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

станом на 01.10.2021. 
 

За дев’ять місяців 2021 року на підприємствах паливно-енергетичного 

комплексу сталося 11 пожеж, що на 4 випадків (або на 26,7%) менше ніж за 

аналогічний період 2020 року (15 випадків). 

 
Виникнення пожеж по галузях ПЕК розподіляється наступним чином: 
- в електроенергетичному комплексі – сталося 3 випадки пожеж, що 

на 2 випадки (або на 40%) менше ніж за аналогічний період минулого року                   
(5 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 4 випадки пожеж, що на                      
1 випадок (або на 20%) менше ніж за аналогічний період минулого року                   
(5 випадків);    

- в атомно-промисловому комплексі – 0 випадків пожеж (або 
зменшення на 100 %) ніж за аналогічний період минулого року (у 2020                              
1 випадок).    

 

 
 
 
 
 
 



Зазначеними пожежами завдано збитків:  
- в електроенергетичному комплексі: прямі збитки становлять                        

10,0 тис. грн., побічні – 460,0 тис. грн.; 
- у нафтогазовому комплексі: прямі збитки становлять 34,04 тис. грн., 

побічні – 276,2 тис. грн.; 

- у вугільно-промисловому комплексі: збитки від пожеж становлять               

4556,0 тис. грн. 

 

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

комплексу України сталося 3 пожежі, а саме: у вугільно-промисловому 

комплексі 1 пожежа на ВП «Шахта 5/6» ПрАТ «Мирноградвугілля» та                          

1 пожежа на ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», а також                          

1 пожежа в електроенергетичному комплексі у АТ «Чернівціобленерго».          

 

13 вересня 2021 року внаслідок короткого замикання в електромережі 

силового трансформатора ЗТП-148 АТ «Чернівціобленерго» сталася пожежа. 

Пожежу ліквідовано силами пожежо-рятувального підрозділу ДСНС 

України Чернівецької області. 

Збитки від пожежі відсутні. 

 

21 вересня 2021 року на ВП «Шахта «5/6» ДП «Мирноградвугілля»               

у І зміну внаслідок іскріння кабельної лінії сталася надзвичайна ситуація – 

пожежа одночасно у трьох місцях гірничих виробок горизонту 610 м. 

Пожежу ліквідовано силами 10 воєнізованого гірничорятувального 

загону по роду аварії «Пожежа на поверхні».  

Причина та обставини пожежі встановлюються. 

 

25 вересня 2021 року на ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське 

№ 1» у ІІ зміну на виїмковій дільниці 51 східної лави пласта С102 відбулося 

загоряння трансформаторної підстанції ТСШВП-630 № 19, що розташована у 

конвеєрному хіднику 51 східної лави пласта С102, яке ліквідоване силами 

робітників підприємства. 

Причина та обставини пожежі встановлюються. 

 



         

 
 

 

 


