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ПРОТОКОЛ № 32 
 
м. Сєвєродонецьк                                                                        28 грудня 2017 року 
 

Головував: Заступник голови облдержадміністрації, заступник голови 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій Клименко Юрій Юрійович. 
 
Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком). 
 

І. Про кризову ситуацію в енергетичній сфері Луганської  області 
під час проходження осінньо-зимового періоду 2017/18 років. 

(Хозіна М.П., Сурай В.А., Луньов Ю.В., Мирошниченко В.Ф., Горохов М.Ю., 
Мінін Г.М., Федоров О.В.) 

 
Монополіст у сфері постачання електроенергії в Луганській області – 

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» знаходиться в скрутному 
фінансовому стані через: 

- наявність заборгованості за куповану електроенергію перед 
ДП «Енергоринок» у минулих періодах (у 2005-2017 роках енергопостачальник 
не отримував платежі за спожиту електроенергію підприємствами тепло-, 
водопостачання та водовідведення, що розташовані на території, де органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або ліквідовані); 

- штучний приріст заборгованості за поставлену електроенергію на 
тимчасово окуповану територію з початку проведення антитерористичної 
операції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2016 
№ 368 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 07.05.2015 № 263». 

Загальна заборгованість ТОВ «ЛЕО» перед ДП «Енергоринок» на 
01.12.2017 складає 5,2 млрд грн, через що НКРЕКП з 01.12.2016 до 
теперішнього часу встановлено щодобові утримання коштів з поточного 
рахунку товариства, розмір яких перевищує обсяги коштів, які мали залишатися 
відповідно до затвердженої структури тарифів на виплату заробітної плати 
працівникам, закупівлю палива та матеріалів для виконання аварійних робіт, 
підготовку електричних мереж та обладнання до проходження осінньо-
зимового періоду, виконання заходів інвестиційної програми. За розрахунками 
фахівців ТОВ «ЛЕО» за останні 12 місяців товариство недоотримало на власні 
потреби 580 млн грн. 
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Крім того, за прострочену заборгованість перед ДП «Енергоринок», 
Державною виконавчою службою України з 23.01.2017 накладено арешт на усі 
поточні рахунки ТОВ «ЛЕО», що повністю унеможливило використання будь-
яких надходжень грошових коштів.  

Таким чином, рівень підготовки розподільчих мереж ТОВ «ЛЕО» до 
осінньо-зимового періоду становить лише 35 %, що загрожує його сталому 
проходженню. 

При поганих погодних умовах, із зниженням температури навколишнього 
середовища нижче –10°С тривале знеструмлення об’єктів теплопостачання, 
наприклад, призведе до заморожування та поривів трубопроводів систем 
централізованого опалення. 

Також через падіння реальної заробітної плати існує загроза втрати 
кваліфікованого персоналу підприємства, яке вже втрачає ключових 
співробітників (з початку 2017 року звільнилось 500 працівників). Результатом 
у найближчому часі буде виведення всього персоналу енергокомпанії у 
відпустки без збереження заробітної плати на необмежений час, 
обслуговування електричних мереж буде призупинено. 

Робота всієї енергетичної інфраструктури контрольованої території 
Луганської області виявиться повністю непрацездатною, що в свою чергу 
призведе до аварій системного характеру та повного колапсу 
життєзабезпечення регіону, непоправних наслідків техногенного, екологічного, 
соціально-економічного характеру, загостренню соціально-політичної кризи. 

В період з 24 по 25 грудня 2017 року через несприятливі погодні умови, 
опади у вигляді мокрого снігу з дощем, ожеледі, сильного вітру, швидкість 
якого сягала 7-9 м/с, а пориви до 15 м/с, відбулось масове знеструмлення 
споживачів електричної енергії Луганської області, які заживлені від 
електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання». В результаті 
негоди майже одночасно електричне живлення втратили 5 576 абонентів, 
108 ТП, 9 населених пунктів було знеструмлено повністю та 17 частково. 

З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах 
критичної інфраструктури енергетичного сектору Луганської області та 
забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду 2017/2018 років, 
ТОВ «Науковий парк «Центр трансферу технологій цивільного захисту» 
спільно з Луганською облдержадміністрацією, Українським науково-дослідним 
інститутом цивільного захисту та Головним управлінням Держенергонагляду в 
Луганській області розроблено Аналіз стану об’єктів критичної інфраструктури 
енергетичного сектору Луганської області та надання рекомендацій щодо 
подолання можливих наслідків при виникненні надзвичайних ситуацій. 

 
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила: 
 
1. Інформацію Департаменту регіонального розвитку, промисловості, 

інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації щодо стану 
енергетичної системи області та загроз виникнення надзвичайних ситуацій в 
осінньо-зимовий період 2017/2018 років взяти до відома. 
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2. Міським головам міст обласного значення, головам 
райдержадміністрацій, керівникам підприємств житлово-комунального 
господарства, промислових об’єктів області здійснювати роботу в режимі 
підвищеної готовності до виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
порушеннями в роботі енергетичної системи області, та виконувати 
рекомендації, зазначені в Аналізі стану об’єктів критичної інфраструктури 
енергетичного сектору Луганської області та надання рекомендацій щодо 
подолання можливих наслідків при виникненні надзвичайних ситуацій, надані 
фахівцями Головного управління Держенергонагляду в Луганській області, 
Наукового парку «Центр трансферу технологій цивільного захисту», 
Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (додається). 

Термін: протягом осінньо-зимового 
періоду 2017/2018 років 

 
3. Міським головам міст обласного значення, головам 

райдержадміністрацій, керівникам підприємств енергетики та 
промислового комплексу забезпечити оперативний розгляд звернень 
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», надавати відповідно до діючого 
законодавства допомогу при ліквідації аварій та можливих надзвичайних 
ситуацій в енергетичній сфері. 

Термін: протягом осінньо-зимового 
періоду 2017/2018 років 

 
4. Міським головам міст обласного значення, головам 

райдержадміністрацій: 
4.1 Вжити заходів щодо формування бригад, які можуть бути задіяні 

для надання допомоги фахівцям ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» при 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій, що можуть виникнути 
через порушення в роботі енергетичної системи області. Склад бригад та 
порядок їх залучення узгодити з ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання». 

Термін: протягом осінньо-зимового 
періоду 2017/2018 років 

 
4.2 Забезпечити наповнення місцевих матеріальних резервів для 

запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
матеріально-технічними засобами та пально-мастильними матеріалами. 

Термін: протягом осінньо-зимового 
періоду 2017/2018 років 

 
4.3 Розглянути можливість розміщення частини пально-мастильних 

матеріалів на території РЕМів, на умовах відповідального зберігання, з метою 
скорочення часу реагування на можливі аварійні та надзвичайні ситуації в 
енергетичній сфері. 

Термін: до 04 січня 2018 року 
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4.4 llepernxnyrz ra ni4npaqroBarrr uicqeni rrJraHlr ngaeuoAii upu
BrrHr4KHeHni naAs el{.r airew cury aqi fi .

Tepuiu: ao 04 ci.rHf, 2018 poKy

5. [enapraMeHTy periouarbHoro po3Br{TKy, npoMuuronocri,
inQpacrpyKrypn ra eneprosdepelnennn o6.n4epxaAuinicrpaqii ni4roryraru
rrr4crvr llpesralelrry Yrpairu.r, llpeu'ep-rvrinicrpy Vrcpairua ra niqe-npeu'ep-
uinicrpau Vxpauru crocoBHo xprasonoi cmyaqii B eHeprerrnqnifi ruysi o6lacri.

Tepuiu: ao 30 rpyAHf, 2017 poKy

6. Korrponb 3a Br4KoHaHHflM lporo pimennr 3alr4[rarc sa co6oro.

3acryrnan roJroBrl xoruicii IO.IO.KII{MEHKO

Cerperap nonricii I.B.BACEPI/K

a4
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