних пожеж,
внаслідок яких вигоріло 169,961 га поверхневих покладів торфу.

Загальна кількість випадків виникнення торф’яних пожеж за 2020 рік на 4 %
менша кількості таких пожеж у 2019 році.

Кількість пошкодженої території на 57 % менша кількості пошкодженої
території попереднього року.

Розподіл
виникнення торф’яних пожеж у 2020 та 2019  роках по районам області

№
з/п Назва районів

2020 2019

НП/НС
Вигоріло
покладів
торфу, га

НП/НС
Вигоріло
покладів
торфу, га

1.  Великобагачанський 2 3,2
2.  Глобинський 13 8,34 9 18,12
3.  Кременчуцький 1 0,8
4.  Лохвицький 4 4,9 6 9,706
5.  Лубенський 5 9,1 4 10,8
6.  Миргородський 2 5,8 1 4,8
7.  Новосанжарський 2 4,3
8.  Оржицький 4 11,9 9 12,605
9.  Пирятинський 5 8,8 3 3,7
10.  Полтавський 3 15,8
11.  Решетилівський 1 3 1 0,5
12.  Семенівський 4 10,7 3 7,05
13.  Хорольський 1 1,2 4 53,5
14.  Чорнухинський 1 0,7 5 33,3
15.  Шишацький 1 0,9

ВСЬОГО 46 73,64 48 169,961

Найбільші за загальною площею загоряння торф’янику сталися у
Оржицькому – 11,9 га, Семенівському – 10,7 га, Лубенському – 9,1 га,
Пирятинському – 8,8 га, Глобинському – 8,34 га районах. Найбільша кількість
торф’яних пожеж сталася у Глобинському – 13, Пирятинському – 5 та
Лубенському – 5 районах.

ІІ.2.3. Пожежі на сільськогосподарських угіддях

У 2020 році на території Полтавської області виникло 38 пожеж на
сільськогосподарських угіддях, з яких 1 визнана, як надзвичайна ситуація, що на
19% менше, ніж за цей період у 2019 році, коли виникло 47 випадків таких пожеж
(у тому числі 2 надзвичайні ситуації).

Загальна площа знищеної сільськогосподарської продукції у 2020 році
становить 249,1 га, що на 40 % менше, ніж у 2019 році – 414,4 га.



Основними причинами пожеж на сільськогосподарських угіддях є
необережне поводження з вогнем, випалювання залишків сільськогосподарських
культур та стерні і навмисні підпали.

Найбільша кількість пожеж на сільськогосподарських угіддях виникла на
території Полтавського – 9, Чутівського – 5, Машівського – 1 (в тому числі 1 НС,
170 га) районів.

ІІ.3. Дорожньо-транспортні пригоди

ІНФОРМАЦІЯ
стосовно виникнення ДТП з загиблими та травмованими
на території області у 2020 році  у порівнянні з 2019 роком

У 2020 році на території Полтавської області зареєстрована 1023 дорожньо-
транспортні пригоди з загиблими та травмованими, що на 2% більше у порівнянні
з минулим 2019 роком – 995 дорожньо-транспортних пригод.

Цього року внаслідок ДТП загинули 134 людини, що більше на 8%, ніж
попереднього року, коли загинули 123 людини. Постраждало за рік – 1298 людей,
що на 1 % менше показників 2019 року – 1305 людей.

Основні причини виникнення ДТП
з загиблими та постраждалими за видами

Найбільш характерними порушеннями Правил дорожнього руху у 2020 році
та основними причинами загибелі або травмування людей були:

· перевищення безпечної швидкості руху;
· порушення правил маневрування;
· порушення правил проїзду перехресть;
· недодержання безпечної дистанції;
· виїзд на смугу зустрічного руху;
· порушення правил проїзду пішохідних переходів;
· порушення ПДР пішоходами;
· керування ТЗ у нетверезому стані.

ІІ.4. Нещасні випадки на водних об’єктах

У 2020 році зафіксовано 65 нещасних випадків з людьми на водних об’єктах
(у тому числі 1 випадок визнаний, як надзвичайна ситуація), що на 5 % менше,
ніж у 2019 році – 68 випадків (у тому числі 1 випадок визнаний, як надзвичайна
ситуація).

Внаслідок цих нещасних випадків за 2020 рік загинуло 56 людей (з них 3
дитини), що менше на 11%, ніж у 2019 році, коли загинуло 63 людей (з них 4
дитини).

Травмовано 8 людей, що на 20% менше, ніж травмованих 2019 року – 10
людей.



Врятовано 13 людей, попереднього року – 14 людей.

Таблиця загальної кількості загиблих, врятованих та травмованих
на воді у 2020 році

стать
кількість

загиблі всього (в
купальний період)

травмовані всього (в
купальний період)

врятовані всього (в
купальний період)

чоловіки 51 (33) 5 (1) 6 (3)
жінки 2 (1) 3(2) 4 (4)
хлопчики 3 (1) 1
дівчатка 1 (1) 2
всього 56 (35) 8 (3) 13(7)

Порівняльна таблиця нещасних випадків на водних об’єктах

2020 рік 2019 рік %
Нещасні випадки з людьми на воді
(в тому числі внаслідок відриву
прибережного льоду з людьми):

65 68 ↓ 5

внаслідок яких:
Загинуло осіб 56 63 ↓ 11
з них дітей 3 4 ↓ 25
Врятовано осіб (в тому числі
внаслідок відриву прибережного
льоду з людьми)

13 14 ↓ 7

Постраждало осіб 8 10 ↓ 20

Найбільша кількість загиблих на воді зафіксована в  Кременчуці – 5, в
Глобинському районі – 5 та Полтавському районі – 5 .

Розподіл нещасних випадків на воді за місцем виникнення у 2020 році

Водні об’єкти Кількість
випадків

р. Ворскла 7
р. Дніпро 12
р. Псел 5
р. Сула 5
р. Сухий Кагамлик 6
р. Хорол 3
р. Удай 1
р. Многа 1



р. Грунь 1
р. Говтва 2
р. Полузір`я 1
р. Коломак 1
водосховища 2
ставок, озеро 18

Всього 65

НЕБЕЗПЕЧНІ ПОДІЇ
НА ВОДНИХ ОБ’ЄКТАХ ЗА ПЕРІОДАМИ РОКУ

Період Кількість
подій

Загинуло/ з них
дітей

Врятовано/ з них
дітей

Зимовий 11 9 4
Весняний 6 8 5
Літній
(з 01.06 по 31.08
купальний сезон)

42 35 7

Осінній 6 4 2
Всього 65 56/3 13/3

Причинами та обставинами нещасних випадків на воді є:
- порушення правил поведінки на воді та на льоду;
- купання у стані алкогольного оп’яніння ;
- відсутність догляду за дітьми з боку дорослих;
- раптове погіршення стану здоров’я;
- інше.

Залучення підрозділів області для рятування людей на воді
та вилучення тіл загиблих

У 2020 році для рятування людей на водних об’єктах та по інших заходах
(пошук, підняття, вилучення тіла з води) залучалися:

- водолазно-рятувальні служби (станції) – 30 рази;
- підрозділи ДСНС області – 17;
- місцеві жителі – 23.

ІІ.5. Виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів

У 2020 році на території Полтавської області зареєстровано 215 випадків
виявлення застарілих боєприпасів часів минулих війн, що на 73 % більше, ніж за
аналогічний період 2019 року – 124 випадки. В минулому році, як і в



попередньому, внаслідок вибуху застарілих боєприпасів загиблих та поранених не
було.

У  2020 році виявлено і знешкоджено  844 вибухонебезпечні предмети,  що на
67%  менше показника минулого року.  У  2019  році в області було виявлено і
знешкоджено 2568 вибухонебезпечних предметів.

Порівняльний розподіл
виявлених вибухонебезпечних предметів у 2020 та  2019 роках

Кількість випадків виявлення
вибухонебезпечних предметів

2020 рік 2019 рік

215 124

Кількість виявлених ВНП, з них: 844 2568
- артилерійські снаряди 510 1344
- мінометні міни 192 483
- інженерні міни 6 1
- гранати 77 604
- авіабомби 35 12
- інші ВНП, в т.ч. вибухівка 24 124

Кількість виявлених набоїв 0 2463

Графіка кількості виявлених вибухонебезпечних предметів у 2020 році

Також протягом  2020  року фахівцями ГУ ДСНС України у Полтавській
області проводилися роботи з планового розмінування та поглибленого
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192

6
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35 24

АРТИЛЕРІЙСЬКІ
СНАРЯДИ

МІНОМЕТНІ
МІНИ

ІНЖЕНЕРНІ МІНИ ГРАНАТИ АВІАБОМБИ ІНШІ ВНП, В Т.Ч.
ВИБУХІВКА

Кількість виявлених ВНП



очищення території колишнього авіаційного полігону «Яреськи». Було
обстежено і очищено 14 га території та знищено 232 одиниці вибухонебезпечних
предметів. Всього очищено 400 га.

ІІ.6. ІНФОРМАЦІЯ
щодо отруєння людей токсичними та іншими

небезпечними речовинами

6.1. Отруєння чадним
(газами від працюючого двигуна) та природним газом

У 2020 році сталися 22 випадки отруєння людей чадним та 2 природним
газом (всього 24 випадки), що менше на 27%, ніж попереднього року, коли
сталося 30 випадків отруєння людей (з них 28 чадним та 2 природним газом).

Внаслідок таких отруєнь за рік загинуло 3 людей (внаслідок отруєння чадним
газом – 2 та 1 – внаслідок отруєння природним газом), що на 40% менше, ніж у
минулому році, коли від отруєнь загинуло 5 людей (у тому числі, внаслідок
отруєння чадним газом – 3, та внаслідок отруєння природним газом – 2 людини).

Постраждало за 2020 рік 37 людей (з них 34 людини, внаслідок отруєння
чадним газом та 3 людини внаслідок отруєння природним газом), що менше на
26%, ніж у 2019 році, коли постраждало 50 людей (у тому числі, від отруєння
чадним газом – 49 людей та від отруєння природним газом – 1 людина.

6.2. Отруєння іншими небезпечними та токсичними речовинами

У 2020 році в Полтавській області внаслідок отруєння іншими небезпечними
та токсичними речовинами (медикаментозне та хімічне отруєння) сталися 42
випадки, що менше на 10%, ніж у попередньому році, коли виникло 47 таких
випадків.

Кількість загиблих протягом минулого року склала 1 особу, що менше на
50% , ніж кількість загиблих у попередньому році, коли померли 2 людини.

Кількість постраждалих склала 45 людей, що менше на 22% отруєних людей
у 2019 році, коли отруїлося 58 людей.

ІІ.7. ІНФОРМАЦІЯ
щодо отруєння людей в результаті споживання

неякісних продуктів харчування (питної води) та
щодо захворюваності на небезпечні інфекційні хвороби

7.1. Отруєння внаслідок вживання в їжу дикорослих грибів

У 2020 році в Полтавській області сталися 3 випадки отруєння людей,
внаслідок вживання в їжу дикорослих грибів. Загиблих немає. Постраждало 3
людей (з них 1 дитина). У 2019 році випадків отруєння людей, внаслідок
вживання в їжу дикорослих грибів не було.



7.2. Інші харчові отруєння (у тому числі питною водою)

У 2020 році в Полтавській області внаслідок інших харчових отруєнь (у тому
числі й отруєнь питною водою) сталися 4 випадки, що менше на 42%, ніж у
попередньому році, коли сталося 7 випадків.

Загиблих у цьому році через харчові отруєння, як і попереднього року, не
було.

Кількість постраждалих склала 9  людей,  що так само,  як і в 2019  році –  9
людей.

ІІ.8. ІНФОРМАЦІЯ
щодо виникнення нещасних випадків

8.1. Нещасні випадки під час виконання трудових обов’язків

У 2020 році в Полтавській області внаслідок нещасних випадків на
виробництві сталося 65 небезпечних подій, що менше на 26% попереднього року,
коли сталося 89 таких випадків.

Внаслідок нещасних випадків під час виконання трудових обов’язків
протягом 2020 року загинуло 8 людей, що на 33% більше, ніж попереднього року,
коли загинуло 6 людей.

Травмовано на виробництві минулого року 59 людей, що на 28% менше, ніж
у 2019 році, коли травмувалися 83 людини.

8.2. Інші нещасні випадки

У 2020 році в Полтавській області внаслідок інших нещасних випадків
(термічні та хімічні опіки, випадки на залізниці, падіння з висоти, ураження
електрострумом, травми при ремонтах та виконання інших робіт, не пов’язаних з
трудовими обов’язками, аварійне відкриття дверей при рятуванні, пошук,
рятування людей та інші) сталася 171 подія, що на 25% менше ніж у 2019 році,
коли сталося 230 таких подій.

Внаслідок цих подій минулого року загинули 24 людини, що на 44% менше,
ніж попереднього року, коли загинули 43 людини.

Травмовано 87 людей, що менше на 43% у порівнянні з попереднім роком,
коли було травмовано 153 людини.

Врятована 71 людина, у 2019 році врятовано 50 людей.


