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курсантів Ш 

В Україні у результаті пожеж в середньому щороку за 2000 чи і м 

гинуло 3535 осіб, 1739 осіб отримували травми. За цей період п N і 

середньому щоденно виникало 151 пожеж, кожною пожежею 1 1 . 1 1 
прямі збитки на суму 6,2 тис. грн. Кожного дня внаслідок пожеж и . • ркц 
ньому гинуло 10 і отримувало травми 5 осіб. У 2 0 1 2 році в порипи 

2011 роком збільшилася кількість пожеж на 17,5%, прямі матеріальні mm 
ки від пожеж - на 3,8%. 

Унаслідок пожеж у 2012 р. загинула 2751 людина, у тому числі 87 лікци 
1682 людини отримали травми, з них 143 дитини. Протягом 2012 року и і 

нянні з 2011 роком кількість людей, що загинули на пожежах скорої ми і.«im 
4,1%, проте на 10,3% збільшилася кількість травмованих на пожежах. И УЧрщ 
ні у 2012 році щомісяця внаслідок пожеж в Україні гинуло 238 людей. 

Загалом на кожній 26-й пожежі в полум'ї гинула людина. Найчастіші" ш щ 
дбувалося в Чфнігівській (на кожній 13-ій пожежі), Кіровоградській (на кожнії! І ̂  
ій пожежі) та Чернівецькій областях та в АР Крим (на кожній 16-ій пожежі | [4] 

У 2012 році основними причинами виникнення пожеж були: н е о н . |н « 
не поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при вдані І \ ІИНІ 
ні та експлуатації електроустановок, порушення правил пожежної безпеки прй 
влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих печей та установо! 
же, основними причинами виникнення пожеж в Україні є соціальні чинники 

Таким чином, з метою забезпечення пожежної безпеки необхідними | 
ґрунтовна роз'яснювальна діяльність серед населення та працівників на ніли 
риємствах; оновлення застарілого та фізично зношеного обладнання, та копо 
трукцій; якісне і кількісне оновлення пожежно-технічного оснащення підроіді 
лів пожежної охорони; підвищення організаційного рівня забезпечення ложе* 
ної безпеки житлового сектора. Відповідно департамент економіки і фінаїк Ін 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій має докласти максимум 
зусиль для організації фінансування проектів по забезпеченню пожежної <><• і 
пеки житлового сектору, соціального захисту працівників пожежної охорони 
належної підготовки оперативних служб, проведення інспекційних перевіро» 
надання пожежного страхування у всіх сферах. 

Отже, економічні аспекти у пожежній безпеці є невід'ємними скли 
довими забезпечення умов безпеки життєдіяльності суспільства. 
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