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ВСТУП
З

самого початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України
об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі система газопостачання,
піддаються ракетним, авіаційним та артилерійським атакам з боку російської
армії. Внаслідок бойових дій руйнуються газорозподільні пункти та газопроводи, виходить з ладу газове обладнання, обстрілюються адміністративні будівлі
та транспорт газових компаній. Пошкодження комунікацій супроводжуються
витоками природного газу, що представляє загрозу безпеці споживачів, адже
можуть призвести до пожеж та вибухів.
Загальна протяжність газорозподільних мереж в Україні, якими користуються близько 13 млн кінцевих споживачів, становить понад 350 тисяч км
трубопроводів.
За інформацією Регіональної газової компанії (далі — РГК), найбільшого
українського оператора з розподілу газу, за три місяці війни розміри збитків
від пошкодження критичної інфраструктури через дії російських військ досягли
9,9 млрд. грн. Було знищено 5 тисяч км газорозподільних мереж, розтрощено 311 одиниць високотехнологічного сучасного автотранспорту, зруйновано
6 тисяч м2 будівель, відключено й пошкоджено 1074 газорозподільних та 2739
шафових газорегуляторних пунктів (далі — Г
 РП) 1. На початок липня газівниками
було відновлено газопостачання для 412 тисяч українських родин, що проживають у 253 населених пунктах; налагоджена робота 527 газорозподільних та 1258
шафових пунктів 2.

1

https://bit.ly/3r03Axe

2

https://bit.ly/3fcI31B
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У 2014–2015 роках об’єкти газової інфраструктури в Луганській та Донецькій областях неодноразово зазнавали обстрілів з боку незаконних збройних формувань, які підтримувалися РФ, що було задокументовано Луганським
обласним правозахисним центром «Альтернатива» та представлено у звіті
«Тест на виживання: житлово-комунальні будні цивільного населення в зоні
конфлікту» 3. Згодом на основі зібраних матеріалів було підготовлено подання
до Міжнародного кримінального суду.
Згідно з Положенням про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року 4,
та Додатковим протоколом I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року
(Протокол I) 5, забороняється застосовувати зброю, снаряди, речовини й методи ведення воєнних дій, здатні завдати надмірних пошкоджень або надмірних
страждань. Міжнародне право встановлює обмеження щодо способів використання дозволених видів зброї та методів ведення військових дій — забороняється 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 виживання цивільного населення) заборонено піддавати нападу або знищувати, виводити або доводити до непридатності об’єкти, необхідні для виживання
цивільного 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 небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення.
Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, РФ здійснює збройні напади на об’єкти газової інфраструктури, що призводить не тільки до руйнації комунікацій, але й до чисельних зупинок у постачанні життєво необхідних
ресурсів для цивільного населення, що проживає в зоні активних бойових дій.
В цій публікації, підготовленій Луганським обласним правозахисним центром «Альтернатива», представлений огляд роботи обраних шести газових
компаній («Донецькоблгаз», «Київоблгаз», «Миколаївгаз», «Харківгаз»,
«Харківміськгаз», «Чернігівгаз») в п’яти областях України (Донецька,

3

https://bit.ly/3DJ6JJh

4

https://bit.ly/3qWY6TV

5

https://bit.ly/3QYX1FC
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Київська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська) в умовах російсько-
української війни в період з 24 лютого по 20 липня 2022 року. Характер
російських обстрілів, їх наслідки для цивільного населення та наявні виклики
для працівників газових служб в різних областях України схожі поміж собою
і відрізняються переважно інтенсивністю бойових дій та масштабами руйнувань.
Тому в публікації описані лише окремі кейси, що дають змогу скласти враження
щодо проблем газових компаній в інших областях України, які також піддаються
російським нападам.
Інформація була отримана з відкритих джерел, серед яких національні ЗМІ,
соціальні мережі, заяви офіційних осіб та публічні свідчення очевидців 6.

«ЧЕРНІГІВГАЗ»

«КИЇВОБЛГАЗ»

«ХАРКІВМІСЬКГАЗ»
«ХАРКІВГАЗ»

«ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

Регіони України,
в яких функціонують
газові компанії,
що представлені
в публікації

6

«МИКОЛАЇВГАЗ»

Інформація, викладена в публікації, не є вичерпною

Вступ

6

КЛЮЧОВІ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

В

иходячи з кількості обстрілів критичної інфраструктури України з боку армії
РФ та наслідків таких обстрілів для цивільного населення, можна стверджувати, що відповідні факти відносяться до міжнародних злочинів і відповідають
критеріям системності та масштабності. Використовуючи тактику ведення бойових дій із умисним руйнуванням критичної інфраструктури, РФ спрямовує
зусилля на залякування та заподіяння страждань цивільному населення. Таким
чином здійснюється тиск на мирних мешканців і державу Україна в цілому з метою примушення до капітуляції.
Чисельні обстріли газової інфраструктури зафіксовані в Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській,
Чернігівській областях, незначні пошкодження газорозподільних мереж внаслідок російських атак також мали місце в Одеській та Житомирській областях.
На території, охопленій бойовими діями, не поодинокі випадки, коли задля
збереження сталого газопостачання працівники виконують ремонтні роботи
в умовах підвищеної небезпеки. Швидкість реагування та відважність часто
є запорукою недопущення ще більших жертв. Іноді в перервах між обстрілами
газівникам доводиться ставити на труби тимчасові бандажі. Роботи проводяться
усіма підручними способами — н
 акладаються гумові «латки», труби замотуються
скотчем, забиваються дерев’яними чопами. Ризикуючи своїм життям під загрозою обстрілів, фахівці аварійно-диспетчерської служби локалізують витоки газу
та здійснюють ремонтні роботи з відновлення газопостачання. До цього процесу також залучаються вибухотехніки для розмінування місцевості — російські
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військові встановлюють міни та розтяжки, нерідко газівники виявляють мінування навіть виносних засувок в полях.
Задля підвищення рівня безпеки працівників газових служб РГК були
придбані 250 бронежилетів для тих співробітників аварійно-диспетчерських
служб, що працюють у зоні бойових дій та на деокупованих територіях.
За інформацією ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» 7 (далі
ОГТСУ), станом на 11 липня на території України не працює 110 газорозподільних станцій (майже 8 % від загальної кількості) у шести регіонах України8.
Найбільша кількість відключених станцій припадає на Донецьку та Луганську
області.
З середини травня, коли було перебито магістральний газопровід біля
Сєвєродонецька Луганської області, з нестабільною подачею газу залишалося
5 населених пунктів регіону. Після того, як 25 травня внаслідок бойових дій було
знеструмлено останню газорозподільну станцію (далі — ГРС) на Луганщині,
область повністю залишилася без блакитного палива 9.
В той же період було припинене газопостачання до населених пунктів Донецької області, оскільки через обстріли російської армії було пошкоджено
черговий магістральний газопровід. У зв’язку з постійними бойовими діями
виконання ремонтних робіт та поновлення газопостачання споживачам Луганської та Донецької областей неможливе 10.
Без газу залишається і частина Запорізької області. У червні російські обстріли пошкодили газопровід, що живив 17 ГРС та 100 тисяч споживачів у Мелітополі, Енергодарі, Дніпрорудному та інших населених пунктах. Газівники
Запорізького управління ОГТСУ локалізували пошкоджену ділянку та перекрили частину газогону. Запас газу, що залишався у газопроводі, вичерпався
8 липня, після чого ГРС були зупинені і постачання споживачів припинилось.
Через активні бойові дії, що тривають в регіоні, доступ до газопроводу та його
повноцінний ремонт наразі неможливі 11.
Одним із найсуттєвіших наслідком відсутності газопостачання є проблема
опалення житла у зимовий період. Вже зараз обласна влада Донецької області зазначає, що у зв’язку з неможливістю повною мірою забезпечити область
7

Природна монополія, яка забезпечує транспортування природного газу споживачам
України та країн Європейського Союзу

8

https://bit.ly/3dEolv1

9

https://t.me/luhanskaVTSA/2902

10

https://bit.ly/3dx7KJR

11

https://bit.ly/3dEolv1
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газом будуть використовуватися альтернативні джерела опалення із жорсткими
обмеженнями щодо використання ресурсів. В Донецькій обласній військовій
адміністрації наголошують на важливості евакуації з регіону та закликають виїхати всіх, хто не задіяний у процесі оборони області або підтримки її життєдіяльності. У розміщенні евакуйованих жителів влада розраховує на підтримку
інших областей України 12.
Нагальною задачею для української влади є питання збитків, пов’язаних
із виробничо-технологічними втратами, що виникають через бойові дії. Розробляється окрема методика для їх підрахунку з метою подальшого їх пред’явлення
РФ. Фіксація наслідків обстрілів об’єктів газової інфраструктури є першим кроком в цьому напрямку, але іноді виникають певні проблеми у зв’язку із забороною воєнної розвідки та ЗСУ фотофіксації випадків пошкоджень газопроводів.
Це пов’язано з міркуваннями безпеки, оскільки здебільшого така фіксація відбувається через телефони, які «прив’язують» фото до геолокації, що може дати
противнику можливість скоригувати вогонь 13.
Наразі низка об’єктів газотранспортної системи України знаходиться
на окупованих територіях. Одним з таких об’єктів є компресорна станція «Новопсков» в Луганській області, через яку здійснюється транзит майже третини
газу (до 32,6 млн м3 на добу) з РФ до країн Європи. 9 травня диспетчери ОГТСУ отримали інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського майданчика в транзитні потоки газу. Був зафіксований несанкціонований
відбір транзитного газу з магістрального газопроводу “Союз” в газопроводи
на неконтрольованих Україною територіях Луганської та Донецької областей.
Фактично відбулася крадіжка газу, через що ОГТСУ був змушений оголосити
форс-мажор по точці з’єднання “Сохранівка”, оскільки не міг нести відповідальність за збереження транзитних обсягів.
11 травня 2022 року оператор газотранспортної системи РФ ПАТ «Газпром» перекрив кран на магістральному газогоні «Союз» на території Росії.
В той же день диспетчери ОГТСУ зафіксували несанкціоновані зміни режимів
транспортування газу, які свідчать про закриття газових кранів в районі станції
«Новопсков» на окупованій території, в тому числі на магістральному газогоні
«Новопсков-Шебелинка», що транспортував газ на територію Донецької та Луганської областей. Таким чином, транзит газу від газовимірювальної станції
«Сохранівка» було припинено 14. В якості альтернативи українською стороною
12

https://bit.ly/3QZKH89

13

https://bit.ly/3S1Noaq

14

https://bit.ly/3S89vMz
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було запропоновано перевести транзит на точку з’єднання «Суджа», як це було
в 2020 році. Проте «Газпром» без явних причин ігнорує цю пропозицію, хоча для
переведення є усі технічні можливості.
Наразі перед Україною стоять складні завдання — продовжувати газопостачання для населення та підприємств в умовах військової агресії та закачати
до сховищ додаткові обсяги газу на прийдешню зиму, враховуючи високі ціни
на енергетичні ресурси. Не дивлячись на повномасштабну війну Росії проти
України, газовий сектор продовжує працювати та робить все можливе для забезпечення громадян та бізнесу блакитним паливом.
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»15
Юридична адреса: Донецька область, місто
Краматорськ, вулиця Південна, будинок 1

АТ

«Донецькоблгаз» займається розподіленням, транспортуванням та постачанням газу на підконтрольній частині Донецької області за виключенням міста Маріуполь та деяких прилеглих селищ (на цих територіях послуги надає ПАТ «Маріупольгаз»). «Донецькоблгаз» щорічно розподіляє близько
809 млн кубометрів природного газу для 370,4 тисяч споживачів, враховуючи
368,9 тисяч побутових споживачів та 1,5 тисячі підприємств. Загальна довжина
газопроводів становить майже 13 тисяч кілометрів.
24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення армії РФ на територію України. Донецька область, на території якої вже вісім років велися бойові
дії різної інтенсивності, не стала виключенням з переліку регіонів, що зазнали
нападів з самого початку російської агресії.
За перші два тижні війни через постійні обстріли цивільної інфраструктури,
зокрема системи газопостачання, 13 населених пунктів області, де проживають
близько 15 тисяч абонентів, залишилися без газу. В частині селищ відновити
газопостачання не вдавалося через щільні обстріли, десь мережі були настільки
пошкоджені, що відремонтувати їх силами виключно фахівців підприємства
15

Матеріали, використані в цьому розділі:
https://bit.ly/3LCrWGt
https://bit.ly/3LPCAKt
https://bit.ly/3BChytY
https://bit.ly/3SbvZfx
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не було можливості. За цей період газівниками було локалізовано понад 450
витоків газу.
Ремонтні роботи із заміни ділянок газопроводів, встановлення бандажів,
зварювання пошкоджень від обстрілів та вибухів велися щодня — одразу після
припинення вогню, а часом і під ворожими нападами. Коли нерозірвані снаряди застрягали в газопроводах, роботи проводилися спільно з ДСНС України.
За перші 40 днів війни було відремонтовано понад 40 км газопроводів, відновлене газопостачання до 5 тисяч житлових будинків, 19 котелень та низки
промислових підприємств.

Неодноразово внаслідок обстрілів зазнавали пошкоджень адміністративно-
побутові будівлі структурних підрозділів «Донецькоблгазу». В ряді випадків через
ударну хвилю були вибиті вікна, двері, зруйнована покрівля.
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27 квітня через постійні бойові дії, значні пошкодження газової інфраструктури та неможливість проведення ремонтних робіт газівники спільно з місцевою
ВЦА прийняли рішення відключити газорозподільну станцію міста Лиман. Таким
чином, понад 10 тисяч споживачів залишилися без блакитного палива.
На початку травня в результаті чергового ракетного обстрілу Краматорська постраждали об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких понад 30
багатоповерхівок, дитячий садок, дві школи, котельня, торговельні заклади.
Без газу залишилися 15 багатоквартирних будинків. Газівники оперативно
провели ремонтні роботи з відновлення газопостачання, за що краматорці висловили свою щиру подяку, надіславши відповідного листа на адресу
«Донецькоблгазу».
Під постійними ворожими обстрілами знаходяться Авдіївська, Мар’їнська,
Бахмутська громади. В середині травня в результаті авіаудару по місту Торецьк
було знищено 20 метрів наземного газопроводу середнього тиску діаметром
108 мм. Швидко відновити пошкоджену ділянку газівники не мали можливості,
оскільки на місці, де був прокладений газопровід, утворилася велика воронка
діаметром 15 м та глибиною до 6 м.
23 травня внаслідок обстрілів російської армії було пошкоджено магістральний газопровід, у зв’язку з чим АТ «Донецькоблгаз» було змушене припинити
подачу природного газу до населених пунктів Донецької області. В той же
час газівникам вдалося зберегти газ в мережі для роботи трьох хлібозаводів
Донецької області впродовж наступних кількох днів.
Пошкоджена ділянка газопроводу була оперативно локалізована, але виконання відновлювальних робіт та поновлення транспортування газу унеможливлене через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу
відсутні через несанкціоноване втручання в роботу газотранспортної системи
на території, окупованій російськими військами. Важливо зазначити, що 11 травня
2022 року фахівці ОГТСУ зафіксували перекриття кранів у районі компресорної станції КС «Новопсков» на магістральному газогоні, що транспортував газ
на територію Донецької та Луганської областей.
Співробітники Оператора ГТС України залишаються на території регіонів і знаходяться на постійному контакті з військовими та представниками
військово-цивільних адміністрацій, щоби за першої нагоди розпочати відновлення пошкодженої газотранспортної інфраструктури.
Фахівцям «Донецькоблгазу» вдалося зберегти газопостачання для двох
громад області — К
 омарської та Олександрівської. Завдяки цьому близько 1900
сімей продовжують отримувати газ.
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
АТ «КИЇВОБЛГАЗ» 16
Юридична адреса: Київська область, Фастівський район,
місто Боярка, вулиця Тараса Шевченка, будинок 178

АТ

«Київоблгаз» забезпечує доставку природного газу майже 1 млн побутових споживачів та понад 8000 юридичних осіб Київської області. Загальний рівень газифікації області — понад 95 %. Компанія посідає перше місце
в країні за загальною протяжністю газопроводів — понад 44 тисячі кілометрів
знаходиться на її балансі та обслуговуванні.
З першого дня війни населені пункти Київської області піддавалися ракетним та авіаційним атакам з боку російської армії. 6 березня у зв’язку з численними пошкодженнями газопроводів та відповідного обладнання внаслідок бойових
дій на Київщині, «Київоблгазом» було вимушено призупинене газопостачання
у 37 населених пунктах, серед яких Ірпінь, Буча, Гостомель, де обстріл цивільної
інфраструктури вівся майже постійно. За інформацією компанії, таке рішення було прийняте заради безпеки жителів Київської області, задля уникнення
ще більших руйнацій внаслідок вибухів та потрапляння суміші газу до місць
укриття від обстрілів (бомбосховищ, підвалів, підземних паркінгів). На той період
без газопостачання залишилися 97 613 споживачів. Всього за період активних бойових дій в Київській області, частина якої перебувала під російською

16

Матеріали, використані в цьому розділі:
https://bit.ly/3Uu0hvz
https://bit.ly/3Sry06W
https://bit.ly/3So9l39
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окупацією, сталого газопостачання були позбавлені 149375 споживачів, що проживали у 120 населених пунктах.
Окрім фактів пошкодження газорегуляторних пунктів, виведення з ладу
газового обладнання, зафіксований випадок, коли осколками снарядів було
пошкоджено автомобіль аварійно-диспетчерської служби.

На початку квітня Київська область була деокупована, і працівники АТ «Київоблгаз» разом із співробітниками ДСНС розпочали огляд газових мереж
з метою визначення обсягу пошкоджень та завданих збитків. Ремонтні роботи
були розпочаті одразу після розмінування територій саперами. За три тижні
повністю було відновлено газопостачання у 102 населених пункти, частково — у шість. Блакитне паливо з’явилося у 93082 домогосподарствах. Вже
на початку червня послуга з розподілу природного газу стала доступною
всім споживачів, які через бойові дії були її позбавлені.
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Про роботу в умовах бойових дій розповідає слюсар 4‑го розряду аварійно-
диспетчерської служби Ірпінської дільниці Києво-Святошинського відділення
АТ «Київоблгаз»:

«24 лютого розпочалася моя робоча зміна. Перший виклик був
у смт Гостомель. Виїхали з бригадою, та диспетчер по рації сказав
терміново повертатися — за 1,5 м до місця виклику влучила ракета.
В той час ми працювали цілодобово, аби вчасно усувати витоки
газу. На початку березня, на чергуванні з водієм ми залишилися
удвох. Чотири доби жили з ним у будівлі головного управління без
світла і води. Трохи їжі нам приносили місцеві мешканці. Ми робили
все, що могли — ремонтували газопроводи, накладали бандажі
на пошкоджені труби, перекривали газопостачання до будинків,
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повністю зруйнованих ворогом. Залишалися на робочому
місці, допоки газопостачання не було зупинене повністю.
З 5‑го квітня, після звільнення області ми почали відновлювати
газопостачання до Бучі, Коцюбинського, Гостомеля, Ворзеля. Газівники
одні з перших заходили в звільнені від ворога міста. Пекло. Тіла
людей. Понівечені авто, знищені будинки. В такі моменти втрачалося
відчуття реальності. Але ми не давали волю емоціям. Була мета — 
якнайшвидше полагодити газопровід та пустити людям газ.
Запам’яталося, як під час обстеження території між Мироцьким
та Гостомелем знайшли пошкоджену газову трубу. Підійшовши
ближче до вирви, побачили нерозірваний снаряд. Виявилося,
що він застряг у трубі, спричинивши виток газу середнього тиску.
Ми негайно перекрили газ на цій ділянці та викликали саперів».
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МИКОЛАЇВСЬКА
ОБЛАСТЬ
АТ «МИКОЛАЇВГАЗ» 17
Юридична адреса: Миколаївська область,
місто Миколаїв, вулиця Погранична, будинок 159

АТ

«Миколаївгаз» розподіляє, транспортує та постачає природний газ
в Миколаївській області. Загальний рівень газифікації регіону — 72 %.
Природним газом забезпечено понад 347 тисяч сімей, що проживають у 8 містах,
14 селищах міського типу та 313 селах області. Серед споживачів газу — більше
100 промислових підприємств, 6200 комунально-побутових об’єктів, 630 бюджетних організацій.
Миколаїв з початку повномасштабного вторгнення російської армії тримає
оборону півдня України. Щодня місто та область страждають від жорстоких обстрілів, руйнування зазнають об’єкти критичної інфраструктури, зокрема газові
комунікації. Пріоритетне завдання для газівників — ліквідація будь-яких витоків
газу, які можуть траплятися через пошкодження мереж.

17

Матеріали, використані в цьому розділі:
https://bit.ly/3BziOhv
https://bit.ly/3R7sZiZ
https://bit.ly/3LyuVjn
https://bit.ly/3Uz9Id2
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За інформацією технічного директора компанії «Миколаївгаз» Дмитра Грицая, в Миколаївській області задіяно більше 70 бригад фахівців, що працюють
на місцях аварій задля відновлення та безперебійної подачі газопостачання
споживачам, 12 з яких базуються безпосередньо в Миколаєві.
Чисельні пошкодження газових мереж були зафіксовані 7 березня після
обстрілу Миколаєва з реактивних систем залпового вогню. Диспетчерська
служба за декілька годин отримала понад 400 заявок через запах газу. Для
усунення аварій були сформовані додаткові бригади.
За перший місяць війни фахівцями «Миколаївгазу» було ліквідовано понад 1000 пошкоджень та відновлено газопостачання близько 7500
споживачам, за три з половиною місяці вже було усунуто більше 4000
пошкоджень.

Мешканці Баштанського та Вознесенського районів неодноразово залишалися без блакитного палива внаслідок російських обстрілів. В середині березня
було перебито газопровід, через що 5700 споживачів Баштанки та навколишніх
сіл були позбавлені газопостачання.
Фахівці АТ «Миколаївгаз» щодня обробляють сотні звернень громадян
міста та області, цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням газопостачання споживачам. Влітку інтенсивність артилерійських
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та ракетних атак на Миколаїв збільшилася. Внаслідок чергового обстрілу були
пошкоджені зовнішні та внутрішні газопроводи, газове обладнання та задано
значних руйнувань будинкам мирного населення. Вранці 29 червня був нанесений ракетний удар по житловому будинку міста. Аварійною бригадою «Миколаївгазу» були виконані ремонтні роботи для ліквідації наслідків ранкового
прильоту.

В тих випадках, коли відновлювальні роботи ведуться поблизу зон активних
бойових дій та на деокупованих територіях, де наявні проблеми з мобільним
зв’язком, пристрої системи супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX
допомагають газівникам тримати постійний зв’язок при пусках газу, коли бригади знаходяться на відстані, і їм необхідно взаємодіяти щодо параметрів роботи
мереж і коригувати свої дії в режимі реального часу.
Водії, слюсарі, зварювальники щоденно ризикують життям, щоб забезпечити
мешканців Миколаївської області блакитним паливом. Іноді задля виконання ремонту мереж та обладнання газівникам доводиться перетинати мінні поля, чекати
закінчення обстрілу у траншеях. Співробітниками «Миколаївгазу» було отримано
50 бронежилетів для убезпечення їх під час необхідності проведення відновлювальних робіт під ворожими обстрілами. Для газівників службою з охорони праці
було організовано навчання з мінної небезпеки за участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, на якому фахівцем були роз’яснені особливості
роботи на замінованій місцевості, після артилерійських обстрілів та авіаударів,
надана інформація щодо видів мін та правил безпеки у випадку їх виявлення.
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Співробітники «Миколаївгазу» розповідають про будні своєї роботи:

«Складно було під час першого обстрілу міста, коли раніше подібного
ти ніколи не чув і не відчував. Земля ходила ходором від пострілів
з важкої артилерії. Було трохи моторошно, коли ми з колегами о другій
годині ночі працювали над усуненням аварій внаслідок російських атак.
Саме цей день врізався в пам’ять, бо вперше довелось чути постріли
у центрі мирного, рідного міста. Вперше довелось дивитись на згорілу
техніку та усувати пошкодження, спричинені бойовими діями».
(Слюсар аварійно-д испетчерської служби)

«Страшно було вночі 11 березня, коли один з житлових масивів «накрило»
хаотичним вогнем касетних снарядів, що пошкодили майно людей
і наші мережі. Нам надійшов виклик, що перебито газопровід на будинку,
а поруч палає автівка, в яку влучив снаряд. Ми розуміли, що якщо
не усунути витік газу, може статися вибух. Обстріл ще не припинився,
а ми вже застрибнули в машину і поїхали. Картина була апокаліптична — 
вибиті вікна, в уламках скла відзеркалює палаюча автівка, газова труба
з пробоїнами. Нам дуже допомагають хлопці з ДСНС. Якщо вони бачать
пошкодження і можуть його усунути, то завжди допоможуть і повідомлять…
В умовах війни ми всі вкотре мали можливість переконатися, що
газівники — то одна велика родина. Ось приклад. Ми бачимо, що на мережі
є пошкодження — збираємось їхати, а нам телефонує наш колишній
працівник і каже, що він сам все усунув, і поки йде обстріл, нам краще
не їхати. Ми потім приїздимо, дивимося, а всі пошкодження залатані,
хоч і підручними засобами. Тобто колишні працівники впевнені, що ми
поїдемо навіть під обстрілами, і тому намагаються нас вберегти».
(Очільник аварійно-д испетчерської служби)

Миколаївська область (АТ «Миколаївгаз»)

21

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
АТ «ХАРКІВГАЗ»
АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» 18
Юридична адреса АТ «Харківгаз»: Харківська область,
місто Харків, вулиця Безлюдівська, будинок 1
Юридична адреса АТ «Харківміськгаз»: Харківська область,
місто Харків, вулиця Москалівська, будинок 57/59

В

Харківській області діють два акціонерні товариства «Харківгаз» та «Харківміськгаз», що займаються розподілом та транспортуванням природного газу в Харківській області (понад 800 населених пунктах) та місті Харків
відповідно. Рівень газифікації області становить 70,9 %. «Харківгаз» забезпечує
природним газом понад 450 тисяч осель Харківської області та близько 2000
юридичних осіб; «Харківміськгаз» — понад 500 тисяч сімей, 831 промислове
підприємство, 3400 комунально-побутових об’єкта.
Внаслідок вторгнення російської армії на територію України Харківська
область зазнала масштабних руйнувань об’єктів критичної інфраструктури,
18
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серед яких розподільні та магістральні газопроводи, газорозподільні станції
та газорегуляторні пункти, газогони будинків і квартир. В перший же день російської агресії, 24 лютого, в Чугуєві під час виконання своїх службових обов’язків
через ворожий напад загинула диспетчер аварійно-диспетчерської служби АТ
«Харківгаз», ще три співробітники отримали поранення середньої тяжкості.
Міста Чугуїв, Ізюм, Люботин, Золочів, села та селища Куп’янського, Чугуївського, Харківського, Ізюмського районів, а відповідно, і їх інфраструктура
страждають від прицільних обстрілів російської армії. Бригади фахівців щодня виїжджають на виклики для виконання ремонтно-відновлювальних робіт.
Газівники неодноразово повертали газ в оселі мешканців міста Дергачі, яке
перетворилося на справжній форпост Харкова. Населений пункт майже щодня
потерпає від ворожих атак.
Зафіксовані влучення снарядів у будівлі та автотранспорт аварійно-
диспетчерської служби «Харківгаз» в Люботині та Слатиному Харківського
району.

В середині березня цілий будинок було повністю зруйновано ракетним
ударом в самому центрі Харкова. Завдяки злагодженій роботі газівників з іншими екстреними службами 11 тисяч споживачів залишилися із газопостачанням.
Внаслідок вибуху утворилася воронка, на дні якої палав газопровід низького
тиску діаметром 250 мм. Ризикуючи своїм життям під загрозою обстрілів, фахівці
аварійно-диспетчерської служби «Харківміськгазу» спільно з ДСНС, поліцією
та ЗСУ змогли ліквідувати витік газу. Рятувальники допомогли розібрати завали,
загасити пожежу та охолодити трубу, щоб зварювальна бригада змогла дістатися
до пошкодженого газопроводу і провести ремонтні роботи.
В травні прямим влученням снаряду було перебито газопровід високого
тиску діаметром 500 мм в Харківському районі області. Без газопостачання
залишились 17,5 тисяч домоволодінь в шести населених пунктах та трьох садових товариствах. Була замінена ділянка пошкодженого газопроводу, виконані
земляні та монтажні роботи.
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Інфраструктура та житлові будинки Північної Салтівки (Харків) страждають від ворожих обстрілів з першого дня війни. В середині червня після розмінування території фахівцями ДСНС газівники змогли розпочати ремонтно-
відновлювальні роботи в мікрорайоні «Салтівка‑1». За два тижні спеціалісти АТ
«Харківміськгаз» обстежили підземні та надземні газопроводи, а також внутрішньобудинкову газову систему. На 30 будинках виконали зварювання пошкоджень
від обстрілів та вибухів, замінили десятки метрів пошкоджених ділянок газопроводів, запірних пристроїв; на деяких багатоповерхівках виконали перемонтаж
газової мережі. Було відновлено газопостачання 5 тисячам мешканців.
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У мікрорайоні «Салтівка‑2» були
вщент знищені мережі, які проходили
через газовий колодязь поблизу одного
з газорегуляторних пунктів. Зокрема,
від масивної ударної хвилі повністю
зігнуло підземні газопроводи середнього та низького тиску, пошкодилися
засувка та кран. Спеціалісти газової
компанії працювали на «Салтівці‑2»
спільно з рятувальниками, які розміновували територію та розбирали завали. Газівники обстежили кожен метр
газорозподільних мереж — г азорегулююче обладнання, надземні та підземні
газопроводи; провели роботи із заміни знищених ділянок газогонів. Станом на 9 липня завдяки масштабним
ремонтно-відновлювальним роботам
було поновлено газопостачання 5 тисячам мешканців цього мікрорайону.
Над відновленням газопостачання в населених пунктах Харківської області
на виїздах на аварійні виклики споживачів працює 34 бригади АТ «Харківгаз».
Щодня спеціалісти ремонтують зруйновані ворогом розподільні газопроводи,
міняють газові мережі багатоповерхівок та приватних будинків. Нерідко робота
пов’язана з ризиком для їх життя та здоров’я. Співробітники газових компаній діляться своїми спогадами про небезпечні умови праці під час російських
обстрілів:

«Близько десятої вечора після авіаудару в будинки по вулиці Українська
в місті Ізюм надійшла заявка від ДСНС про необхідність виїзду чергової
бригади. Протягом 5 хвилин ми виїхали на виклик в напрямку одного
з блокпостів через Сіверський Донець. Вже в дорозі почули винищувач.
Ми попадали у ями та калюжі — літак скинув бомби неподалік від
нас. Це був жах. На блокпосту нас не пропустили, дорога на інший
бік міста була скрізь заблокована, тому нам довелося повертатись
на базу. Літак кожні дві години скидав по дві бомби. Це була пекельна
ніч. Поки я був на роботі, ворожим авіаударом було зруйновано
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мій будинок. О шостій ранку все затихло, і ми поїхали по адресах,
де потрібно було зробити обстеження й встановити заглушки…»
(Майстер аварійно-д испетчерської служби
Ізюмської дільниці АТ «Харківгаз»)

«Ми приїхали на виклик до приватного сектору Харкова. Почали
виходити з машини, коли почули звук літака. Його ні з чим не сплутати,
настільки пробирає нутро. Я підіймаю голову до неба, щоб побачити,
як він виглядає, і бачу, як летять бомби. Ми з моїм колегою встигли
пригнутися, укрилися за машиною, а нашого майстра поранило.
Йому надали медичну допомогу, зараз з ним усе добре».
(Слюсар аварійно-д испетчерської служби АТ «Харківміськгаз»)

«Особливо страшно було працювати на вершині гори, біля підніжжя
якої точилися запеклі бої. Наша бригада із п’яти осіб була практично
живою мішенню на відкритій місцевості. Ми міняли ділянку
пошкодженої труби, нам треба було чітко та без емоцій виконати
наше завдання. Гуркіт вибухів та касетних бомб не заглушала навіть
робота переносної підстанції, яка забезпечувала енергією зварювальні
апарати та болгарки. Всі хлопці вистояли. Тільки потім, опинившись
поза небезпекою і згадуючи перебіг подій, помітили, як тремтять руки
і б’ється серце… Був випадок, коли виконуючи чергове завдання, ми
змушені були розбігтися в різні боки через те, що в небі над нами
був збитий гелікоптер та уламки зі страшним гулом та швидкістю
летіли прямо на нас. Дякувати Богу, нікого не зачепило, роботи
продовжилися, а газопостачання було відновлено… А взагалі, коли
замість налагоджено працюючого ГРП бачиш руїни, а нещодавно
замінені труби зрешечені осколками та місцями нагадують
друшляк, серце обливається кров’ю. Стає боляче за знищену
працю, пошкоджену інфраструктуру та скалічені долі земляків».
(Слюсар ГРП Дергачівської дільниці АТ «Харківгаз»)
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Станом на 27 червня фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання
в 350 населених пунктів Харківської області та повернули газ для близько
100 тисяч родин. Для підтримки життєдіяльності регіону, газівникам довелось
замінити та відремонтувати майже 3 кілометри пошкоджених газопроводів,
відновити роботу 250 газорегуляторних пунктів, усунути тисячі пошкоджень
на будинкових мережах. За чотири місяці війни колектив компанії пережив
близько півтисячі обстрілів та втратив п‘ятьох своїх працівників, які загинули
внаслідок обстрілів російськими снарядами.
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» 19
Юридична адреса: Чернігівська область,
місто Чернігів, вулиця Любецька, будинок 68

АТ

«Чернігівгаз» — а
 кціонерне товариство, яке займається розподіленням,
транспортуванням та постачанням газу в Чернігівській області. Щорічно
компанія транспортує близько 600 млн кубометрів газу. Абонентами товариства є понад 350 тисяч сімей, 208 промислових і 1920 комунально-побутових
підприємств, 648 бюджетних установ.
З початку бойових дій населені пункти Чернігівської області зазнавали
постійних обстрілів, через що без сталого газопостачання залишалися тисячі мешканців. На початку березня в області було зафіксовано близько 60 пошкоджень мереж, з яких 41 — у багатоповерхівках Чернігова, які сталися через
артилерійські обстріли та бомбардування російськими військовими житлових
кварталів. На той час на Чернігівщині без газопостачання залишалися 14,3 тисячі
споживачів. Оперативним відновлювальним роботам перешкоджали бойові дії
у відповідних районах. Фахівці «Чернігівгазу» робили все можливе для повернення газу в українські оселі — п
 робиралися на виклики та ремонти пішки через
підірвані мости, повз ворожу техніку, вирізали пошкоджені ділянки і зварювали
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газопроводи у швидкісному режимі під час роботи артилерії, перепідключали
систему по-іншому, щоб повернути газ у вцілілі під’їзди й квартири.
Під час обстрілів 9–10 березня ворожий снаряд пошкодив підземний газопровід та інші комунальні мережі у приватному секторі Чернігова. Третина
міста залишилася без газу. Ремонтна бригада усунула витік газу, заваривши
трубу, але повністю обстежити систему газопостачання та відновити роботи
було можливо тільки після припинення військових дій.
Під час бомбардувань газорозподільні мережі, до яких були приєднані
котельні обласного теплокомуненерго, зазнали багаточисельних ушкоджень,
через що дві третини міста залишилися без опалення — містяни мерзли в своїх
домівках, адже вночі температура опускалася нижче п’яти градусів морозу.
Запустити котельні було можливо тільки після того, як газівники відремонтують
пошкоджені ділянки. Під час безперервних авіанальотів російських бомбардувальників та артилерійських обстрілів фахівцям «Чернігівгаз» вдалося відновити
газопостачання до 22 з 28 котелень міста.
В ніч з 15 на 16 березня під час нічного обстрілу Чернігова російськими
військами реактивними системами залпового вогню «Град» було пошкоджено
розподільний газопровід діаметром 500 мм. До нього була під‘єднана значна
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частина Чернігова. Шукати пошкодження газівникам «Чернігівгазу» довелося
вночі, під час обстрілу. Було виявлено, що в постраждалому газопроводі стирчав
снаряд. Щоб провести роботи з його вилучення, обрізки постраждалої ділянки,
зварювання тощо, знадобилися не один день, декілька бригад та прикриття
українських військових.
Артобстріли житлових районів і скидання авіабомб на місто призводили
до руйнування розподільних та фасадних газопроводів і суміжних комунікацій.
Газівникам доводилося ремонтувати газопроводи буквально «у підвішеному
стані», тримаючи драбину у повітрі над водою. Працівники користувалися навіть
найменшими паузами між обстрілами, аби відремонтувати мережі та поновити
газопостачання.
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Нижче наведена пряма мова співробітника АТ «Чернігівгаз» щодо умов
роботи газівників від початку війни.

«Я вже місяць не бачив сім‘ю. Відколи почалась війна, я не був
вдома. У нас питають — а як ви ремонтуєте, якщо місто безперервно
обстрілюють з артилерії і бомблять з літаків? А отак. Вони
гатять — ми ремонтуємо. Маємо 5 хвилин між залпами, щоб
схопити інструмент. Після наступного залпу ще 5, щоб відрізати
пошкоджений шматок труби. Потім ще 5, щоб приварити новий.
Буває, що прилітає під час роботи. Російські війська під час обстрілу
пробили газопровід — ми поїхали перекрити газ, і тут свист такий
почався, снаряди над головою пролітають і за кілька десятків
метрів падають. Ми в під’їзд пірнули, перечекали і знов до роботи.
Якщо до місця аварії під’їзду нема — м
 ашину кидаємо, беремо
увесь інструмент в руки і пішки йдемо. Йдемо і не знаємо, чи
дійдемо, коли і куди прилетить. Буває, і вночі доводиться виїжджати,
ліхтариками підсвічувати. Часто під прикриттям військових, іноді
й самі. Велика біда, що майже все місто без електроенергії. Якось
викручуємось завдяки генераторам. Поспати рідко вдається,
бо коли з літаків півтонні бомби скидають на місто — не до сну.
Найважче бачити наслідки цього — зруйноване місто, як гинуть
люди, діти. Тримаємось на тому, що розуміємо, наскільки
важлива зараз наша робота для людей. Щоб їсти могли зварити,
хоч якогось супу чи картоплі раз на кілька днів, між обстрілами.
І люди дякують, підтримують. Оце й дає сили, мабуть.
Пошкоджень газопроводів дуже багато. Переважно осколкові, від
снарядів, касетних боєприпасів. На жаль, є настільки масштабні,
які ми зможемо полагодити лише після перемоги. А зараз робимо
все, аби відремонтувати там, де є хоч найменша можливість. Іноді
нам допомагають підрядники, з якими ми співпрацювали в мирний
час. Війна всіх об‘єднала, показала справжні цінності, справжніх
людей. Я не чув від своїх колег скарг на те, що доводиться працювати
в таких умовах. Тому ми переможемо, інакше не може бути…»
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На початку квітня Чернігівська область була звільнена від російських військ.
У звільнених селах, серед яких Киїнка, Старий Биків, Новий Биків, Козацьке,
Стара Басань, Нова Басань, Новоселівка, газівники обстежують та відновлюють
зруйновані газорозподільні мережі, ремонтують вуличні газопроводи та дворові
вводи, які зазнали пошкоджень від авіабомбардувань, обстрілів та пересування
ворожої техніки.

Станом на кінець червня працівники «Чернігівгазу» повернули газопостачання в 37851 домогосподарство області, усунувши
пошкодження мереж внаслідок бойових дій. Газівники у посиленому
режимі продовжують працювати над
відновленням газопостачання у майже 30 населених пунктах області.
Роботи ускладнюються наявністю
великої кількості вибухонебезпечних
предметів, що залишили після себе
російські військові, які не гребували мінувати навіть виносні засувки
в полях.
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Співробітники «Чернігівгазу» під час виконання своїх обов’язків в небезпечних умовах розуміли свою відповідальність перед людьми, перед країною,
і робили свій внесок у перемогу без жодної скарги на складні умови.
В центрі Чернігова обласною військовою адміністрацією було встановлено
білборд в якості подяки комунальникам за героїчну оборону міста.
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