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  БАРАБАШ Ю.В.

ЕЛЕКТРОБУДІВНИЦТВО ТА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ В ДОНБАСІ
У 20-х РОКАХ ХХ ст.

Зроблено спробу проаналізувати раніше не висвітлені у науковій
площині питання електробудівництва в Донбасі у 20-х роках ХХ ст. Про-
аналізовано рівень енергопостачання підприємств та житлових приміщень.
Висвітлено аспекти встановлення тарифів на електроенергію в регіоні.

Сучасний етап електрифікації в нашій країні охоплює майже всі сфери
народного господарства, оскільки споживачами електроенергії є люди,
шахти, рудники, кар’єри. Кам’яновугільний Донецький басейн, який у 20-х
роках ХХ ст. почали вважати всеросійською кочегаркою, відіграє чи не
центральну роль в енергопостачанні як регіону, так і країни в цілому.
Електрифікація гірничих підприємств має важливе значення як основна
енергетична база комплексної механізації і автоматизації гірничих робіт. Але
електрифікація підземних гірничих робіт пов’язана з небезпекою, навіть у
сучасних умовах розвитку з модернізованими підходами та застосуванням
удосконаленої техніки. Дані недоліки пов’язані з невідповідністю
електробезпеки та застарілістю техніки на багатьох підприємствах, яка вже
давно увійшла в історію забезпечення використання електроенергії. Все ж,
історично склалося, що з приходом більшовицького режиму в країні постало
завдання модернізувати економіку, в основі чого була електрифікація та
забезпечення відповідного рівня енергопостачання.

Дана проблема є майже не дослідженою в царині сучасної історичної
науки, адже свого висвітлення, як окреме питання, ще не отримала, оскільки
науковці в основному звертаються до її інтерпретації в рамках комплексних
досліджень з історії непу чи в цілому 1920-х років. Серед авторів, які
торкаються даного питання, виділимо праці О.М. Мовчан1,  І.О. Кузенко2,
О.К. Міхеєвої3, М.В. Борисенка4 та ін. Популярною дана проблематика була
на шпальтах тогочасних наукових та періодичних видань.

Тому маємо за мету проаналізувати особливості електробудівництва
та енергопостачання в Донецькому басейні у 1920-х роках.

Відповідно мети, постають такі наукові завдання: розглянути процес
електрифікації в Донбасі відповідно плану ГОЕЛРО з огляду на необхідність
його реалізації саме в даному регіоні; звернути увагу на рівень енергопостачання
підприємств та житлових приміщень; висвітлити аспекти встановлення
тарифів на електроенергію в регіоні.

 На початку 1920-х років розпочалася технічна реконструкція народного
господарства країни, яка здійснювалася на найпрогресивнішій основі -
електриці. На VIII Всеросійському з’їзді (грудень, 1920 р.) затверджено план
ГОЕЛРО, відповідно до якого передбачалося спорудження 20 теплових і
гідравлічних електростанцій. Державна комісія з електрифікації надавала
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виключне значення Південному району, зокрема Донбасу. Так, у плані
ГОЕЛРО зазначалося: “Признать электрификацию Донецкого бассейна …
задачей исключительной государственной важности и первоочередной…
Принять все необходимые меры для экстренного ее проведения в жизнь”5.
Ставилося за мету побудувати державні районні електричні станції у
Штерівці, Лисичанську, Гришиному6.

Взагалі, на початку 1920-х років електричні станції Донбасу ділилися
на дві категорії: станції, пов’язані з виробництвом, - працювали, головним
чином, на внутрішні потреби, і станції, не пов’язані з виробництвом, - районні
станції. У відношенні електрифікації Донбасу Комісією по електрифікації
України було вирішено будівництво районних електричних станцій
координувати з розвитком станцій, що знаходилися на заводах та залежали
від виробництва. Для втілення в життя цього рішення у 1921 р. було
організовано Управління по електрифікації Донбасу7.

Але процес будівництва електростанцій та електрифікації житлових
помешкань в Донбасі, на який влада робила велику ставку, здійснювався
повільно, оскільки підготовчі роботи потребували коштів. Так, у Штейгеровці
у травні 1921 р. велися підготовчі роботи з розширення електричної станції8.
На початку травня вказаного року розпочалася електрифікація 3-го Лозово-
павлівського куща, який приступив до електрифікації Краснопольського
рудника, де було пущено в хід водомістку машину та водолії. У Лозово-
Павлівці зведено електричний млин9.

Міська електрична станція Луганська була побудована ще у 1913 р. У
лютому 1922 р. нею виконані такі роботи: включено 47 нових установок у
міську мережу згідно заявам абонентів, від’єднано з міської мережі 27
установок згідно заявам абонентів, обстежено установок по заявам абонентів
- 145, відремонтовано установок на підприємствах - 3, справлено
пошкоджень в установках у нічний час по заявкам абонентів - 115, наявним
1942-м абонентам відпущено електричної енергії - 52660 кВт10.

Штат Луганської міської електростанції на перше травня 1922 р. складав
36 осіб. На ній працювало 2 турбогенератора з конденсаторними установками
і 3 парових котла площею нагріву по 154 кв. м. кожний і 2 насоси для підпитки
котлів. Станція обслуговувала як підприємства, так і військову частину і
громадян м. Луганська. Виробляла енергію в середньому до 1000 кВт за ніч
при витрачанні вугілля до 300 пудів. Протягом квітня 1922 р. станція
виробила 26920 кВт/годин, на що було витрачено 8670 пуд вугілля11.

На кінець вересня електричною станцією встановлено нові лінії
електричного освітлення загальною протяжністю у 540 саженів. Проводилися
в життя низка заходів, пов’язаних з необхідністю посилення її технічного
обладнання. Передбачалося надати можливість користуватися світлом
жителям окраїн та давати середнім та дрібним установам денну енергію.
Проектувалося проведення лінії високої напруги до емалювального заводу12.

Станом на жовтень 1922 р. робота станції значно впорядкувалася,
завдяки чому підвищилися її доходи. У вересні там були здійснені всі необхідні
роботи. Підвищення ставок робітників та подорожчання вуглю змусило станцію
у вересні збільшити плату за надану електроенергію. Плата стягувалася у розмірі
8 крб. за свічку з трудового елемента та 25 крб. - з нетрудового13.

У жовтні розпочали підготовку проекту посилення електричної станції.
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У зв’язку з розширенням мережі електроосвітлення, що намічалося в
Луганську, велися перемови з Бахмутським комунальним відділом про
переуступку Луганської електростанції, наявної в її розпорядженні
динамомашини перемінного току, яку неможливо було встановити на
Бахмутській станції, працюючі постійним током. Машина та цілком нова й
за потужністю значно перевершувала обидві машини Луганської електростанції14.

Навесні 1923 р. електростанція посилила свою діяльність, перейшовши
працювати у 2 зміни. Проведено електрику у робітничі квартали15. У середині
1920-х років електростанція в Луганську мала потужність в 1000 кВт.
Навантаження станції - 100% і без збільшення її потужності мережу далі
неможливо було розширювати16. У газеті “Луганська правда” за 21 серпня
1925 р. з’явилася замітка, що Луганська міська електростанція з новою
турбіною у 60 кВт відпускає енергії на 80% більше, аніж минулого року. Тож,
луганська електростанція з потужністю 400 кВт у травні 1925 р. була доведена
до 600 кВт, а у серпні виникла необхідність її збільшення, - і була доведена до
850 кВт на годину17.

У 1926 р. в Луганську задля розширенням електромережі передбачалося
проведення нових ліній до 30 верств18. У цілому за 1926 р. мережа
електроосвітлення електричної станції Луганська збільшилася на 4296 метрів.
Збільшення сталося переважно у робітничих районах19.

У травні 1927 р. згідно з постановою міськради порушено клопотання
про збільшення потужності Луганської міської електростанції та розширення
електричної мережі. У зазначений час питання в Луганську було вирішено у
позитивному сенсі. Передбачалося також розширити будівлю станції,
встановити новий турбогенератор потужністю в 1500 кВт і 2 водотрубних
котли в 200 кв. м кожний, розширити мережу високої напруги до 4-х км з
установкою 6-ти трансформаторів загальною потужністю в 180 кВт та
розширити мережу низької напруги на 21 км по вулицям: Луганській,
Ворошилова, Інтернаціональній, Донецькій, Подгорной, Лєсной,
Володарського, Леніна, Свердлова, Ольховській, Артема та ще 14 вулицях.

Крім того, було вирішено придбати 3 трансформатори загальною
потужністю в 900 кВт для установки на текстильній фабриці, емалювальному
та пилонасічному заводі. Вартість цих робіт приблизно 500 тис. крб. Для
виконання названих робіт електрична станція мала суму в 350 тис. крб. Не
вистачало130 тис. крб.20

У 1927 р. Президія Луганського окрвиконкому вирішила побудувати в
Луганську районну електричну станцію потужністю в 10 тис. кВт з тим, аби
вона могла обслуговувати не лише потреби промисловості та населення
Луганська, але й прилеглі до Луганська округи21. На початку 1928 р. Луганська
міська електростанція мала 6347 абонентів - на 50% більше, ніж у 1925/26
р.22 У 1928/29 р. працювала з потужністю в 2500 кВт23. На той час у Луганську
вже діяло 3 електричні станції: 2 заводські, які обслуговували виключно
заводські потреби, і одна міська24.

У 1920-х роках електрогосподарство країни потребувало свого
відновлення, зміни в якому позитивно позначилися на господарстві держави
у середині періоду. Це було пов’язано з необхідністю подолання “темряви”,
в якій країна вступила у неп, задоволення зростаючого попиту на
електроенергію. Але, як зазначив науковець М.В. Борисенко, електрифікація,
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насамперед, торкнулася промислових об’єктів, а не житлового фонду. Через
максимальне навантаження, з яким працювали електростанції на
дореволюційному обладнанні, вичерпувалися їхні запаси. Тож, електрифікація
житла була досі повільною. У першій половині 1920-х років з 147,7 тис.
помешкань Донбасу лише 34,2% мали електричне освітлення, половина з
яких була розташована на рудниках і дещо більше третини - в групі “інші
міські поселення”25.

У першій половині 1920-х років розподіл виробленої електроенергії за різними
категоріями споживачів (кВт/год) у містах Донбасу був таким [див. табл. 1.]26:

Таблиця 1

Дані таблиці свідчать, що з двох наведених міст Донбасу (Маріуполь
та Артемівськ) у кращому становищі щодо електропостачання був Маріуполь
з переважаючими показниками щодо освітлення помешкань жителів, вулиць
і державних та профспілкових організацій. Якщо брати до уваги всіх
споживачів в обох містах, то скудним був розподіл електроенергії на приватні
помешкання, що стало вагомим недоліком того часу та призводило до
постійних скарг населення.

У Бердянську рівень споживання електроенергії взагалі був недостатнім.
Якщо у великих містах на освітлення він сягав до 20 кВт/год., то у Бердянську
на одного жителя припадало в середньому лише 4 кВт27.

В Артемівську, наприклад, населення вдавалося до кражі електроенергії.
Так, електростанцією було відмічено, що випадки крадіжок частішали, про
що свідчило виявлення низки абонентів електроенергії, які користувалися
50-ти і 100-свічковими лампами замість нормальних ламп у 25 свічок. Через
це електростанцією було пред’явилено позив на суму 1500 крб.28

Виробництво електроенергії в кВт на годину на кожного мешканця
Артемівська у 1926/27 р. становило: 1) на освітлення, враховане у абонента
- 17,6; 2) загальне виробництво електроенергії на одного мешканця - 39,829.

З боку уряду було вжито заходів щодо облегшення електрифікації і
сільських місцевостей, де малася можливість ставити станції місцевого
значення. Урядом зроблені розпорядження щодо поширення кредитування
робіт з електрифікації і забезпечення правильної роботи тих фабрик і заводів,
які виробляли приладдя для електрифікації. Попит на електробудівництво
так виріс, що ні українські підприємства, ні союзні не могли його задовольнити
цілком. Справа впиралася у необхідність розширення заводів. На
електробудівництво урядом було відпущено такі суми: у 1923-1924 рр. - 3386
крб., у 1924-1925 - 6599 крб. Намічено на 1925-1926 рр. - 15300 крб. Під
кінець звітного року 200 сільських селищ мали електросвітло30.

У 1925 р. на Будьонівському руднику успішно проходили роботи з
електрифікації та механізації шахт. У червні вказаного року електрифікувалися

Споживачі Маріуполь Артемівськ 
Приватні помешкання 18636 2816 
Освітлення вулиць 16647 39780 
Державні та профспілкові 
організації 

76900 40000 

Разом 241977 556375 
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шахти № 3 і № 6. На початку липня передбачалося отримати дві врубові машини,
а восени ще 12 врубових машин та декілька конвеєрів та електровозів. Повністю
електрифікувати й механізувати рудник передбачалося до 1 січня31.

Здійснювалася електрифікація і Лутугінського заводу, будувалася нова
електростанція з новими дизелями. Будівництво передбачалося закінчити
до осені та перевести всі станки на електричну енергію32. Влітку 1925 р. у
Міллєрово розпочалося спорудження нової потужної електростанції33. У
вказаний період Ровенецький райвиконком постановив електрифікувати й
село Ровеньки. Отримання електричної енергії передбачалося з сусідніх
рудників34. Лозово-Павлівським райвиконкомом планувалося будівництво
електростанції, що коштувало 22 тис. крб., та було внесено в бюджет району35.
В Алчевську організовано комісію з розширення електрифікації міста36.
Краснолучський райвиконком передбачав електрифікувати Красний Луч37.

Робітниче селище Сорокинського рудника складалося з шести
житлових робітничих колоній, де до вказаного часу електричним
освітленням, що мало бути за колективним договором, не користувалися38.

Питання електрифікації Донбасу було особливо невідкладним. Швидке
розгортання видобування вугілля та виробництва чавуну ставило регіон перед
гострою нестачею енергії по усім районам краю. За даними обстеження
Головелектро [див. табл. 2.], при припущенні відносно мінімального розвитку
видобутку з урахуванням, однак, механізації, потреба у силовій енергії
встановлювалася наступним чином:

Таблиця 2

Для забезпечення нормального електропостачання Донбасу необхідно
було протягом наступних чотирьох років створити додаткову потужність
понад 119000 кВт39.

За планом Головелектро в Донбасі розпочалося Штерівське
будівництво (спорудження Першої Державної районної електричної станції
в Антрацитовому районі Донбасу на річці Міус), яке знаходилося на
державному бюджеті  (11 травня 1923 р.)40 і фактично розпочалося лише у
квітні 1923 р.41 Запуск же Штерівської електростанції передбачався 1 січня
1926 р. Її потужність планувалося довести до 36000 кВт42. Місце будівництва
було обрано головним інженером дуже вдало, оскільки передбачалося
забезпечення станції як паливом, так і водою на декілька років, навіть при
посухі. Нова станція надавала можливість зекономити мінеральне топливо,
що витрачалося на дрібних рудникових електростанціях, так як передбачалося
спалювання нею лише штибу, запаси якого значні. Найближчі рудники вже
забезпечували станцію на декілька років паливом43.

VIII з’їздом було рішуче поставлено питання про будівництво
Штерівської електростанції, яка мусила працювати в Донбасі на вугіллі

Роки Видобуток у млн пуд. Необхідна потужність у кВт 
1925-26 1200 60000 
1926-27 1430 89000 
1927-28 1670 124000 
1928-29 1850 156000 
1929-30 2500 196000 
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нижчого сорту, даючи дешеву силу44. У 1926 р. відбувся пуск першого агрегату
Штерівської ДРЕС. У 1929 р. споруджена перша ПЛ 110 кВт Штерівська
ДРЕС-Кадіївка. Відповідно до складеного за рішенням РНК СРСР першого
перспективного плану електрифікації Донбасу у 1928-1929 рр. Штерівську
ДРЕС та інші промислові електростанції було розширено45.

Політика тарифікації у 1920-х роках була доволі класово-пріоритетно
визначеною. Візьмемо за приклад обов’язкову постанову Луганського
комунального господарства по Луганську від 28.12.1921 р., згідно з якою: у
зв’язку з підвищенням цін на паливо, матеріали та робочі руки, комунальне
господарство, на основі колегіальної постанови від 27.12.1921 р.,
підтвердженої міськсекцією при комгоспі, у зміні обов’язкової постанови її
від 13.10.1921 р. про користування електроенергією, оголошувалося:

У зміні істотного тарифу на електроенергію з 1.01.1922 р. встановлювався
наступний тариф, обов’язковий для всіх абонентів електростанції, не виключаючи
громадянських та військових установ та їхніх співробітників.

1. Для квартир трудового елементу, громадських та військових
підприємств за кВт - 16 тис. крб.

2. Для торгово-промислових підприємств та їх квартир за кВт - 2000 крб.
3. Для квартир трудового елементу і установам за свічку - 2000 крб.
4. Для торгово-промислових підприємств та їх квартир за свічку - 3000 крб.
Примітка: плата за вугільні лампи стягувалася у 2,5 рази дорожче.
5. За приєднання нового абонента 25 тис. крб.
6. За виклик монтера для ремонту: а) вдень - 3 тис. крб., б) вночі за

півгодини витраченого часу для виправлення пошкодження - 10 тис. крб., а
якщо потребується більше часу, то додатково за годину по 5 тис.

7. За перевірку й установку лічильника на місці - 20 тис. крб.
8. За прокат міського лічильника в місяць - 2500 крб.
9. За приєднання додаткових ламп за кожну лампу - 3000 крб.
10. За установку одного запобіжника (крім виклику монтера) 3 тис. крб.
11. За виявлення зайвих свічок брався штраф по 2500 крб. за свічку з часу

приєднання, або з дня останнього прострочення установки контролем комгоспу.
12. За самовільне приєднання бралася тримісячна плата по тарифу46.
Восени 1921 р. встановлювалася така плата за різні виправлення, зміни

та установку електроосвітлення за викликами абонентів: за нічний виклик з
вини абонента у випадку псування освітлення - 1000 крб.47

У доповіді про діяльність комунального господарства на пленумі
Луганської міської ради від 27 жовтня 1921 р. звернено увагу на той аспект,
що за користування електроенергією для трудового та нетрудового елемента
було встановлено вирівнюючу  плату. Це пов’язано з великими щомісячними
розходами електричної станції, що становило 110 млн. Тож, аби не зостатися
у збитках, вдалися до вказаних заходів48.

Станом на березень 1922 р. ситуація з електрозабезпеченням не
покращилася, оскільки електрична станція давала дефіцит, адже з
військовослужбовців за користування електроенергією плата взагалі не
бралася, а робітники сплачували невчасно. Взагалі, користувачів
безкоштовним світлом було більш ніж 500 абонентів. Заборгували у сплаті за
світло й низка підприємств49.
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У другій половині 1920-х років ціни на електроенергію в Україні
перевищували довоєнний рівень. Були введені пільги для робітників у
тарифікації, у результаті чого різниця цін між пільговим та максимальним тарифом
сягала 2-х разів. Наприклад, в Артемівську розподіл був таким [див. табл. 3.]50:

Таблиця 3

Дані переконують, що пільгова оплата комунальних послуг була
додатковою формою компенсаційних виплат робітників.

Та слід ще раз підкреслити, що електрифікація слабко торкалася
житлових приміщень. А відсутність освітлення на стабільному рівні доволі
обурювала мешканців регіону. Глибину скарг можна зрозуміти на прикладі
заміток у місцеву пресу, які розміщувалися населенням з метою донести до
влади про рівень своїх комунальних благ, оскільки навіть наприкінці
досліджуваного періоду, не дивлячись на постулати керівництва держави,
питання так і не було вирішеним. Наприклад, у 1929 р. робітникам, які
проживали у колонії заводу ім. т. Ворошилова в Алчевську, доводилося
збиратися на роботу о 4.30 годині ранку, оскільки о 5-й чи 5.30 зазвичай
відключали електричне світло, через що доводилося збиратися у темряві51.

Звичайно, головною причиною вищезазначених недоліків було
відставання Донбасу від процесу глобальної електрифікації країни. На початку
1930 р. відбулася конференція з питань енерґопостачання Донбасу, на якій
було докладно обговорено стан озброєння всесоюзної кочегарки
електричною енерґією. Як зазначив голова Всеукраїнського енерґетичного
комітету т. Маслов: “п’ятирічка електропостачання Донбасу нас вже не
задовольняє. В окремих районах вже нині не вистачає енерґії. Побудовання
і реконструкція маталюргійних велетнів - величезних споживачів
електроенерґії - вимагає перегляду всієї 5-річки електропостачання Донбасу,
що її треба перебудувати якісно й кількісно”52.

До 1 січня 1930 р. в Донбасі було організовано 5 електричних кілець -
Алмазно-Мар’євське, Криндачівсько-Чистяківське, Центральне, Сталіно-
Макіївське і Шахтинське; намічено побудувати ще Лисичанське з центром у
Донсоді. До тресту “Донбасструм” увійшли всі електрокільця Донвугілля,
Штерівка та всі її підстанції. До складу тресту також увійшло будівництво
нової Зуївської електростанції. Виробничу програму тресту на 1929-1930 рр.
намічено в 700 млн. кВт/годин при потужності всіх установок - 200 тис.
кВт. Усього “Донбасструм” охоплював 34 станції, з яких 24 - потужністю до
6 тис. кВт., себто маломіцні. Турбіни цих станцій були в основному з 1912-
1915 рр., із застарілим і навіть небезпечним устаткованням. Обсяг
капітального будівництва було намічено в 55 млн крб., але вони, звичайно,
зовсім не задовольняли потреб Донбасу.

Конференція накреслила основні заходи, щоб поліпшити постачання
Донбасові електроенерґії. Ухвалено в ударному порядкові побудувати нові

Види тарифів на електроенергію в Артемівську в коп. за 1 кВт 
1925/26 р. 1926/27 р. 

Пільговий Загальний Максимальний Пільговий Загальний Максимальний 
15 40 60 15 40 60 
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станції в західно-північній частині Донбасу, форсувати розвиток сітки в
Лисичанському районі. У 1930 р. необхідно було побудувати лінію передачі
Краматорська-Слов’янське.

Тож, у 1920-х роках у справі електрифікації Донбасу гостро стояло
питання прискорення темпів будівництва та переробки усього плану
електропостачання Донбасу. Асигнування на електробудівництво в регіоні
були недостатніми і не відповідали питомій вазі Донбасу в промисловості
Союзу.  За висновками сучасних дослідників, “план ГОЕЛРО дав новій владі
досвід довгострокового планування, дозволив певною мірою модернізувати
промисловість Донбасу та наочно продемонструвати успіхи радянської влади,
що мало відчутний ідеологічний ефект”53. У  цілому ж, керівництво ще доволі
молодої держави, вживаючи заходи щодо подолання “темряви” в країні,
поступово реалізовувало поставлену мету, проте, не мало 100% результату.

У наступній розвідці маємо за мету висвітлити питання встановлення
комунальних тарифів Донбасу у 1920-х роках.
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52 Вісті ВУЦВК. -  1930. - 1 березня.
53Міхеєва О.К. Вказ. праця. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/

Iipd/2008_1_2/miheeva.htm

Барабаш Ю.В.
Электростроительство и энергоснабжение в Донбассе в 20-х годах ХХ ст.
Сделана попытка проанализировать ранее не освещенные в научной плоскости

вопрос электростроительства в Донбассе в 20-х годах XX  в. Проанализирован уровень
энергоснабжения предприятий и жилых помещений. Освещены аспекты установления
тарифов на электроэнергию в регионе.

Barabash Yu.V.
Electrical building and energy supply in Donbass in the 1920’s.
It is made an attempt to analyze the question of electrical building and electricity supply

in the Donbass in the 1920s which previously were not covered in the scientific plane. The level
of energy supply of companies and accommodations is analyzed. Highlight aspects of setting
tariffs for electricity in the region.
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