
ЗВІТ 

про надзвичайні ситуації (події) 
 

За період з 02 по 09 січня 2022 року в Тернопільській області зареєстровано: 

38 некласифікованих надзвичайних подій, загинуло – 5 осіб, травмовано – 15 осіб. 

 

№ 

з/п 
Категорія НС (події) Кількість 

1. Виявлення вибухонебезпечних 

предметів 
Випадків – 1, виявлено – 2 ВНП, 

знищено – 2 ВНП часів війни. 

2. Пожежі Випадків – 17, загинуло – 3 особи. 

3. ДТП Випадків – 8, загинула – 1 особа, 

травмовано – 9 осіб. 

4. Отруєння Випадків – 2, травмовано – 2 особи. 

5. Переохолодження Випадків – 1, травмована – 1 особа. 

6. Інші нещасні випадки Випадків - 9, загинула – 1 особа, 

травмовано – 3 особи. 

 

Робота систем життєзабезпечення за звітний період: 

Енергозабезпечення – працює у звичному режимі, але 03.01.2022 з 21.00 год. до 

23.00 год. внаслідок виходу з ладу силового трансформатора на підстанції «Нова» 

110/10 кВ в м. Тернопіль (Гаївське перехрестя) без електропостачання залишились 

абоненти по вулицях: Л. Українки (парна сторона), Довженка, Героїв Крут, 

Коновальця. 

Водопостачання – працює у звичному режимі, але 04.01.2022 з 10.00 год. до 

17.00 год. внаслідок прориву водопровідної труби діаметром   100   мм   по 

вул. Фестивальна та вул. Брюкнера в м. Тернопіль, було припинено водопостачання 

абонентів по вулицях: Фестивальна, 22; Підлісна; Молодіжна; Микулинецька 

(частково); вул. Брюкнера, 1, 2. На ліквідації події працювала аварійна бригада КП 

«Тернопільводоканал». 

Теплопостачання – працює у звичному режимі, але 04.01.2022 з 10.00 год. до 

21.00 год. у зв’язку з витоком води в тепловій камері по вул. Валова в м. Тернопіль 

було припинено теплопостачання абонентів по вулицях: Грушевського, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8; Валова, 9, 11; Руська, 23; Майдан Волі, 1; Словацького, 1; Бульвар Тараса 

Шевченка,     10.     На     ліквідації     події     працювала     аварійна     бригада     КП 

«Тернопільміськтеплокомуненерго». 

Газопостачання – працює у звичному режимі. 

Шляхове сполучення - забезпечено. 

 
 

Директор департаменту Василь ЯСІНОВСЬКИЙ 

 
Богдан Гуменяк 52 10 05 
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