Війна РФ проти України:
енергетичний вимір
DiXi Group alert
(станом на 12:00 19 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


По Україні близько 609 600 споживачів не мали електропостачання, близько
187 000 споживачів перебували без газопостачання.



Луганську область було повністю знеструмлено. Внаслідок російських обстрілів
зазнала пошкоджень остання велика підстанція, а також високовольтна лінія передач
220 кВ; ремонт неможливий до завершення бойових дій.



Пожежа у Зоні відчуження продовжується і за масштабом є найбільшою за
поточний рік, охоплюючи площу більше 1 500 га. Гасіння значно ускладнене
вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації (викрадення та
знищення великої кількості спецтехніки і пального), а також через загрозу вибухів мін.
Радіаційний фон поки залишається у межах норм.



Віце-прем’єр рф Марат Хуснуллін зробив провокаційну заяву, запропонувавши
Україні купувати електроенергію, вироблену Запорізькою АЕС; в іншому випадку,
вона “працюватиме на рф”. “Укренерго” та “Енергоатому” заявили, що ЗАЕС
перебуває під контролем українських фахівців, працює в ОЕС України, а постачання
електроенергії в рф фізично неможливе (ОЕС не має зв'язків з енергосистемою росії).
При цьому, будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС буде означати ескалацію ядерного
тероризму з боку рф.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав ухвалення Європейською Комісією
Плану відбудови України, який – за його словами – буде спиратися на план, який
розробляє Нацрада з відновлення України від наслідків війни.



Перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що
Україна отримає в рамках допомоги 25 000 т бензину з Польщі.

Атаки
Донецька
область

За добу з авіації, ракетних комплексів, РСЗВ "Смерч",
танків та важкої артилерії були обстріляні 10 населених
пунктів Донеччини, зокрема Маріуполь, Бахмут,
Краматорськ, Авдіївка, зафіксовано загибель 10
цивільних та поранення 6, повідомили у Національній
поліції. Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше
38 цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки,
навчальні заклади, швейна фабрика, будинок культури,
об’єкти критичної інфраструктури.
За інформацією Маріупольської міської ради, існує
загроза повного вимирання Азовського моря через
бомбардування комбінату "Азовсталь". Мова йде про
можливе пошкодження технічної споруди, яка стримує
десятки
тисяч
тонн
концентрованого
розчину
сірководню, витік якої здатен повністю вбити флору та
фауну Азовського моря та потрапити до Чорного та
Середземного морів. Як зазначив мер Маріуполя Вадим
Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт
міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та
попередження екологічної катастрофи світового рівня.
Крім того, у міськраді повідомили, що росіяни
намагаються умисно знищити важливий для України
промисловий комплекс "Азовсталь". Ватажок так званої
"ДНР" Денис Пушилін заявив, що на місці заводу хочуть
зробити технопарк або просто паркову зону.

Луганська
область

Упродовж 18 травня росіяни застосували авіацію задля
руйнування цивільних об’єктів в районах населених
пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове, здійснювали
штурмові дії в районі селищ Устинівка та Золоте-4,
повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Внаслідок обстрілів населені пункти мають чисельні
руйнування. Пошкодження будинків також зафіксовані у
смт Врубівка та Комишуваха, с. Ниркове. У ході бойових
дій поблизу Лисичанська російські окупанти знищили
останню робочу підстанцію та пошкодили лінію
електропередачі напругою 220 кВ, місто та вся область
залишилися без електропостачання. Серйозних
обстрілів зазнало м. Сєвєродонецьк, де пошкоджено
щонайменше 8 житлових будинків та загинуло 4
цивільних осіб.

Харківська
область

Харківська військова адміністрація фіксує масове
повернення мешканців до Харкова, але не може
гарантувати цілковиту безпеку. Зокрема, 18 травня 3
райони м. Харків зазнали обстрілів, внаслідок чого 3
цивільних осіб постраждали; вранці 19 травня окупанти
знову відкрили вогонь по одному з районів, снаряд
влучив в котельню Інституту проблем ендокринної
патології. Крім того, протягом доби були обстріляні

населені пункти Циркуни, Прудянка, Вільхуватка,
зафіксовано поранення 3 осіб; активні бойові дії
тривають на північному і південному сході від Харкова,
зокрема на Ізюмському напрямку.

Cумська
область

Ввечері 18 травня вздовж усього кордону Сумщини
тривали масові обстріли з території рф, повідомив
голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Зокрема,
зафіксовано мінометні та артилерійські обстріли
Шосткинського району, 10 вибухів на території
Глухівської
громади,
6
мінометних
обстрілів
Великописарівської громади, артилерійські та автоматні
обстріли Білопільської та Путивльської громад. За
попередньою інформацією, втрат і постраждалих
немає.

Чернігівська
область

Протягом доби з території рф відбулося 2 обстріли
Чернігівської області, повідомили в Державній
прикордонній службі. Для обстрілів ворог застосовував
крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети,
ствольну та реактивну артилерію. За інформацією
Генштабу ЗСУ, ворог завдав ракетного удару по
населеному пункту Десна.

Миколаївська
область

За інформацією Миколаївської ОВА, станом на 19
травня, з початку російського вторгнення в регіоні
частково або повністю пошкоджено 3 531 цивільних
об’єктів, зокрема 2 503 об’єктів житлового фонду, 283
об’єктів електро-, 145 газо-, 53- тепло та 16 водопостачання. За інформацією мера Миколаєва Олександра
Сєнкевича, внаслідок обстрілів міста 18 травня,
пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків.
Протягом доби зареєстровано 4 пожежі, які виникли
внаслідок російської агресії та обстрілів територій
Миколаєва та області.

Херсонська
область

18 травня ворог накрив з РСЗВ "Град" колону місцевих
жителів, що намагалися евакуюватися з окупованих на
підконтрольні Україні території. 5 людей з пораненнями
вирвались з-під обстрілів та доправлені до лікарні, 1
людина загинула, доля ще 4 людей не відома,
повідомили у Командуванні "Південь". Крім того, у
Командуванні зазначили, що російські загарбники
готують так званий "престур" для російських та
іноземних ЗМІ з відвідуванням міст Херсон, Нова
Каховка, Скадовськ, Армянськ, де заплановано зустріч
із призначеною окупаційною "владою", а також
демонстрація фейкових доказів, що нібито Україна
обстрілює мирних жителів.

Запорізька
область

За інформацією Запорізької ОВА, станом на 19 травня
по області повністю зруйновано або частково
пошкоджено 1 089 домоволодінь. Вогнем реактивної та
ствольної артилерії і мінометів ворог уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів

Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе. Внаслідок бойових дій порушено електропостачання
для
671
родини
на
території
обслуговування Оріхівських електромереж, також були
знеструмлені 3 населені пункти на території
обслуговування Пологівського районного відділення
(384 будинки).
Російські загарбники у своїх інформаційних каналах
повідомляють, що віце-прем’єр рф під час свого приїзду
до Мелітополя озвучив низку провокаційних тез. Серед
них заява про плани запуску максимального обігу рубля
на всіх окупованих територіях України, а також виплату
пенсій та зарплат у рублях мешканцям області вже
цього місяця.

Дніпропетровська
область

В ніч на 19 травня російські загарбники 5 разів
обстріляли з РСЗВ "Град" та "Ураган" с. Велика
Костромка Зеленодольської громади на Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА
Валентин Резніченко. Внаслідок обстрілів постраждали
житлові будинки, мешканці села залишились частково
без електро- та газопостачання.

Ядерна та радіаційна безпека
Станом на 08:00 19 травня всі діючі АЕС України працювали у штатному режимі;
радіаційний, протипожежний та екологічний стан на майданчиках станцій і
прилеглих територіях перебував у межах чинних норм. В роботі перебували 8 з 15
енергоблоків (3 – на Рівненській, по 2 – на Запорізькій і Південноукраїнській, та 1 на
Хмельницькій АЕС), інші 7 знаходились у плановому обслуговуванні чи переведені
в резерв. Всі АЕС регулярно передають МАГАТЕ дані з моніторингових систем.

Зона відчуження
ЧАЕС

За оцінками Державного агентства з управління Зоною
відчуження (ДАЗВ), наразі значно підвищився рівень
пожежної небезпеки у зв’язку із початком сухої, вітряної
погоди, а також наявністю великої кількості залишених
окупантами мін і сигнальних ракет, що стають
додатковими джерелами пожеж. На даний момент
відбувається найбільша за поточний рік пожежа
масштабом більше 1500 га (в районі КПП “Зелений мис”
в Опачицькому лісництві). Її гасіння значно ускладнене
вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з
наслідками окупації (викраденням та знищенням великої
кількості спецтехніки і пального), а також загрозою
вибухів мін, встановлених військовими рф.
Разом з тим, за даними ДАЗВ, радіаційний стан наразі
перебуває в межах контрольних рівнів. Також за
результатами
оцінювання
Держатомрегулювання
спільно з кількома спеціалізованими підприємствами,
радіаційні ризики для здоров’я населення за межами
осередків горіння відсутні. Тим часом, МАГАТЕ планує
надіслати найближчими тижнями чергову технічну місію

до ЧАЕС для допомоги у частині радіаційного захисту,
безпеки поводження з відходами, ядерної безпеки.
Державне бюро розслідувань підозрює заступника
гендиректора Чорнобильської АЕС у дезертирстві та
можливій допомозі військам рф у захопленні майданчика
станції. Посадовця затримали у березні 2022 року – в
умовах воєнного стану він залишив місце служби і
переховувався у Закарпатській області.

ЗАЕС

Запорізька АЕС та місто-супутник Енергодар 11 тижнів
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, проте ядерна та
радіаційна безпека станції перебувають під постійною
загрозою. Станом на 19 травня радіаційний фон на
території промислового майданчику та санітарнозахисної зони станції (8-12 мкР/год) залишався у межах
норм; гама-фон у Запорізькій області також стабільний
(7-12 мкР/год) і не несе загрози життю та здоров’ю
населення.
Віце-прем’єр рф Марат Хуснуллін зробив провокаційну
заяву, запропонувавши Україні купувати електроенергію, вироблену ЗАЕС; в іншому випадку, вона
“працюватиме на рф”. У свою чергу, “Укренерго”
запевнила, що ЗАЕС знаходиться в енергосистемі
України під контролем українських фахівців. Оскільки
ОЕС України не має фізичних зв'язків з енергосистемою
росії, постачання електроенергії з українських
електростанцій в рф фізично неможливе. При цьому,
будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС буде означати
ескалацію ядерного тероризму з боку рф. Т.в.о.
президента “Енергоатому” Петро Котін повідомив, що
ЗАЕС контролюється українськими спеціалістами,
вироблена електроенергія передається в українську
енергосистему, а передача електроенергії у рф є
фізично неможливою.
Тим часом, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
запевнив, що наразі працює над підготовкою місії
Агентства до ЗАЕС для “проведення важливої роботи в
частині ядерної безпеки та захисту”.

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 65-ту добу 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 (210 МВт).
Експорт до Молдови коливається впродовж доби і
здійснюється на середньому рівні близько 100 МВт;
максимальний обсяг сягає 150 МВт.
Окрім того, між енергосистемами України та країн
Східної Європи (Румунії, Угорщини, Молдови)
відбуваються технічні сальдо-перетоки. Поточна
пропускна спроможність транскордонних мереж між
енергосистемами України та ENTSO-E становить
близько 2 ГВт і потенційно може бути підвищена до 4-5
ГВт. Разом з тим, тестовий режим синхронної роботи не
передбачає повноцінного комерційного експорту/
імпорту електроенергії.
“Укренерго” продовжувала відновлення енергетичної
інфраструктури. Зокрема, на підстанції 750 кВ у
центральному регіоні України розпочато черговий етап
монтажу трансформаторного обладнання. Також
ремонтні бригади працюють на двох повітряних лініях
330 кВ і 750 кВ: демонтують пошкоджені опори,
заливають фундаменти та збирають металеві частини
нових. У північному регіоні на одній з підстанцій 330 кВ
включено в роботу вимикач 110 кВ, триває монтаж
комірки 110 кВ. У східному регіоні у супроводі саперів
продовжується огляд двох ліній 330 кВ, що уповільнює
ремонтні роботи. В південному регіоні відновлюються
дві підстанції 330 кВ – окрім устаткування також
ремонтуються будівлі підстанцій.

Функціонування
ринку електроенергії

Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена
ціна купівлі-продажу електроенергії залишається
відносно стабільною і на 19 травня становила 2326,77
грн/МВт∙год (-0,9% до попереднього дня). Водночас,
динаміка біржових цін на ринках країн Східної Європи
була різносторонньою, що відповідним чином
відобразилося на зміні цінових розривів відносно
України. Ціни у Румунії, Словаччині та Угорщині
приблизно в 2,7-2,9 рази перевищують ціновий індекс
Base РДН України, тоді як спред відносно Польщі є
стабільно меншим і становить 2,1 рази.
Загальний обсяг торгівлі зріс до 16,1 тис. МВт∙год
(+20,1% до попереднього дня), проте все ще

залишається відносно низьким. Разом з тим,
збільшення пропозиції до 84,25 тис. МВт∙год (+18,9) не
призвело до підвищення профіцитності РДН – розрив із
обсягом заявок на купівлю третій день поспіль
залишається стабільним на рівні близько 5,2 разів. При
цьому, структура купівлі незначно змінилася: основну
частину займали постачальники (80%), операторам
мереж належало 19,8%, решта 0,2% – виробникам і
трейдерам.
Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена
ціна електроенергії на ВДР практично не змінилася і на
18 травня становила 2738,97 грн/МВт∙год (-0,9% до
попереднього дня). При цьому, загальний обсяг торгівлі
істотно зменшився – до 0,3 тис. МВт∙год (-44,6% до
попереднього дня). Разом з тим, продовження спадної
динаміки пропозиції – до 29,7 тис. МВт∙год (-15,4%) не
призвело до скорочення профіцитності ВДР. Розрив із
обсягом заявок на купівлю зріс із 68 до 99 разів. У
структурі купівлі також відбулися помітні зміни: основну
частину займали постачальники (63%), 33,6% належало
виробникам, 3,4% – операторам мереж.

Припинення та відновлення постачання
За даними Міністерства енергетики, станом на 18 травня в Україні знеструмлено
679 населених пункти, загалом близько 609 600 споживачів, протягом доби
відновлено постачання для близько 20 300 споживачів.
Масштабні припинення в електропостачанні та, відповідно, активні відновлювальні
роботи, мали місце:


у Донецькій області, за даними ДТЕК, протягом доби відновлено постачання
для 7 700 споживачів у 11 населених пунктах; знеструмленими залишались
мешканці 281 населеного пункту (за даними КМУ, загалом 322 700
споживачів);



у Луганській області, за даними КМУ, без електропостачання залишались
117 500 споживачів; за даними ОВА, внаслідок російських обстрілів зазнала
пошкоджень остання велика підстанція області, а також високовольтна лінія
передач 220 кВ; ремонт неможливий до завершення бойових дій;



у Харківській області, за даними КМУ, залишалися знеструмленими 72 500
споживачів; протягом доби відновлено постачання для 1 200 споживачів;



у Київській області, за даними ДТЕК, повністю відновлено
електропостачання у населені пункти, які постраждали через бойові дії;
відновлювальні роботи займали 45 днів, протягом яких відновлено
постачання для майже 600 населених пунктів (загалом 260 000 споживачів);
відновлено 10 000 км ліній, 71 високовольтну підстанцію та 2 975
трансформаторних підстанцій;



в Запорізькій області, станом на 7:00 19 травня, без електропостачання
залишались 22 173 споживачів у 75 населених пунктах;



у Миколаївській області, за даними КМУ, протягом доби відновлено
постачання для 900 споживачів; за даними ОВА, без електропостачання
залишалися 90 населених пунктів (у т.ч. 3 - частково);



у Херсонській області, за даними КМУ, протягом доби відновлено
постачання для 3 300 споживачів;



в Одеській області, за даними КМУ, протягом доби відновлено постачання
для 3 600 споживачів;



оперативна
зведена
інформація
стосовно
електропостачання
у
Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях була відсутня на
час написання огляду.

Сектор газу
Робота ГТС
Обсяг транзиту газу через територію України станом на 17 травня скоротився на
3,5 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою і становив 51,6 млн куб. м. Ці
обсяги більш ніж удвічі менші за об'єми, передбачені транзитним контрактом із
“Газпромом” (109 млн куб. м на добу). Транзитні потоки через точку з’єднання
“Сохранівка” не відбувалися. 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
Генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” Сергій Макогон на конференції
Gazterm (Польща) заявив, що Україна зацікавлена в імпорті газу з польського СПГтерміналу. З цією метою, “ОГТСУ” планує і в подальшому нарощувати гарантовані
потужності на точках з'єднання з Польщею.

Припинення та відновлення постачання
Найбільш складна ситуація з газопостачанням спостерігалася у Донецькій,
Луганській, Запорізькій, Харківській, Чернігівській та Миколаївській
областях. За даними Кабінету Міністрів, станом на 17 травня без газопостачання
залишалося близько 187 000 споживачів. За добу газопостачання відновлено для
понад 9 300 споживачів.
На Київщині завершено роботи з відновлення розподілу природного газу в 120
населених пунктах до більш ніж 150 000 об'єктів споживачів. По мірі повернення
жителів у домівки фахівці місцевого оператора ГРМ обстежуватимуть
внутрішньобудинкові мережі споживачів та здійснюватимуть пуск газу.
В Запорізькій області ситуація з газопостачанням не змінилась: станом на ранок
19 травня без “блакитного палива” залишався 69 981 абонент у 88 населених
пунктах області. Минулої доби у місті Оріхів та селі Новоандріївка Пологівського
району усунуто завдані раніше того ж дня внаслідок обстрілу пошкодження
розподільних газопроводів низького та середнього тиску.
У Херсонській області станом на 13:00 18 травня без газопостачання залишалися
Високопільська територіальна громада, частково Великоолександрівська,
Нововоронцовська і Станіславська громади. У багатьох громадах є проблеми із
забезпеченням населення скрапленим газом.
У Харківській області місцевий оператор ГРМ продовжував відновлювальні
роботи у Дергачах та Малій Данилівці, а також у Вільхівській громаді. Всього за
минулу добу відновлено газопостачання до 2 000 споживачів.
В Миколаївській області станом на 18 травня внаслідок російської агресії зазнали
пошкоджень 145 об'єктів газової інфраструктури, внаслідок чого без
газопостачання залишались 3 254 споживачів.
В Сумській області місцевий оператор ГРМ з початку року обстежив 364
кілометрів надземних та підземних газопроводів. Ці роботи особливо важливі,
враховуючи російську агресію та пов'язані з нею пошкодження газової
інфраструктури.
У Чернігівські області продовжуються роботи з відновлення газопостачання в
мікрорайоні Бобровиця Чернігова. Крім того, фахівці ДСНС за весь час робіт
здійснили обстеження більше 7,5 км газових мереж на предмет виявлення
вибухонебезпечних предметів.
Оперативна інформація щодо ситуації з газопостачанням в Донецькій та
Луганській областях була відсутня на момент підготовки огляду.

Контрзаходи українських компаній
та державних органів
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав ухвалення Європейською
Комісією Плану відбудови України. Шмигаль зазначив, що прийняття плану є
важливим меседжом що ЄС стане ключовим гравцем у відновленні України і буде
спиратися на план, який розробляє Нацрада з відновлення України від наслідків
війни. План буде спиратися на 4 основні елементи: відбудова усієї інфраструктури
за найновішими стандартами, модернізація української держави та її інституцій,
максимальна інтеграція з ЄС у всіх сферах, економічна трансформація, в тому числі
нові можливості для бізнесу.

Перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що
Україна отримає в рамках допомоги 25 000 т бензину з польських запасів. Також
ведеться
робота
щодо
розширення
пропускної
спроможності
щодо
транспортування пального. Очікується, що перші поставки почнуться з 23 травня.
Бюро економічної безпеки повідомляє, що забезпечило арешт майна рф та білорусі
загальною вартістю понад 30 млрд грн. Йдеться про корпоративні права та активи
гірничо-збагачувального комбінату, який здійснював видобуток титановмісної
сировини, 17 800 вагонів орієнтовною вартістю біля 15 млрд грн, з них 1625 вагонів
з товарно-матеріальними цінностями вартістю близько 3 млрд грн, понад 160
одиниць автомобілів та спецтехніки (220 млн грн), а також активи однієї з
фінансових установ (понад 12,4 млрд грн).
“Нафтогаз” опублікував консолідовану фінансову звітність за 2021 рік, відповідно
до якої компанія отримала прибуток у розмірі 12 млрд грн, у порівнянні з 19 млрд
грн збитку в 2020 році. Голова правління “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що
важливим досягненням є те, що компанія була би прибутковою у 2021 році і без
отримання плати за організацію транзиту газу. Також, відповідно до звіту, поки що
жоден з критичних об’єктів та інфраструктури компанії не зазнав значних
пошкоджень, проте постраждали інші об’єкти загальною балансовою вартістю
приблизно 400 млн грн. У 2022 році компанія прогнозує, що за оптимістичним
сценарієм видобуток газу Групою “Нафтогазу” складе 12,1 млрд куб. м, за
песимістичним – 11,25 млрд куб. м.

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).

