
Інформація  
стосовно пожеж та надзвичайних ситуацій, які сталися на 
підприємствах паливно-енергетичного комплексу  

станом на 01.01.2022. 
 

За дванадцять місяців 2021 року на підприємствах паливно-

енергетичного комплексу сталося 15 пожеж, що на 1 випадок (або на 6,2 %) 

менше ніж за аналогічний період 2020 року (16 випадків). 

 
Виникнення пожеж по галузях ПЕК розподіляється наступним чином: 
- в електроенергетичному комплексі – сталося 4 випадки пожеж, що 

на 2 випадки (або на 33,3%) менше ніж за аналогічний період минулого року                   
(6 випадків); 

- у вугільно-промисловому комплексі – рівень виникнення випадків 
пожеж у порівнянні за аналогічний період 2020 року залишився без змін                     
4 пожежі проти 4 пожеж у 2020 році;   

- у нафтогазовому комплексі – сталося 6 випадків пожеж, що на 1 
випадок (або на 20%) більше ніж за аналогічний період минулого року                   
(5 випадків); 

- в атомно-промисловому комплексі – рівень виникнення випадків 
пожеж у порівнянні за аналогічний період 2020 року залишився без змін                     
1 пожежа проти 1 пожежі у 2020 році.   

 

 
 

 
 
 
 



Зазначеними пожежами завдано збитків:  

- в електроенергетичному комплексі: прямі збитки склали                         

10,0 тис. грн., побічні – 511,0 тис. грн.; 

- в атомно-промисловому комплексі: прямі збитки відсутні, а побічні 

склали 58,1 тис. грн.; 

- у нафтогазовому комплексі: прямі збитки становлять 34,04 тис. грн., 

побічні – 579,4 тис. грн.; 

- у вугільно-промисловому комплексі: збитки від пожеж склали               

5475,1 тис. грн., з них витрати на аварійно-рятувальні роботи – 21,8 тис. грн. 

 

У грудні 2021 року на об’єктах підприємств паливно-енергетичного 

комплексу України сталася 1 пожежа, а саме: в електроенергетичному 

комплексі 1 пожежа на трансформаторній підстанції АТ «Чернівціобленерго».          

 

13 грудня 2021 року внаслідок короткого замикання в електромережі 

сталася пожежа на розподільчій установці РУ-0,4 кВ в трансформаторній 

підстанції (ТП-412) АТ «Чернівціобленерго». 

Пожежею пошкоджено розподільчу установку РУ-0,4 кВ та знищено 

комунікаційні з’єднання устаткування розподільчого пристрою.  

Пожежу ліквідовано силами пожежо-рятувального підрозділу ДСНС 

України Чернівецької області. 

Прямі збитки від пожежі відсутні, побічні склали 51,0 тис. грн. 

 

 


