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

станом на 01.12.2021. 
 

За одинадцять місяців 2021 року на підприємствах паливно-

енергетичного комплексу сталося 14 пожеж, що на 2 випадки (або на 12,5 %) 

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

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

на 3 випадки (або на 50%) 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 – 460,0 тис. грн.; 

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

склали 58,0 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               

5281,9 тис. грн., з них витрати на аварійно-рятувальні роботи – 21,8 тис. грн. 

 

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

комплексу України сталося 2 пожежі, а саме: у нафтогазовому комплексі            

1 пожежа у приміщенні ЦТП-2 філії «Новоярівська ТЕЦ» ТОВ «Нафтогаз 

Тепло» та 1 пожежа у атомно-промисловому комплексі на трансформаторі 

струму типу ТФРМ-330-Б-У1 на ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК 

«Енергоатом».          

 

16 листопада 2021 року внаслідок короткого замикання в 

електромережі сталася пожежа в приміщенні складу цеху теплових мереж № 2 

філії «Новоярівська ТЕЦ» ТОВ «Нафтогаз Тепло». 

Пожежею пошкоджено дві шафи для регулювання тиску та температури 

ГВП, товарно-матеріальні матеріали, прилади пускової апаратури 

(технологічне обладнання). 

Пожежу ліквідовано силами пожежо-рятувального підрозділу ДСНС 

України Львівської області. 

Прямі збитки від пожежі відсутні, побічні склали 131,6 тис. грн. 

 

30 листопада 2021 року внаслідок короткого замикання пошкоджено 

трансформатор струму вимикача В-132 фази «В» ВРУ-330 кВ на території              

ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» з його 

розгерметизацією і загорянням трансформаторної оливи з подальшим 

руйнуванням самого трансформатора. 

Пожежу ліквідовано силами пожежо-рятувального підрозділу ДСНС 

України Миколаївської області. 

Під час пожежі постраждалих немає, на роботу АЕС зазначена пожежа 

не вплинула. 

Прямі збитки від пожежі відсутні, побічні склали 58,0 тис. грн. 

 

 



 


