
 
 

 

Війна РФ проти України: 
енергетичний вимір 

DiXi Group alert 
(станом на 12:00 12 травня) 

Stop Russian nuclear terrorism,  
impose sanctions on Rosatom! Stop the atrocities! 

Introduce full embargo on Russian oil and gas imports now! 

#StopRussianAggression 

#StandWithUkraine 

Резюме 
 Близько 722 100 споживачів не мали доступу до електропостачання, без газу 

понад 215 000 споживачів. 

 За експертними оцінками, сума прямих задокументованих збитків 
інфраструктури перевищила 94,3 млрд дол., зокрема знищення 27 нафтобаз 
коштувало Україні 227 млн дол. За підрахунками Міндовкілля, російські війська 
також вчинили 231 злочин проти довкілля на території України та в акваторії Чорного 
моря. 

 На майданчику ЧАЕС повністю відновлено дистанційну передачу даних 
моніторингової системи до МАГАТЕ. 

 Україна розпочала експорт електроенергії до Молдови, який впродовж травня 
здійснюватиме “Укргідроенерго” по контракту з Energocom. 

 Як повідомив гендиректор “ОГТСУ” Сергій Макогон, “Газпром” продовжив подавати 
номінації на транзит через точку з'єднання “Сохранівка” (попри де-факто 
припинення подачі газу) та зменшив поставки через точку з'єднання “Суджа” (попри 
технічну можливість перенесення обсягів). Нагадаємо, через втручання окупантів в 
роботу компресорної станції “Новопосков”, з 11 травня транзит через “Сохранівку” 
неможливий. 

 Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що Україна створить 
додатковий стратегічний запас пального на кілька місяців, який неможливо буде 
знищити. Перша віцепрем'єр–міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що 
ринок України щомісяця потребує приблизно 100 тис. т бензину, 250 тис. т дизеля і 
ще 70 тис. т зрідженого вуглеводневого газу. 



 Учасники ринку пального законтрактували на європейському ринку 72 тис. т 
бензину та 253 тис. т дизеля, за словами Ю.Свириденко. Також домовлено про 
збільшення транзиту пального через Польщу із 60 до 250 тис. т на місяць, а перший 
американський бензин з'явився на АЗС України дві доби тому. 

Атаки 
Росія зосереджує свої зусилля на перешкоджанні роботи супутників та приглушенні 
роботи GPS сигналу, який використовується як у цивільних цілях (навігація літаків, 
кораблів, автомобілів тощо), так і військових (управління БПЛА, визначення 
координат для артилерійського вогню, робота радарів щодо стеження за ворожою 
технікою тощо), повідомив начальник космічного командування Збройних сил США 
Джеймі Дікінсон. Суттєві збої в GPS сигналах американська розвідка помітила, 
зокрема коли росіяни застосовували техніку радіоелектронної протидії довкола  
м. Чернігів. 

Крім того, російські хакери продовжують спроби заглушити й зламати систему 
супутникового інтернету "Starlink", термінали якого допомагають забезпечувати 
комунікаційну інфраструктуру України під час війни. 

За оцінками KSE Institute, станом на 10 травня загальна сума прямих 
задокументованих збитків інфраструктури перевищила 94,3 млрд дол. Зокрема, за 
понад 2 місяці російської агресії в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено 
щонайменше 23,8 тис. км доріг, 35,2 тис. кв. м житлового фонду, 992 заклади 
середньої та вищої освіти, 580 закладів охорони здоров’я, 208 заводів та 
підприємств. У переліку пошкоджень та руйнувань 27 нафтобаз, знищення яких 
коштувало Україні 227 млн дол. 

Донецька  
область 

За добу з авіації, ракетних систем, танків та важкої 
артилерії були обстріляні 10 населених пунктів 
Донеччини, зокрема Маріуполь, Слов’янськ, Авдіївка, 
Бахмут, зафіксовано загибель 1 та поранення ще 1 
цивільної особи, повідомили у Національній поліції. 
Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 22 
цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки, навчаль-
ний заклад, підприємство, об’єкти життєзабезпечення. 
 
Протягом доби на територію заводу "Азовсталь" у 
заблокованому м. Маріуполь було здійснено 38 
вильотів літаків для здійснення бомбардувань, крім 
того, не припиняє працювати ворожа ствольна 
артилерія, танки та інше важке озброєння в спробах 
захопити територію заводу, повідомили в полку "Азов". 
За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій Ірини Верещук, українська 
сторона запропонувала росіянам обміняти 
важкопоранених військових з "Азовсталі" на полонених 
військових рф, тривають переговори. 
 
11 травня окупанти здійснили тестовий запуск насосної 
станції для "налагодження" водопостачання у  
м. Маріуполь, що спричинило виникнення багатьох 
ділянок прориву та, за словами радника мера Петра 
Андрющенка, може призвести до підтоплень та 
переповнення каналізаційної системи, та в подаль-
шому, до стрімкого зростання інфекційних захворювань 
та смертності. 
 

https://www.thetimes.co.uk/article/russia-takes-battle-into-space-and-targets-gps-in-ukraine-qzvkg6ljd
https://twitter.com/elonmusk/status/1524191785760788480
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/11/686921/
https://dn.npu.gov.ua/news/obstril/na-donechchini-za-dobu-rosiyani-obstrilyali-10-naselenix-punktiv-policziya-vidkrila-kriminalni-provadzhennya/?fbclid=IwAR0Mm4iZRCM0gGVDV5PBS0VWBhC1B7tuvQ4NDEPnKOZfatQA4jMrS2Nt2Nc
https://t.me/polkazov/4482
https://t.me/vereshchuk_iryna/1341
https://t.me/andriyshTime/828
https://t.me/c/1307866449/15144


Луганська 
область 

Захоплені населені пункти Луганщини повністю 
знищені, а у вільних – відсутні електро-, газо-, 
водопостачання та мобільний зв’язок, обстріли 
посилилися по всій лінії фронту, повідомив голова 
Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, 
вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині 
майже не залишилося, переважну більшість критичної 
інфраструктури доведеться будувати “з нуля”. 
 
Протягом доби ворог 26 разів відкривав вогонь по 
містам і селам Луганщини, зруйновано щонайменше 24 
житлових будинки, зокрема 7 у м. Сєвєродонецьк, 5 у 
селищі Врубівка, 4 у селищі Комишуваха, 3 у м. Рубіжне, 
3 у селищі Тошківка та 2 у м. Гірське. Через загострення 
ситуації стало важче доставляти гуманітарні вантажі. 
 

Харківська 
область 

Протягом доби ворог обстріляв із РСЗВ с. Мала 
Данилівка та завдав ракетного удару по м. Дергачі, 1 
цивільний загинув та 3 зазнали поранень, повідомив 
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ворог 
виводить частину військових підрозділів з Харківської 
області, про це, зокрема, свідчать дані британської 
розвідки. Виведені сили ймовірно будуть розгорнуті в 
районі м. Ізюм. У звільнених населених пунктах області 
тривають роботи з розмінування і відновлення 
критичної інфраструктури. 
 

Чернігівська 
область 

12 травня військові рф завдали авіаційних ударів по 
об'єктам критичної інфраструктури у м. Новгород-
Сіверський, зруйновано навчальні заклади, 
адміністративні та приватні будівлі, є загиблі та 
поранені, повідомив голова Чернігівської ОВА 
В'ячеслав Чаус. 
 

Cумська  
область 

Вранці 12 травня окупанти здійснили близько 20 
обстрілів з важкої артилерії по території с. Нові Вирки 
на Сумщині, унаслідок чого пошкоджено приватні 
будинки, 1 людина загинула, повідомив голова Сумської 
ОВА Дмитро Живицький. 
 

Полтавська 
область 

11 травня російські окупанти завдали ракетного удару з 
авіації по території Карлівської громади на Полтавщині, 
пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомив голова 
Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 
 

Одеська  
область 

11 травня російські війська нанесли ракетний удар по 
Одеській області, постраждалих та руйнувань немає, 
втім у регіоні зберігається підвищена загроза ракетних 
ударів, зокрема по об’єктам інфраструктури, повідомив 
голова Одеської ОВА Максим Марченко. 
 

https://t.me/luhanskaVTSA/2527
https://t.me/luhanskaVTSA/2518
https://t.me/luhanskaVTSA/2507
https://t.me/luhanskaVTSA/2507
https://t.me/synegubov/3163
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1524625525930663937?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1524625525930663937%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F05%2F12%2F7345654%2F
https://t.me/chernigivskaODA/1738
https://t.me/Zhyvytskyy/2075
https://t.me/DMYTROLUNIN/1856
https://t.me/DMYTROLUNIN/1856
https://t.me/DMYTROLUNIN/1857
https://t.me/odeskaODA/557


Миколаївська 
область 

За інформацією Миколаївської ОВА, станом на 12 
травня, з початку російського вторгнення в регіоні 
частково або повністю пошкоджено 3 262 цивільних 
об’єктів, зокрема 2 299 об’єктів житлового фонду, 273 
об’єктів електро-, 135 газо-, 53- тепло та 11 
водопостачання. Вранці 12 травня внаслідок 
артилерійського обстрілу в Корабельному районі м. 
Миколаєва відключено від газопостачання 2 приватних 
будинки. За добу поранення отримали 11 людей, 
повідомила голова Миколаївської облради Ганна 
Замазєєва. 
 

Херсонська 
область 

Військові рф намагаються зміцнити свої позиції на 
заході Херсонської області, зокрема намагаються взяти 
під контроль населені пункти Брускинське та Велика 
Олександрівка, що дозволить вести наступальні дії у 
напрямку Миколаєва, повідомили в Інституті 
дослідження війни (США). 
 
Крім того, росія створює умови для безпосереднього 
приєднання окупованих українських територій до 
складу рф, а не створення псевдореспублік. Так, 
призначена окупантами "влада" Херсонської 
адміністрації заявила, що проситиме президента рф 
Владіміра Путіна включити Херсонську область до 
складу рф без референдуму. Тоді як речник Кремля 
Дмітрій Пєсков прокоментував, що подібне рішення 
повинне мати “чітку юридичну основу, бути абсолютно 
легітимним”. 
 

Запорізька 
область 

Війська агресора протягом дня обстрілювали житлові 
райони та інфраструктуру Комишуваської громади, 
зруйновано 60 житлових будинків, 3 цивільних поранено 
та 1 вбито, повідомили у Запорізькій ОВА. Третю добу 
поспіль не припиняються обстріли м. Оріхів, де знищено 
житлові будинки, гуртожитки та лікарню. 12 травня 
близько 10:00 російські війська запустили крилату 
ракету по м. Запоріжжя, за попередніми даними горіла 
приватна будівля, інформація щодо постраждалих 
уточнюється. 
 

Дніпропетровська 
область 

Протягом доби російські війська 4 рази здійснювали 
обстріли Зеленодольської громади на Дніпропетров-
щині, у результаті чого 1 цивільна особа загинула та 1 
отримала поранення, повідомив голова Дніпропетро-
вської ОВА Валентин Резніченко. 11 травня ворог тричі 
обстріляв із РСЗВ "Град" м. Зеленодольськ та с. Велика 
Костромка; 12 травня росіяни цілили по населеним 
пунктам із РСЗВ "Ураган", руйнувань зазнав об'єкт 
енергетичної інфраструктури. 
 

Шкода довкіллю Як повідомили у Міндовкілля, російські війська вчинили 
231 злочин проти довкілля на території України та в 
акваторії Чорного моря, зокрема 34 на Київщині, 27 на 
Донеччині та 22 на Дніпропетровщині. Серед причин  
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=369833481845138&set=a.292203759608111&__cft__%5b0%5d=AZUhYjXEjNg2OvVNwjK75lniam_8VnXYvMwcSKWPz_zARa2-4IL3_02yqHHq5GrhohJJ6h3UaSH9TUUW3CAlgw720QbiGn2k76OXKfntukHkjTT_SPBvlOyEqXm3HLG7qF3UVutGxYAbO4KYzSGlClXI&__tn__=EH-R
https://t.me/mykolaivskaoblrada/1867
https://t.me/mykolaivskaoblrada/1867
https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-11
https://t.me/rian_ru/162767
https://tass.ru/politika/14596007
https://www.zoda.gov.ua/news/60980/situatsiya--shodo-rosiyskogo-vtorgnennya-stanom-na-11.05.2022-roku-2200---zsu,-77-doba.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=310362807940244&set=a.232089972434195
https://t.me/dnipropetrovskaODA/895
https://t.me/dnipropetrovskaODA/897
https://mepr.gov.ua/news/39179.html


названо ракетні обстріли, що спричиняють масштабні 
пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, передусім 
нафтосховищ та хімзаводів. За словами міністра 
захисту довкілля та природних ресурсів Руслана 
Стрільця, ця інформація доповнить оцінку збитків від 
військових дій, який формує Мінреінтеграції, для 
підготовки позову до Міжнародного суду ООН. 

Ядерна та радіаційна безпека 
Станом на 08:00 12 травня всі діючі АЕС України працюють у штатному режимі; 
радіаційний, протипожежний та екологічний стан на майданчиках станцій і 
прилеглих територіях перебуває у межах чинних норм. В роботі знаходилися 7 із 15-
ти атомних блоків (по два – на Запорізькій, Південноукраїнській та Рівненській і  
один – на Хмельницькій АЕС), інші 8 – перебували у ремонті або виведені в резерв. 
Всі АЕС регулярно передають МАГАТЕ дані з моніторингових систем станцій. 
Прикметно, що МАГАТЕ після чотириденної паузи відновила публікацію щоденних 
інформаційних повідомлень про стан ядерної безпеки України. 

Зона відчуження 
ЧАЕС 

В результаті роботи технічної місії МАГАТЕ на ЧАЕС у 
повному обсязі відновлено дистанційну передачу даних 
моніторингової системи до Агентства. Разом з тим, деякі 
об’єкти у Зоні відчуження все ще не мають можливості 
нормально працювати через порушення логістичних 
маршрутів для постачання обладнання, запасних 
частин, а також безпечного доступу персоналу. 
 
Водночас, Держатомрегулювання, у рамках дозвільної 
та наглядової діяльності, проводить оцінку спроможності 
суб‘єктів, що здійснюють діяльність у сферах 
використання ядерної енергії та поводження з 
радіоактивними відходами на території Зони відчуження, 
за результатами окупації. Регулятор аналізує їхню 
спроможність виконувати заявлені види діяльності із 
дотриманням вимог законодавства, норм та правил з 
ядерної та радіаційної безпеки та відповідних 
ліцензійних умов. 
 

ЗАЕС Запорізька АЕС та місто-супутник Енергодар 70-ту добу 
поспіль перебувають під контролем терористів рф, які 
чинять постійний фізичний, психологічний та 
інформаційний тиск на працівників станції та мешканців 
міста. Енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським 
персоналом із належною ротацією, втім ядерна та 
радіаційна безпека станції перебувають під постійною 
загрозою. 
 
Станом на 12 травня радіаційний фон на території 
промислового майданчику та санітарно-захисної зони 
станції (8-12 мкР/год) залишається у межах норм; гама-
фон у Запорізькій області також стабільний (8-14 
мкР/год) і не несе загрози життю та здоров’ю населення. 
 
Водночас, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, 
що присутність на ЗАЕС військ рф та представників 
“росатому” зберігає виклики ядерній та радіаційній  
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безпеці. Окрім того, посилаючись на нестабільність 
ситуації, він запропонував за результатами відповідних 
консультацій найближчим часом здійснити візит на 
ЗАЕС у супроводі команди інспекторів МАГАТЕ та 
експертів з ядерної безпеки. 

Перебування на ядерних об’єктах терористів рф зберігає надзвичайно високі 
загрози ядерній та радіаційній безпеці у глобальному вимірі! Україна вимагає 
визнати дії рф та “Росатома” ядерним тероризмом, який має на меті умисне 
порушення безпеки АЕС, міжнародного права та базових прав людини з 
метою геноциду, екоциду та посягання на суверенітет країни. 

Закликаємо міжнародних партнерів до посилення тиску на МАГАТЕ, дії якої 
можуть запобігти актам ядерного тероризму з боку росії. При цьому, критично 
важливо мінімізувати вплив рф на політику та діяльність МАГАТЕ, зокрема 
шляхом відсторонення усіх росіян від ключових позицій у Секретаріаті 
агентства, обмеження їх доступу до інформації про АЕС України. 

Також наголошуємо на необхідності встановлення жорстких санкцій до 
керівництва, персоналу, продукції, міжнародних проєктів “Росатома” та, в 
цілому, ядерної енергетики країни-агресора! 

 

Сектор електроенергетики 
Робота 
енергосистеми 

Енергосистема України майже два місяці стабільно 
працює у тестовому режимі синхронно з мережею 
континентальної Європи (ENTSO-E). Комерційний 
експорт до Польщі по направленій лінії передачі 
“Добротвірська ТЕС-Замость” зберігається рівним 
графіком впродовж доби на максимальному рівні  
(210 МВт).  
 
Окрім того, розпочався експорт до Молдови, який 
здійснюватиме “Укргідроенерго” по контракту з 
Energocom (Молдова) впродовж 12-31 травня (поточний 
експорт на 12:00 12 травня становить 146 МВт). За 
даними медіа, обсяг експорту у травні має скласти 30% 
від загального споживання Молдови. За умовами 
контракту, на вимогу української сторони, ціна закупівлі 
є комерційною таємницею, водночас медіа припуска-
ють, що вона є нижчою за 96 дол. за тис. кВт∙год. 
 
“Укренерго” продовжує відновлення пошкодженої 
енергетичної інфраструктури. Зокрема, 40 ремонтних 
бригад впродовж дії воєнного стану відновили 28 
високовольтних повітряних ліній та 12 підстанцій у 
Київській, Чернігівській, Харківській, Сумській, 
Миколаївській та інших областях. 
 

Функціонування 
ринку електро-
енергії 

За даними НКРЕКП, загальний обсяг торгівлі на РДН та 
ВДР у березні (1283,8 тис. МВт∙год) та квітні (772,1 тис. 
МВт∙год) був, відповідно, на 60,3% та 75,4% меншим за 
прогнозовані до війни обсяги. 
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Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена 
ціна купівлі-продажу електроенергії практично не 
змінилась і на 12 травня становила 2214,22 грн/МВт∙год 
(-0,3% до попереднього дня). Водночас, спадна 
динаміка біржових цін на ринках країн Східної Європи 
спричинила скорочення їх розриву відносно України. 
Ціни в Угорщині та Румунії синхронно знизились і 
приблизно втричі перевищують ціновий індекс Base 
РДН України. Натомість, відносно Словаччини та 
Польщі розриви є меншими і становлять, відповідно, 2,5 
та 1,5 рази. 
 
Після триденного зростання загальний обсяг торгівлі на 
РДН незначно скоротився – до 19,2 тис. МВт∙год (-3,6% 
до попереднього дня). Водночас, тривала тенденція із 
скорочення пропозиції змінилася помірним зростанням 
обсягу заявок на продаж до 78 тис. МВт∙год (+7,4% до 
попереднього дня). Ці протилежні тренди спричинили 
повернення профіцитності ринку на попередній рівень – 
розрив із обсягом заявок на купівлю зріс із 3,6 до 4,1 
разів. Структура купівлі на РДН незначно змінилася: 
основну частину займали постачальники (86,5%), 
операторам мереж належало 13,3%, решта 0,2% – 
виробникам і трейдерам. 
 
Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена 
ціна електроенергії на ВДР незначно зросла і на 11 
травня становила 2674,11 грн/МВт∙год (+3,8% до 
попереднього дня). При цьому, після стрімкого 
зростання впродовж двох днів, загальний обсяг торгівлі 
відчутно знизився – до 0,31 тис. МВт∙год (-28,3% до 
попереднього дня). Натомість, пропозиція на ВДР 
помірно зросла до 33,3 тис. МВт∙год (+5%), що 
спричинило підвищення профіцитності ринку – розрив із 
обсягом заявок на купівлю збільшився з 72 до 107 разів. 
При цьому, структура купівлі електроенергії на ВДР 
незначно змінилася: основну частину займали 
постачальники – 93,2%, 6,2% належало операторам 
мереж, а 0,6% – виробникам. 

 

Припинення та відновлення постачання 

За даними Міністерства енергетики, станом на 11 травня в Україні знеструмлено 
798 населених пунктів, загалом близько 722 100 споживачів. Протягом доби 
відновлено постачання для близько 31 300 споживачів. 

Масштабні припинення в електропостачанні та, відповідно, активні відновлювальні 
роботи, мали місце: 

 у Донецькій області, за даними ДТЕК, залишались знеструмленими 263 
населених пунктів (за даними КМУ, 336 000 споживачів); протягом доби 
відновлено постачання для 5 000 споживачів у 7 населених пунктах; 

 у Луганській області, за даними КМУ, залишалися знеструмленими 123 200 
споживачів; 

 у Харківській області, за даними КМУ, залишалися знеструмленими 165 000 
споживачів; протягом доби відновлено постачання для 3 700 споживачів; 
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 у Київській області, за даними ДТЕК, протягом доби відновлено постачання 
для 1 600 споживачів; без електропостачання залишались 3 900 споживачів у 
9 населених пунктах; 

 в Запорізькій області, станом на 7:00 12 травня, без електропостачання 
залишались  23 736 споживачів у 76 населених пунктах; відновлювальні 
роботи не проводились через активні бойові дії; 

 у Миколаївській області, за даними КМУ, протягом доби відновлено 
постачання для 2 200 споживачів; 

 оперативна інформація стосовно електропостачання у Херсонській, 
Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській та Сумській областях була 
відсутня на час підготовки огляду. 

Сектор газу 
Робота ГТС 
Обсяг транзиту газу через територію України станом на 10 травня зменшився на 
11,1 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою і становив 89,4 млн куб. м. Ці 
обсяги менші за об'єми, передбачені транзитним контрактом із “Газпромом”  
(109 млн куб. м на добу). Фізичний імпорт з ЄС здійснювався через точку з'єднання 
“Германовичі” (віртуальна точка з'єднання “Україна-Польща”) обсягом  
0,22 млн куб. м. 

Транзит російського газу через територію України  
(на точках з'єднання “Сохранівка” та “Суджа”), млн куб. м 

 

Джерело: ОГТСУ 

За словами генерального директора ТОВ “Оператор ГТС” Сергія Макогона, навіть 
попри те, що “ОГТСУ” заявив про припинення прийому газу за точкою зєднання 
“Сохранівка” з 11 травня та попри факт, що сама росія припинила транспортування 
газу за цією точкою, російський “Газпром” продовжує подавати номінації на транзит 
газу через “Сохранівку”. Водночас, “Газпром” зменшує поставки через точку 
з'єднання “Суджа”, хоча нарощування обсягів за цією точкою могло би  
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компенсувати втрати від припинення роботи “Сохранівки”. Так, за повідомленням 
Макогона, фактичний транзит через точку “Суджа” 11 травня становив всього 53 
млн куб. м (при номінації на 72 млн куб. м), хоча ще 10 травня через “ Суджу” було 
протранспортовано 65,3 млн куб. м газу. Сергій Макогон заявляє, що “Газпром” 
може транспортувати через “Суджу” до 77,2 млн куб. м. на добу без будь-яких 
додаткових домовленостей, проте не робить цього. Додаткові ж транзитні 
потужності можуть бути замовлені на відповідних  аукціонах “ОГТСУ”. 

Щодо сукупних технічних можливостей транзиту, "ОГТСУ" повідомив, що через ГВС 
“Суджа” проходить три магістральних газопроводи із загальною технічною 
потужністю по транзиту 244 млн куб. м на добу. Згідно з чинним транзитним 
контрактом, що передбачав транзит 65 млрд куб. м газу у 2020 році, контрактна 
потужність по точці "Суджа" складала 150,7 млн куб. м на добу. Крім того, 12-25 
жовтня 2020 року у зв’язку з плановими ремонтами відбувся переніс потужностей 
із "Сохранівки" на "Суджу", через яку транзит газу складав 165,1 млн куб. м на добу. 
Згадані обсяги значно перевищують загальний транзитний потік через українську 
ГТС згідно поточних контрактних зобов’язань (109,6 млн куб м на добу). 

 

Припинення та відновлення постачання 
Найбільш складна ситуація з газопостачанням спостерігалася у Донецькій, 
Луганській, Запорізькій, Харківській, Київській, Херсонській та Миколаївській 
областях. За даними КМУ, станом на 11 травня газопостачання відновлено понад 
2 400 споживачам. Без газопостачання залишалося понад 215 000 споживачів. 

У Луганській області ситуація дедалі погіршується - станом на 11 травня з 
газопостачанням залишаються тільки 21 000 споживачів у 5 населених пунктах. 
Подальше зменшення кількості споживачів з газопостачанням пояснюється тим, що 
окупанти самовільно втрутились в роботу компресорної станції “Новопсков”, 
зокрема, перекрили газові крани, що унеможливило транспортування газу через 
магістральний газопровід “Шебелинка-Новопсков”, яким постачається газ 
споживачам Луганщини та Донеччини.  Голова місцевої ОДА також констатує, що в 
області майже не залишилось вцілілих об'єктів систем життєзабезпечення. 

В Донецькій області місцевий оператор ГРМ прозвітував про запобігання 
відключенню газопостачання в 10 населених пунктів шляхом накладення бандажів. 
Також за добу 11 травня розподіл газу відновлено до 904 абонентів області. 

На Харківщині місцева ОВА повідомила про перебиття газопроводу високого 
тиску, внаслідок чого без газопостачання залишились 17,5 тис. домоволодінь у 9 
населених пунктах; ремонтні роботи можуть зайняти декілька днів. Водночас, 
місцевий оператор ГРМ зміг повернути газопостачання в 7 сіл Ізюмського району 
(600 абонентів). Працівники “Харківміськгазу” проводять ремонтні роботи на 
підземному газопроводі високого тиску, у зв'язку з чим тимчасово припинено 
газопостачання споживачам у с. Мала Рогань, селища Рогань та с. Докучаєвське. 
Роботи дадуть змогу повернути газ мешканцям Харкова та прилеглих населених 
пунктів.   

На Київщині станом на ранок 12 травня відновлено газопостачання у 120 
населених пунктах (119 повністю та 1 частково) до 139 515 об’єктів споживачів, 
зокрема у селі Почепин. Ремонтні роботи продовжуються лише в місті Ірпінь, де 
газопостачання відновлено вже для 76% споживачів. 

У Миколаївській області місцева ОВА повідомила, що ситуація з газопостачанням 
станом на 12 травня не змінилась - за час війни пошкоджено 135 об'єкти газової 
інфраструктури, а без газу перебувало 3 858 споживачів, відновлювальні роботи 
тривали. 
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https://koda.gov.ua/operatyvna-informacziya-na-1100-2/
https://www.facebook.com/mykoda/posts/369833505178469


В Херсонській області станом на 11 травня без газопостачання залишалися 
Високопільська територіальна громада, частково Великоолександрівська, 
Нововоронцовська і Станіславська громади. У багатьох громадах є проблеми із 
забезпеченням населення скрапленим газом. Місцевий оператор ГРМ проводить 
відновлювальні роботи на газопроводі низького тиску у місті Гола Пристань, який 
було пошкоджено 7 травня. У місті також пошкоджені ввідні газопроводи до 13 
домогосподарств, тривають ремонтні роботи, розподіл уже відновлено до 8 
споживачів. 

У Чернігівській області з початку війни газопостачання були позбавлені 42 000 
споживачів, станом на 11 квітня ця кількість скоротилась до 2 000. Відновлювальні 
роботи, зокрема, продовжуються в чернігівському мікрорайоні Бобровиця; розподіл 
газу для 800 відключених абонентів планують відновити  до 17 травня.  

Оперативна інформація щодо ситуації з газопостачанням в Сумській та 
Запорізькій областях була відсутня на момент підготовки огляду.  

 

Контрзаходи українських компаній  
та державних органів 
У Міністерстві закордонних справ України анонсували візити міністра Дмитра 
Кулеби 11-18 травня для участі в заходах “Великої сімки” та ЄС, проведення 
переговорів із керівництвом Німеччини та Нідерландів. В рамках зустрічей 
йтиметься про подальше постачання зброї до України, розширення санкцій проти 
РФ, просування членства України в ЄС, активізацію торгівлі та повоєнну відбудову. 

Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що Україна створить 
додатковий стратегічний запас пального на кілька місяців, який неможливо буде 
знищити. Зі слів Шурми, зараз обсяг імпорту збільшився у 5 разів у порівнянні з 
показниками півтора місяця тому, і фактично відповідає темпам щоденної реалізації 
бензину та дизеля на українських АЗС. 

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що ринок 
України щомісяця потребує приблизно 100 тис. т бензину, 250 тис. т дизеля і ще  
70 тис. т зрідженого вуглеводневого газу. Між тим, за її словами, учасники ринку 
пального законтрактували на європейському ринку 72 тис. т бензину та 253 тис. т 
дизеля. Також домовлено про збільшення транзиту пального через Польщу із 60 до 
250 тис. тонн на місяць, а перший американський бензин з'явився на АЗС України 
дві доби тому. Свириденко припустила, що держава поряд із приватними 
операторами закуповуватиме великі обсяги пального за довгостроковими 
контрактами, щоб убезпечитись від дефіциту. 

НКРЕКП анонсувала проведення засідання 13 травня, де планує розглянути 
проекти рішень щодо: 

 затвердження розміру вартості послуги із забезпечення виробництва 
“зеленої” електроенергії, наданої постачальниками універсальних послуг, у 
березні 2022 року. 

 підвищення тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР у 
травні – грудні 2022 року із 3,30 грн/МВт∙год до 13,31 грн/МВт∙год (без ПДВ).  

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що 
парламент 12 травня на пленарному засіданні має намір розглянути законопроєкт 
№7371, яким затвердить указ Президента для введення в дію рішення РНБО про  
 
 

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/365523812276121
https://www.facebook.com/chernigivgaz/posts/2313071895522299
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/11/7139215/
https://president.gov.ua/news/v-ofisi-prezidenta-zapevnyayut-sho-vzhivayutsya-vsi-zahodi-d-74973?fbclid=IwAR19p37jW0BieuQHdwQh8yuxVaPyAPK8PqJVn5HNf0dJTje5QQuWuFgQZQI
https://interfax.com.ua/news/economic/831508.html
https://www.nerc.gov.ua/agendas/13-travnya-2022-roku-vidbudetsya-zasidannya-nkrekp
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/627/93a/037/62793a037758d153080339.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/627/93a/037/62793a0377dd2048742053.pdf
https://youtube.com/watch?v=lhs2JS_f9bI


примусове вилучення в Україні об'єктів права власності рф та її резидентів. Зі слів 
Корнієнка, Президент підготував пропозиції для покращення пов’язаного 
законопроєкту №7194 щодо підвищення ефективності санкцій. Зокрема, 
пропонується змінити процедуру вилучення активів і підпорядкування відповідаль-
ного органу. 

До Верховної Ради внесено законопроєкт №7360 від 10.05.2022 р. (автори – група 
депутатів на чолі з головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної 
політики Денилом Гетманцевим), який пропонує дозволити імпорт комерційних авто 
екологічного стандарту "Євро-3" – автобусів, вантажівок і машин спеціального 
призначення. Дозвіл на ввезення техніки діятиме під час воєнного стану та протягом 
12 місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31 грудня 2023 
року. Ввезення техніки можуть дозволити тільки юридичним особам для власного 
користування. Крім того, протягом трьох років після ввезення діятиме заборона на 
продаж таких транспортних засобів. Нагадаємо, що зараз в Україну заборонено 
імпортувати автомобілі нижче екологічного стандарту "Євро-5". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела:  
Звіт підготовлено на основі зібраних, ретельно перевірених та проаналізованих 
повідомлень з понад 100 офіційних першоджерел: міністерств, державних 
агентств, операторів мереж та енергетичних підприємств. Інформація 
збиралась виключно з офіційних веб-сайтів та офіційних сторінок у соцмережах. 

З питань підписки, коментарів та інших питань, будь ласка, звертайтесь за 
електронною адресою author@dixigroup.org 

 

ПІДТРИМАТИ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ 

Щоб фінансово підтримати Збройні Сили України, скористайтеся посиланням 
(спеціальний рахунок Національного Банку України). 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39581
mailto:author@dixigroup.org
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

