Енергетичний фронт
України під прицілом
російської армії
Наслідки обстрілів військовослужбовцями РФ
об’єктів енергетичної інфраструктури України
в період з 24 лютого по 20 жовтня 2022 року

Співробітники ДСНС ліквідовують наслідки ракетного обстрілу Київської
ТЕЦ-6 18 жовтня 2022 року (Фото: Facebook/ДСНС України)
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ВСТУП
О

днією з цілей ракетних та артилерійських ударів російської армії є інф‑
раструктура житлово-комунального господарства, що складає важливу
частину систем життєзабезпечення населених пунктів. Об’єкти енергетичної
сфери разом з комунікаціями водо- та газопостачання постійно піддаються
ворожим обстрілам, що призводять до перебоїв з електро- та теплопостачанням,
а іноді й до повного припинення надання відповідних послуг.
Станом на 13 червня, за попередніми оцінками прямі збитки, завдані
інфраструктурі української енергетики, складають 49,5 млрд. грн 1.
Вкрай масовий характер пошкоджень і руйнувань, продовження активних
бойових дій на значній частині території України, постійна зміна лінії фронту,
а також відсутність фізичного доступу до великої кількості населених пунктів
ускладнюють можливості для проведення детальної, пооб’єктної, всеохоплюючої
оцінки пошкоджень та руйнувань.
Згідно з інформацією Національної ради з відновлення України від наслідків
війни, 35 % генеруючих потужностей знаходяться на окупованих територіях.
Запорізька АЕС, що є найбільшою в Європі атомною електростанцією, роз‑
ташована в окупованому Енергодарі з обмеженим доступом до її належного
обслуговування. Також на непідконтрольних українській владі територіях знахо‑
дяться Запорізька, Луганська та Вуглегірська теплоелектростанції (далі — Т
 ЕС).
Захопленою залишається Каховська гідроелектростанція, Укргідроенерго оці‑
нює попередні збитки внаслідок отриманих пошкоджень обладнання в розмірі
550 млн. грн.
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Ці дані були представлені на конференції в Лугано (Швейцарія) під час презентації
Кабінетом міністрів України Плану післявоєнного відновлення країни
https://bit.ly/3rCpDua

Вступ

4

Близько 30 % сонячної генерації та понад 90 % вітрогенерації знаходяться
на окупованих територіях в Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях.
За попередніми підрахунками знищено активів на суму близько 870 млн. грн.
Загальні непрямі втрати сектору електроенергетики від початку війни оцінюються у 340,3 млрд. грн.
За період повномасштабного вторгнення було повністю зруйновано
3 теплоелектроцентралі (в Охтирці Сумської області, Кременчуці Полтав‑
ської області та Чернігові), серйозно постраждали Харківська ТЕЦ‑5, Київські
ТЕЦ‑5 та ТЕЦ‑6, низка теплових електростанцій піддалися обстрілам російської
армії, серед яких Слов’янська, Зміївська, Криворізька, Бурштинська, Ладижин‑
ська та Придніпровська.
За попередніми даними обласних військових адміністрацій, станом на чер‑
вень 2022 року, внаслідок бойових дій було частково пошкоджено або повністю
зруйновано 329 котелень, з них найбільше у Харківській, Київській, Чернігівській
та Миколаївській областях 2. Частково пошкоджено або повністю зруйновано 99
централізованих теплових пунктів, повністю зруйновано близько 222 погонних
кілометрів теплових мереж.
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Вісім місяців спостерігається максимальне застосування російською ар‑
мією невибіркових військових дій по відношенню до об’єктів критичної інфра‑
структури, що призводить не тільки до руйнації комунікацій, але й до чисельних
зупинок у постачанні життєво необхідних ресурсів для цивільного населення
України.
Згідно з Положенням про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додат‑
ком до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року 3,
та Додатковим протоколом I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року
(Протокол I) 4, забороняється застосовувати зброю, снаряди, речовини й мето‑
ди ведення воєнних дій, здатні завдати надмірних пошкоджень або надмірних
страждань. Міжнародне право встановлює обмеження щодо способів викори‑
стання дозволених видів зброї та методів ведення військових дій — забороня‑
ється атакувати чи бомбардувати незахищені міста, селища, житлові будинки чи
споруди, за умови, що ці будівлі і міста не використовуються для військових цілей.
Відповідно до статті 54 Протоколу I (захист об’єктів, необхідних для вижи‑
вання цивільного населення) заборонено піддавати нападу або знищувати, ви‑
водити або доводити до непридатності об’єкти, необхідні для виживання цивіль‑
ного населення. Статтею 56 Протоколу I (захист установок і споруд, що містять
небезпечні сили) встановлено, що установки і споруди, що містять небезпечні
сили, не повинні ставати об’єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об’єкти
є воєнними об’єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпеч‑
них сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення.
В цій публікації, підготовленій Луганським обласним правозахисним
центром «Альтернатива», представлені наслідки обстрілів восьми підприємств енергетичної сфери України (Кременчуцька ТЕЦ, Охтирська ТЕЦ,
Слов’янська ТЕС, ТЕЦ‑2 «Есхар», Харківські ТЕЦ‑3 та ТЕЦ‑5, Зміївська ТЕС,
Чернігівська ТЕЦ) в ході російсько-української війни в період з 24 лютого
по 20 жовтня 2022 року.
Інформація була отримана з відкритих джерел, серед яких національні ЗМІ,
соціальні мережі, заяви офіційних осіб та публічні свідчення очевидців.
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КЛЮЧОВІ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ
В

иробництво електроенергії в Україні забезпечує Об’єднана енергетична
система 5. Вона об’єднує чотири атомні електростанції, кілька десятків те‑
плових електростанцій та теплоелектроцентралей, більше десятка гідроелек‑
тростанцій, а також багато невеликих електростанцій, які працюють на відновлю‑
вальних джерелах енергії, таких як сонце, вітер, біомаса тощо. Повномасштабне
вторгнення РФ в Україну та регулярний обстріл критичної інфраструктури з боку
Росії внесли свої корективи. Наразі значний відсоток генеруючих потужностей
пошкоджено, зруйновано, знаходиться в зоні окупації чи в зоні бойових дій.
В національній енергетичній компанії «Укренерго» зазначають, що робота
енергетичних об’єктів та їхній захист координується з військовим керівництвом
країни. Уряд і місцеві органи самоврядування говорять про майбутні труднощі
опалювального сезону, пов’язані з обстрілами ТЕЦ російським агресором. Взим‑
ку не виключені перебої з поставками електроенергії через втрату потужностей
та атаки об’єктів інфраструктури. А враховуючи те, що в разі зникнення світла
одразу зникає вода та тепло, зимовий сценарій може бути вкрай несприятливий.
З радянських часів енергосистема України була об’єднана з Росією та Біло‑
руссю. За цей час російські енергетики досконало вивчили всю енергосистему
України, тому зараз атаки ракетами, артилерією, ударними безпілотними літаль‑
ними апаратами направлені саме по тих об’єктах енергетичної інфраструкту‑
ри, які забезпечують електроенергією велику кількість споживачів. Через цю
5
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довготривалу синхронізацію українська енергосистема і є такою вразливою.
24 лютого енергетичну систему України було планово від’єднано від енергосис‑
тем Росії та Білорусі та пізніше було повністю синхронізовано з енергомережею
континентальної Європи ENTSO-E.
Ще до початку масованих обстрілів в середині жовтня, про що мова піде
нижче, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омель‑
ченко зазначав, що наразі енергетикам потрібен стратегічний запас трансфор‑
маторів для підстанцій, деталей для ремонту, а найголовніше посилення ремонт‑
них бригад, аби вони могли швидко пересуватися та відновлювати зруйноване.
В «Укренерго» запевняють, що вже сформовано та повністю забезпечено
40 оперативних ремонтних бригад. Всі вони мають обладнання для швидкого
ремонту високовольтної енергомережі, окрім цього обласні енергокомпанії,
які постачають електроенергію безпосередньо споживачам, також готуються
до непередбачуваних аварій на своїх підстанціях.
Президент України Володимир Зеленський після вересневих ударів окупан‑
тів по об’єктах української енергетики доручив уряду створити координаційний
штаб із реагування на пошкодження енергетичної інфраструктури за участі
представників профільних міністерств та енергокомпаній 6. Завдання коорди‑
наційного штабу полягатиме в швидкому реагуванні на ймовірні пошкодження
енергетичної інфраструктури та мінімізації часу аварійних відключень електро‑
енергії, які виникатимуть в результаті таких пошкоджень.
10 жовтня російська армія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетичну систему України з початку війни 7. По території України було нане‑
сено більше 83 ракетних та авіаційних ударів. Для атак по містах і селах були
використані крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні
літальні апарати. Силами та засобами ППО було знищено 56 повітряних цілей:
43 крилатих ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.
Внаслідок масованого обстрілу сталося потрапляння по об’єктах критичної
інфраструктури, зокрема по системі енергопостачання у восьми областях (Дні‑
пропетровська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Микола‑
ївська, Рівненька, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька) та м. Києві.
Загалом виникло понад 30 пожеж. Чимало населених пунктів залишилися без
електропостачання. Попри активне проведення відновлювальних робіт станом
на 21:00 10 жовтня залишалися знеструмленими 1307 населених пунктів України 8:
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→
→
→

▪️13 у Київській області
▪️ 353 у Львівській області
▪️ 766 у Сумській області

→
→

▪️ 169 у Тернопільській області
▪️ 6 у Хмельницькій області

11, 17, 18, 19 жовтня територія України знову піддалася атакам ракетами
та іранськими безпілотниками-камікадзе Shahed‑136. Президент Володимир
Зеленський зазначив, що за десять днів російських обстрілів було зруйновано
30 % українських електростанцій, що спричинило масові відключення елек‑
троенергії по всій країні 9. Задля стабілізації енергосистеми громадян України
закликали обмежити споживання електричної енергії у пікові години.
За словами генерального директора ДТЕК, найбільшого приватного вироб‑
ника електроенергії в Україні, Максима Тімченка, удари завдавалися не по са‑
мих генерувальних потужностях — м
 ашинних залах з турбінами та генераторами,
аби не було можливостей виробляти електроенергію, а по системах зв’язку
з енергосистемою країни. «Били по відкритих розподільчих пристроях, трансформаторах, перемикачах, щоб станцію, яка може виробляти електроенергію,
було неможливо з’єднати з об’єднаною енергосистемою. Тобто ключові цілі — 
це трансформаторні високовольтні підстанції “Укренерго” та обладнання видачі
потужності на теплових електростанціях», — підкреслив Тімченко 10.
Щоб не надати ворогу важливу та корисну інформацію стосовно пере‑
ліку постраждалих об’єктів, характеру їх пошкодження та нанесених збитків,
ці дані в публічному просторі обмежені 11. Відомо про пошкодження Київської
ТЕЦ‑5 12 та ТЕЦ‑6 13, Бурштинської, Ладижинської 14 та Придніпровської 15 тепло
електростанцій, через ракетні удари було виведено з ладу чотири важливі елек‑
тропідстанції на території Львівської області 16, зафіксовані влучання в об’єкти
енергетичної інфраструктури в Криворізькому районі 17, на Житомирщині 18.
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https://bit.ly/3zpvSG3
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https://bit.ly/3VN7Xto
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Через відсутність в публічному просторі більш-менш детальної інформації щодо наслідків
російських атак 10–19 жовтня в публікації описані кейси, що мали місце раніше.
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Офісом генерального прокурора України було підготовлено інфографіку
«Удари ЗС РФ по об’єктах електроенергетики України», яка наглядно демон‑
струє, що протягом жовтня 2022 року агресор здійснив більше атак на об’єкти
української енергетики, ніж за всі попередні місяці війни. Із 85 атак, що мали
місце з 24 лютого, 51 прийшлася на жовтень 19.

Масовані атаки неможливі без людських жертв — загинули троє співробіт‑
ників Київської ТЕЦ‑620; чотири енергетики Придніпровської ТЕС отримали легкі
осколкові поранення 21; шість рятувальників, які працювали на місці обстрілу Ла‑
дижинської ТЕС, постраждали під час повторного нападу22; внаслідок ворожих об‑
стрілів було поранено десять працівників енергетичних підприємств ДТЕК Енерго,
один з яких помер дорогою до лікарні 23. Це не вичерпні дані щодо постраждалих
та загиблих під час обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури 10–19 жовтня.
19

https://bit.ly/3VYOkP7

20

https://bit.ly/3MGgvhL

21

https://bit.ly/3z1zpKc

22

https://bit.ly/3yUs5QJ

23

https://bit.ly/3EZkpR7
https://bit.ly/3geCcct
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Через виведення з ладу низки підстанцій, з метою запобігання подальшим
сталим віяловим відключенням електрики українською владою було прийнято
рішення запровадити 20 жовтня обмеження на користування електроенергією
по всій території України 24. Майже в усіх крупних містах замість тролейбусів
на маршрутах працювали автобуси, використання вуличного освітлення у ве‑
чірній час було суттєво обмежено. На Львівщині, Харківщині, Одещині та в інших
регіонах України був введений графік обмеження потужностей для промислових
споживачів, що не відносяться до критичної інфраструктури.
На сайтах операторів розподільчих мереж з’явилися графіки потенційного
відключення світла за адресами, тривалість яких передбачена не більше ніж
на 4 години. Українців закликали з 7:00 до 23:00 не вмикати потужні електропри‑
лади; до підприємців, власників рекламних площ, магазинів, кафе та ресторанів
представники місцевої влади зверталися з проханням максимально економити
на освітленні вивісок та екранів.
Порушуючи всі норми міжнародного права, російські сили завдають
ударів по цивільній інфраструктурі України, намагаючись терором перекрити військові поразки та змусити політичне керівництво держави піти
на поступки агресору. Атакуючи об’єкти енергетики, РФ створює всі переду‑
мови для настання в країні гуманітарної катастрофи, адже без електроенергії
неможливе стале водопостачання, робота каналізації, централізоване опалення,
користування мобільним зв’язком.
Згідно зі статтею 6 Римського Статуту Міжнародного кримінального суду
однією зі складових геноциду є умисне створення життєвих умов для певної
групи, які розраховані на її повне або часткове фізичне знищення25. Право‑
охоронні органи України вважають, що свідоме руйнування енергоструктури
України напередодні опалювального сезону є геноцидом української нації, що
наразі доводиться у національних та міжнародних юрисдикціях26.

24

https://t.me/tymoshenko_kyrylo/2394

25

https://bit.ly/3suo7KT

26

https://bit.ly/3TuiLeu
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КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ 27
К

ременчуцька ТЕЦ — це теплоелектроцентраль та найпотужніша електро‑
станція Полтавської області. До її руйнування станція покривала близько 70 %
потреб міста Кременчук в теплі та гарячій воді, а це близько 180 тисяч жителів
громади; електричною енергією ТЕЦ задовольняла потреби області на чверть.
24 квітня під час чергової атаки на об’єкти критичної інфраструктури України
9 російських ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ. В результаті нападу в усіх
районах Кременчука, окрім Раківки, що розташована на правому березі Дніпра,
припинилося гаряче водопостачання.

27

https://bbc.com/ukrainian/news‑61850969
https://poltava.to/news/65820
https://t.me/DMYTROLUNIN/1563
https://t.me/DMYTROLUNIN/2927
https://kolo.news/category/situatsiyi/31564
https://poltava.to/news/66891
https://bit.ly/3EVdOab
https://bit.ly/3CIG90B
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Руйнування ТЕЦ поставило під загрозу опалювальний сезон 2022–2023
років та забезпечення міста гарячою водою. Обласна військова адміністрація
(далі — О
 ВА) зголосилася виділити кошти на частину робіт із обласного бюджету,
були ініційовані звернення до Офісу Президента, уряду та міжнародних партне‑
рів з проханням допомоги. З метою диверсифікації подачі тепла розглядалася
можливість будівництва двох нових котелень.
14 травня та 18 червня ворожі ракети знову влучили в Кременчуцьку ТЕЦ.
Незважаючи на масштабні руйнування, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
зазначив, що влада планує відновити роботу теплоцентралі до початку опа‑
лювального сезону. Якщо це не вдасться, будуть застосовані альтернативні
варіанти опалення, які зможуть увійти в загальну систему теплопостачання.
За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, централізоване опалення буде відновлюватися за рахунок резервних джерел
енергопостачання. В порівнянні з ТЕЦ їх потужність менша, тому споживання тепла по місту має бути скорочене майже в три рази. Міська влада
має намір перевести на автономне опалення Кременчуцьку районну лікарню,
міську лікарню імені Богаєвського та інші об’єкти. Три будинки в місті виявили
готовність перейти на автономне опалення.
Кременчуцька ТЕЦ як державне майно з 1999 року знаходилася в оренді ак‑
ціонерного товариства «Полтаваобленерго», яке 22 червня надіслало до Фонду
державного майна лист, в якому повідомило про припинення договору оренди
ТЕЦ з 1 липня 2022 року. В свою чергу, обласна рада на позачерговій сесії надала
згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність територіальних
громад сіл, селищ, міст Полтавської області окремого індивідуально визначеного
державного майна Кременчуцької ТЕЦ із зобов’язаннями використовувати його
за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність. Мова йде про
два водогрійні котли потужністю по 50 МВт кожний, насосну групу та мережі, які
наразі законсервовані в районній тепловій мережі.
Початок процесу передачі майна дозволить профінансувати відновлення
Кременчуцької ТЕЦ за рахунок державного бюджету. 13 липня стало відомо, що
з державного бюджету було виділено 100 млн. грн. Таку ж суму було закладе‑
но в обласному бюджеті, щоб відновити теплопостачання у співфінансуванні
з державою.

Кременчуцька ТЕЦ
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ОХТИРСЬКА ТЕЦ 28
О

хтирська ТЕЦ — це теплоелектроцентраль, що забезпечує підприємства
й жителів міста Охтирка Сумської області електричною та тепловою енер‑
гією. До неї підключено близько 8400 абонентів, вона обслуговує 67 бюджетних
установ та більше півтори сотні приватних організацій.
В ході російсько-української війни вперше ТЕЦ була обстріляна 26 лютого
2022 року. Тоді було пошкоджено теплопроводи, спостерігався витік гарячої
води, який було оперативно усунено.
3‑го березня потужності підприємства піддалися черговому нападу — ч
 ерез
влучання двох російських авіабомб будівля обвалилася до першого поверху.
На підприємстві було зруйновано головний та службовий корпуси, машинне
та котельні відділення, один з енергетичних котлів, водогрійну котельню,
електричну, котлотурбінну та енергоремонтні дільниці, ємності для зберігання мазуту, газопровід до котельні та водяний трубопровід. Охтирка
залишилася без опалення та електроенергії.
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі — Д
 СНС) при
активній участі мешканців міста одразу розпочали рятівну ситуацію — р
 озбирали

28

https://bit.ly/3TIOgkJ
https://bit.ly/3ePxXDU
https://bit.ly/3D7L50A
https://t.me/dsns_telegram/4223
https://t.me/suspilnesumy/2948
https://bit.ly/3TfvIZA
https://bit.ly/3CKW4vw
https://bit.ly/3gkuvBI
https://bit.ly/3eGxdkz
https://bit.ly/3sgY1Lf
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завали, шукали постраждалих. З-під руїн вдалося дістати поранену жінку, також
було виявлено тіла двох загиблих людей. В результаті авіаудару загинули п’ятеро
працівників ТЕЦ, які в той час були на зміні. Тіла трьох із них так і не знайшли.

Окрім обстрілів ТЕЦ, росіянами було завдано ударів по будівлі Охтирської
міської ради, залізничному вокзалу, будинках побуту та культури, багатоповер‑
хівках і приватному сектору. Російські літаки розбомбили склади з продуктами
і будматеріалами, стоянку бензовозів, на військову частину скинули заборонені
вакуумні бомби.

Охтирська ТЕЦ
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З 5 по 8 березня температура повітря суттєво впала, вночі вона досяга‑
ла –17ОС. Труби та батареї опалення розривало через замерзлу в них воду.
Значна частина містян, що проживали в багатоповерхівках, вимушено пере‑
селилися в приватний сектор до родичів, знайомих, друзів. Із 48 тисяч городян
залишилося близько двадцяти — більше 50 % населення було вивезено еваку‑
аційними автобусами.
Аварійно-відновлювальні роботи тривали близько двох місяців. Рятуваль‑
ники розібрали 47 м2 залізобетонних і металевих конструкцій, завантажили
і вивезли шість вантажних автомобілів будівельного сміття. В той період пер‑
шочерговими задачами було розробити нову схему теплопостачання та підра‑
хувати економічну складову.
На початку травня місцеві депутати звернулися до Кабінету Міністрів
з проханням спростити перехід приватних і багатоквартирних будинків на ін‑
дивідуальне опалення. На черговій сесії міської ради було дозволено перейти
на індивідуальне опалення 375 абонентам віддалених від ТЕЦ вулиць. Для цих
споживачів було передбачено надання одноразової матеріальної допомоги
у сумі 10 тисяч гривень на відшкодування частини витрат, пов’язаних з облаш‑
туванням індивідуального опалення.
В червні в Охтирці розпочали роботи з відновлення зруйнованої ТЕЦ. Були
виконані гідравлічні випробування теплових мереж, під час яких виявлялися
наявні пошкодження. Обраний проєкт з відновлення теплопостачання передбачав два етапи: спочатку встановлення одного водогрійного газового
котла потужністю 30 МВт, потім до кінця року — двох водогрійних котлів
на альтернативному виді палива потужністю 20 МВт кожний. Кошти на пер‑
ший виділятиметься урядом, фінансування другого взяла на себе компанія
«Нафтогаз-біоенергія». Кабінетом Міністрів було виділено 86,5 млн. грн. Сум‑
ській обласній військовій адміністрації для відбудови Охтирської ТЕЦ.
Опалювальний сезон планувалося розпочати на одному водогрійному
газовому котлі, але станом на 20 вересня він ще не був привезений до Охтирки.
За словами директора ТЕЦ Григорія Юрка, сам по собі котел нічого не значить,
є технологія, яку треба всю зібрати в ланцюжок, щоб всі елементи співпрацюва‑
ли. Висока вірогідність того, що опалювальний сезон не буде розпочато вчасно,
адже монтування нового котла займе близько двох місяців, після чого наступить
етап його налаштування, що триватиме два тижні.
Григорій Юрко говорить, що запуститись котельня зможе тільки за умови
накриття та відновлення зруйнованого даху, стін та вікон, адже для роботи ви‑
робництва необхідна плюсова температура у приміщеннях, щоб не замерзли на‑
соси. Проєктна документація на відновлення приміщень ТЕЦ вже підготовлена.
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За словами міського голови Охтирки Павла Кузьменка, загалом необхідно
18 млн. грн., наразі виділено 10 млн. з резервного фонду, і згодом буде додана
решта суми, щоб повністю оплатити закупівлю матеріалів і необхідні послуги
з відновлення даху і закриття центрального периметра головного корпусу. Окрім
газового котла, який мають встановити на ТЕЦ, у місті готують майданчик для
встановлення двох котлів, які працюватимуть на щепі.
В багатоповерхівках, що опалюються в місті централізовано, в середньому
проживає близько 60 % мешканців. Взимку очікують, що їх залишиться не більше
40 %. Частина будинків досі залишається без вікон у квартирах та під’їздах, які
планують замінити до початку опалювального сезону.

Охтирська ТЕЦ
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СЛОВ’ЯНСЬКА ТЕС 29
В

продовж весни Миколаївська міська
територіальна громада Донецької
області, в якій територіально розта‑
шована головна структурна одиниця
ПАТ «Донбасенерго» — Слов’янська
ТЕС, постійно перебувала під ракетно-
артилерійськими обстрілами з боку ро‑
сійських окупаційних військ. 27 травня
2022 року з метою збереження життя
та здоров’я персоналу станції, а також у зв’язку з необхідністю евакуації працівників та членів їх сімей ПАТ
«Донбасенерго» прийняло рішення
зупинити роботу Слов’янської ТЕС.
Тоді ж очільник області Павло Кирилен‑
ко запевнив мешканців Донеччини, що
на сталість електропостачання області
це не вплине, але перебої в постачанні
електрики неминучі, адже російські вій‑
ськові ведуть цілеспрямований вогонь
по інфраструктурних об’єктах.

29

https://bit.ly/3THbDer
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/3534
https://bit.ly/3gmLRxS
https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4918
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17 вересня Слов’янська ТЕС потрапила під артилерійський обстріл, че‑
рез що загорівся трансформатор та почалася пожежа. Також було пошкоджено
обладнання на території станції. Пожежа була оперативно ліквідована співро‑
бітниками ДСНС, загиблих та постраждалих немає.

Слов’янська ТЕС
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ТЕЦ‑2 «ЕСХАР» 30
28

липня російська армія нанесла кілька ударів по Чугуєву та Чугуївському
району Харківської області. В результаті постраждала теплоелектроцен‑
траль в селищі Есхар — б
 уло розбите енергетичне обладнання, через що зайня‑
лося трансформаторне мастило та виникла пожежа. Під час обстрілу загинув
поліцейський, який здійснював охорону ТЕЦ. Знеструмлений енергооб’єкт
залишив без світла частину селища. Виникла загроза затоплення шахти
каналізаційно-насосної станції, що могло призвести до тяжких екологічних
наслідків.

30

https://bit.ly/3gfkENr
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Фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж (далі — 
РЕМ) невідкладно приступили до відновлення пошкодженого устаткування.
Енергетики по крихтах зібрали розтрощене обладнання та повернули йому
працездатність. Водночас співробітники Чугуївського РЕМ за резервною схе‑
мою заживили насоси водовідведення.
Усі ремонтно-відновлювальні роботи проводилися в зоні постійних інтен‑
сивних обстрілів, однак жоден працівник обленерго не відмовився від виконан‑
ня своїх службових обов’язків. 8 серпня енергетики відновили працездатність
підстанції «Есхар» та повернули світло двом тисячам споживачів.

ТЕЦ‑2 «Есхар»

21

ХАРКІВСЬКА ТЕЦ‑3 31
7

серпня російськими військовими було обстріляно ТЕЦ‑3 у Харкові, яка за‑
безпечує майже третину міста теплоносієм і гарячою водою. Основний удар
припав на газопровід середнього тиску, який на момент атаки був порожнім,
оскільки станція кілька тижнів перебувала на плановому ремонті. Це допомогло
уникнути більш значних наслідків. Дві ракети влучили у кришу будівлі над
першим та четвертим енергетичним котлом високого тиску.
За попередньою оцінкою, внаслідок удару по ТЕЦ‑3 підприємству завдані
збитки у розмірі 60 мільйонів гривень. Аби запустити станцію до початку опа‑
лювального сезону треба відновити систему керування, яка була пошкоджена
через удар. Після обстрілу допомогти колегам з ТЕЦ‑3 розібрати завали відізва‑
лися співробітники КП «Харківські теплові мережі» з усіх районів міста.
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https://bit.ly/3TSaFfH
https://bit.ly/3Tm5KUs

Харківська ТЕЦ‑3

22

ХАРКІВСЬКА ТЕЦ‑5 /
ЗМІЇВСЬКА ТЕС 32
Х

арківська ТЕЦ‑5 розташована поблизу села Подвірки Дергачівського ра‑
йону, є другою після Київської ТЕЦ‑5 з найбільших теплоелектроцентралей
в Україні за встановленою електричною потужністю. Основне призначення
ТЕЦ — забезпечення електроенергією та теплом побутових та промислових
споживачів міста Харків. Харківська ТЕЦ‑5 постачає теплову енергію в такі ра‑
йони міста та області: Київський, Шевченківський, Салтівський, Новобаварський,
Холодногірський, Харківський, Дергачівський. Влітку станція забезпечує гарячою
водою все півторамільйонне індустріальне місто, але останні роки на теплий
період року станцію відключають.
6 вересня на Харківщині розпочався успішний контрнаступ української
армії зі звільнення окупованих територій, в результаті якого було відновлено
контроль майже на всій території Харківської області. Як вважає радник голови
Офісу президента Михайло Подоляк, саме у відповідь на поразку російських
військових, 11 вересня двома крилатими ракетами було обстріляно один
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https://bit.ly/3CSmprIl
https://bit.ly/3giMfx8
https://bit.ly/3TJQW1q
https://bit.ly/3s510GG
https://bbc.in/3sgSrIR
https://t.me/V_Zelenskiy_official/3203
https://bit.ly/3sjstnW
https://bit.ly/3ePlQqo
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із найважливіших інфраструктурних об’єктів Харківщини — Т
 ЕЦ‑5. Частково
була зруйнована адміністративна будівля ТЕЦ, сильно постраждало обладнан‑
ня станції, на момент прибуття рятувальників площа пожежі становила понад
1000 м2. В роботах з ліквідації наслідків ворожого удару брало участь 12 опера‑
тивних підрозділів ДСНС, фахівці військово-цивільної адміністрації, комунальні
та аварійні служби.
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В той же час під обстріл окупантів потрапила Зміївська ТЕС, що є найбіль‑
шою електростанцією у Харківській області, та три підстанції високої напруги,
через що було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні
лінії 750 кВ та 5 повітряних ліній 330 кВ.
Через обстріли двох зазначених об’єктів інфраструктури без світла
залишилися сотні тисяч українців у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій області. Також в цих регіонах частково було
відсутнє водопостачання через зупинку насосів, що качають воду. Харків’яни, які
в цей момент перебували в метро, були вимушені вийти з вагонів та йти пішки
темними тунелями до найближчої станції. Під час обстрілів загинули четверо
енергетиків, троє були поранені.
Поки ДСНС гасили пожежі, диспетчери та інженери «Укренерго» разом
із фахівцями в областях заживили більшість відключених регіонів за підготов‑
леними резервними схемами та алгоритмами дій. Світло почало повертатися
до домівок жителів східних областей за сорок хвилин, усі основні лінії заживили
за чотири з половиною години. Наступного дня після обстрілів повністю було
відновлено електропостачання у Полтавській та Донецькій області. Частково без
світла залишалася Сумська область — 1,7 тисячі споживачів, Дніпропетровська
область — близько 3000 споживачів та Харківська область — близько 12 000
споживачів.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли Хар‑
кова та звинуватив Росію у завданні навмисних ракетних ударів по цивільній
критичній інфраструктурі України, назвавши їх терористичними актами. Очільник
держави додав, що «холод, голод, темрява й спрага — для нас не так страшно
й смертельно, як ваші [російські] «дружба й братерство».
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ЧЕРНІГІВСЬКА ТЕЦ 33
Ч

ернігівська ТЕЦ — це теплоелектроцентраль, що забезпечує електроенер‑
гією Чернігів та сільськогосподарські райони Чернігівської області, парою — 
промислові підприємства, теплом — комунально-побутових споживачів міста.
Підприємство опалює 598 будинків. Входить в об’єднану енергетичну систему
України.
З 2000 року майно Чернігівської ТЕЦ було в оренді фірми «Технова». 31 трав‑
ня 2022 року на позачерговій сесії міської ради депутати погодили рішення
щодо дострокового припинення договору оренди за ініціативою орендаря, що
означало в подальшому перехід майнових комплексів ТЕЦ в управління міста.
Таке рішення керівництва «Технови» було продиктоване збитками внаслідок
російських бомбардувань.
Починаючи з 28 лютого, по території Чернігівської ТЕЦ неодноразово на‑
носилися ракетні та мінометні удари, внаслідок чого було зруйновано або ча‑
стково пошкоджено більшість технічних та адміністративних споруд. Зокрема,
зруйновано головний трансформатор, який забезпечував подачу електроенергії
в місто, вузол хімічної підготовки води, обладнання відділу зв’язку та диспетче‑
ризації, центральну щитову та ділянки теплових магістральних мереж. Також
був знищений вузол подачі вугілля, через що ТЕЦ тепер може працювати лише
на газу. З 15 березня станція була вимушена припинити подачу теплоносія
своїм споживачам.
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https://bit.ly/3MQPWq0
https://bit.ly/3SePXVO
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https://bit.ly/3eVwSus
https://bit.ly/3DjTKwY
https://bit.ly/3Sm7uM4
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Попри інтенсивні бомбардування фахівці ремонтних бригад постійно на‑
магались проводити аварійно-відновлювальні роботи на теплових мережах.
В той же час внаслідок повторних атак додавалися нові пошкодження. Під час
чергового обстрілу 5 березня дорогою на роботу начальник відділу кадрів Чер‑
нігівської ТЕЦ дістав уламкове поранення, несумісне з життям.
Заступник Чернігівського міського голови Віктор Геращенко зазначає, що
на відновлення ТЕЦ, за оцінками експертів, потрібно близько 803 млн. грн. Кабі‑
нет Міністрів проголосував за виділення перших 100 млн. з державного бюджету.
Тривають роботи з перевірки внутрішньобудинкових мереж у всіх 598 багато‑
поверхівках, які обслуговує Чернігівська ТЕЦ. Тепловики та працівники ЖЕКів
виявляють та усувають пориви, що утворилися через розмерзання системи
внаслідок вимушеної зупинки підприємства у березні, коли тепло перестало
надходити у домівки.
30 червня на сесії міської ради депутати одноголосно підтримали створен‑
ня комунального підприємства «Теплокомуненерго», якому передадуть цілісний
майновий комплекс, що був в оренді «Технови». Наприкінці грудня 2022 року
закінчується і договір оренди для акціонерного товариства «Облтеплокому‑
ненерго», який не планується продовжувати. Мережі, які кілька десятків років

Чернігівська ТЕЦ

27

перебували в оренді приватних компаній, повернуться в оперативне управління
міста. В подальшому ці підприємства планують об’єднати і створити ще одне
комунальне підприємство. Одне займатиметься безпосередньо генерацією
тепла, інше — його постачанням.
За думкою завідувача кафедри електричної інженерії Національного універ‑
ситету «Чернігівська політехніка» Анатолія Приступи, відновлювати потужності
ТЕЦ, які початково будувалися для забезпечення потреб потужних промислових
підприємств, не зовсім доречно. Наразі такої потреби в тепловій енергії вже
немає. Для побутових споживачів було б ефективніше встановити невеликі
розподільні котельні, які є більш економними та мобільними. В той же час це по‑
требуватиме великих капітальних вкладень, кардинальної зміни структури те‑
плових мереж, що до опалювального сезону 2022–2023 рр. здійснити абсолютно
нереально. Виходячи з ситуації, яка склалася, задля забезпечення людей теплом
відновити працездатність ТЕЦ наразі критично важливо.
Через складності поставок вугілля, пов’язані з бойовими діями, та пошкодженням обладнання подачі вугілля на самій ТЕЦ, теплогенеруюче
підприємство цього сезону працюватиме на природному газі.
В кінці липня було затверджено план-графік відновлення зруйнованої ТЕЦ
та надано до профільного міністерства помісячний план асигнувань з серпня
по жовтень. На заміну пошкодженого трансформатора було придбано новий.
Виведений з ладу трансформатор забезпечував постачання електроенергії для
міста та зв’язок з енергосистемою України, а також був важливим елементом
у генерації тепла та гарячої води саме в холодні пори року. Він відпрацював
на підприємстві більше 50 років і міг би вірно служити далі, якби не пряме влу‑
чання з міномету.
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ІНШІ ОБ’ЄКТИ 34
В

ночі 27 квітня російські окупанти обстріляли з артилерії місто Зеленодольськ
Дніпропетровської області. Під вогонь потрапило підприємство енергетич‑
ної інфраструктури — К
 риворізька ТЕС. Стався витік мастила, через що виникла
сильна пожежа. В результаті обстрілу один працівник станції був поранений
та доставлений у лікарню Кривого Рога. Черговий обстріл станції відбувся
28 червня.
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3‑го березня через авіаційні удари у місті Суми була пошкоджена ТЕЦ та під‑
станція № 40. У більшій частині міста постачання електроенергії припинилося.
За словами речниці «Сумиобленерго» Олени Закревської, обстріляли ПС‑330
«Суми» і ПС‑110 «Вузлова». Наступного дня міська рада повідомила, що Сумська
ТЕЦ функціонує в штатному режимі, працюють всі котельні, за виключенням
однієї. Підключені від неї споживачі тимчасово були переключені на ТЕЦ. Через
значний обсяг аварійно-відновлювальних робіт мереж та обладнання за добу
електропостачання було відновлено для більшості критично важливих для за‑
безпечення життєдіяльності міста об’єктів. До усунення решти пошкоджень
енергетики приступили 5 березня.
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