Війна РФ проти України:
енергетичний вимір
DiXi Group alert
(станом на 12:00 21 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 635 800 споживачів не мали електропостачання, понад
161 000 споживачів перебували без газопостачання.



В.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков та голова Комісії ядерного
регулювання США Крістофер Хенсон домовилися про вивчення досвіду
ліцензування розвинутих ядерних технологій (проєкти блоків АР1000 та малих
модульних реакторів). Сторони також обговорили питання відмови від російського
ядерного палива на блоках типу ВВЕР-440 українських АЕС.



За поточними оцінками, для розмінування України може знадобитися 5-10 років.
Станом на 21 травня, з початку війни ДСНС вдалося знешкодити 115 268
вибухонебезпечних предметів.



За словами Президента Володимира Зеленського, Україна пропонує державампартнерам підписати багатосторонній договір з метою створення механізму
конфіскації російських коштів та майна. Ці активи пропонується переводити до
спеціального фонду, який буде виплачувати компенсації українцям, постраждалим
внаслідок війни.



НАК "Нафтогаз України" отримає кредит у сумі 300 млн євро на закупівлю газу від
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).



Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про ймовірність нового
арбітражу з "Газпромом". За його словами, від російської сторони все ще не
надійшов платіж за послуги з організації транзиту наступного місяця.



Офіс Президента України провів зустріч з представниками бізнесу, що
критикували екокомічну політику уряду. Сторони домовилися про створення
робочої групи з напрацювання рекомендацій. Представники бізнесу наголосили, що їх
вимогою є лібералізація економіки, а також пропонують переформатувати
Національну раду з відновлення України від наслідків війни, додавши туди
підприємців, міжнародних донорів та експертів.

Атаки
За даними ДСНС, з 24 лютого до 21 травня на території України знешкоджено
115 268 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 977 авіаційних бомб та 593 кг
вибухової речовини; обстежено територію площею 22 397 га. За інформацією
Міндовкілля, військові рф застосовують дистанційні системи мінування,
встановлюють некеровані мінні загородження на території населених пунктів і
залишають після себе велику кількість особливо небезпечних вибухових пристроїв,
що становить смертельну загрозу для цивільних, а екологічні наслідки таких дій
будуть проявлятися роками. Начальник управління організації піротехнічних робіт
та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар раніше повідомив, що
розмінування територій України може тривати від 5 до 10 років.

Донецька
область

За добу з авіації, танків та важкої артилерії були
обстріляні 14 населених пунктів Донеччини, зокрема
Бахмут, Лиман, Авдіївка, Красногорівка, зафіксовано
загибель 3 цивільних та поранення 7, повідомили у
Національній поліції. Внаслідок обстрілів пошкоджено
щонайменше 53 цивільних об’єктів, зокрема житлові
будинки, навчальні та релігійні об’єкти, автовокзал,
фермерські господарства, чергових обстрілів зазнав
Авдіївський коксохімічний завод. Внаслідок мінометного
обстрілу
Красногорівки
більша
частина
міста
знеструмлена, крім того пошкоджено електропостачання до селища Новолуганське, яке вдалося
відновити протягом дня. У м. Маріуполь противник
здійснював заходи з відновлення функціонування
порту, зокрема проводив розмінування припортової
інфраструктури.

Луганська
область

На Луганщині понад 11 000 житлових будинків
зруйновані російською армією, із них майже 3 200 –
багатоповерхівки, економічні втрати обчислюються
сотнями мільярдів гривень, повідомив голова
Луганської ОВА Сергій Гайдай. Протягом доби
внаслідок обстрілів зруйновано близько 50 житлових
будинків, зокрема 23 у м. Лисичанськ, 16 у м. Привілля,
5 у м. Сєвєродонецьк. Крім того, у Сєвєродонецьку
окупанти вчергове відкрили вогонь по підприємству
хімічної промисловості "Азот", сталося займання
градирні, пожежу вдалося ліквідувати та запобігти
розповсюдженню на виробничі цехи. У м. Лисичанськ
від обстрілів виникло загоряння бункеру з вугіллям на
шахті. Неможливо порахувати пошкодження у селах
Гірської та Попаснянської громад, які регулярно
страждають від атак російської авіації.

Харківська
область

Вдень 20 травня російські окупанти випустили 3 ракети
по Будинку культури у м. Лозова, 2 з яких вдалося
ліквідувати силами української ППО, втім одна влучила
і зруйнувала об’єкт, завдавши поранень 8 цивільним,
повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ввечері того ж дня окупанти відкрили вогонь по
території Київського району м. Харків, внаслідок
потрапляння ворожого снаряду горіли торговельні
павільйони на площі 1 000 кв. м, пожежу вдалося
ліквідувати через 4 години. За інформацією ДСНС,
протягом
доби
пожежі,
спричинені
ворожими
обстрілами, трапились у Чугуївському (4), Харківському
(3), Лозівському (1), Богодухівському (1) районах
області, горіли приватні будинки, надвірні забудови,
гаражі, об’єкти інфраструктури та природні екосистеми.
За інформацією Генштабу ЗСУ, на тимчасово зайнятих
територіях Харківської області ворог продовжував
блокувати роботу українських операторів мобільного
зв’язку, розповсюджував пропагандистські матеріали,
намагався налагодити трансляцію російських теле- та
радіоканалів.

Полтавська
область

20 травня російські військові завдали удару по об‘єкту
інфраструктури Лубенської громади, постраждалих
немає, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро
Лунін.

Cумська
область

Ворог продовжував здійснювати обстріли прикордоння
з території рф, повідомили в Оперативному
командуванні "Північ". Так, 20 травня зафіксовано 4
мінометні обстріли в районі м. Середина-Буда, втрат
серед особового складу та техніки немає. Вранці 21
травня російські військові обстріляли артилерійським
вогнем Есманську громаду, крім того прикордонники
зафіксували 6 "прильотів" в бік селища Кучерівка з
території рф.

Чернігівська
область

20 травня з російської території вчергове обстріляно
прикордоння Чернігівської області, повідомили в
Оперативному
командуванні
"Північ".
Зокрема,
зафіксовано 4 влучання, ймовірно з міномету калібру
120 мм, в районі селища Грем‘яч; втрат немає.

Житомирська
область

На Житомирщині внаслідок ракетного удару по
м. Малин було пошкоджено об'єкт інфраструктури та
майже 100 будинків, 3 цивільних осіб отримали
поранення, повідомив міський голова Малина
Олександр Ситайло. Через обстріл в мікрорайоні було
припинено
електропостачання,
яке
планується
відновити протягом доби.

Одеська
область

За інформацією Оперативного командування "Південь",
20 травня російські військові здійснили 2 ракетні атаки
по Одещині із застосуванням авіації. Одна з ракет

влучила по території пляжу на півдні області; друга –
вдарила по промисловому підприємству з добривами,
стався вибух та виникла пожежа. Загоряння було
оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС, постраждалих та загрози довкіллю не зафіксовано.

Миколаївська
область

Ввечері 20 травня військові рф здійснили із
застосуванням РСЗВ черговий обстріл передмістя
Миколаєва, внаслідок чого був уражений об’єкт
інфраструктури, постраждалих немає, повідомили в
Оперативному командуванні "Південь". На території
Миколаївської області протягом доби виникло 2 пожежі
через ворожі обстріли: гаражного кооперативу в селищі
Первомайське та природної екосистеми на площі 1,1 га
у с. Галицинове.
За інформацією Миколаївської ОВА, станом на 21
травня, з початку російського вторгнення в регіоні
частково або повністю пошкоджено 3 587 цивільних
об’єктів, зокрема 2 551 об’єктів житлового фонду (+22
житлових будинків), 284 об’єктів електро- (+1 об’єкт),
145 газо-, 53- тепло та 16 водопостачання.

Херсонська
область

Російські загарбники на тимчасово окупованій
Херсонщині продовжують застосовувати тактику терору
проти цивільного населення, зокрема перешкоджають
виїзду на підконтрольну Україні територію та відкриттю
гуманітарних коридорів для ввезення продуктів
харчування, медикаментів і евакуації вразливих груп
населення, повідомили у Генштабі ЗСУ. Охочих виїхати
окупанти спрямовують до Криму як єдиного можливого
напрямку; в обласному центрі посилено патрулювання,
збільшено кількість блокпостів. На околицях селища
Чорнобаївка ворог розмістив близько 130 одиниць
військової техніки.

Запорізька
область

За інформацією Запорізької ОВА, станом на 21 травня
по області повністю зруйновано або частково
пошкоджено 1 117 домоволодінь. Протягом доби
внаслідок бойових дій виникли пошкодження в
Більмацьких
мережах,
без
електропостачання
залишилися мешканці 500 домівок у селищі Гусарка. У
селищі Абрикосівка Василівського району через риття
траншей
окупаційними
військами
пошкоджено
підземний газопровід середнього тиску.
Окупаційна влада продовжує спроби зі створення
квазіреспублік на території південних регіонів України та
впровадження в обіг російського рубля. Так, у м.
Мелітополь почали з’являтися банери "до 220-річчя
створення Таврійської губернії", а пенсіонерам почали
видавати по 10 000 рублів в обмін на персональні дані.
Обмінюють персональні дані на гроші також у
населених пунктах Михайлівка та Василівка. Мешканці

м. Кам'янка-Дніпровська повідомили про викрадення та
вивезення з території громади 300 тонн зерна; у селищі
Мала Білозерка загарбники викрали із сховищ зерно
фермерів та пайовиків.

Рівненська
область

21 травня військові рф завдали ракетного удару по
об’єкту військової інфраструктури, кількість жертв та
масштаб руйнувань уточнюються, повідомив голова
Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Ядерна та радіаційна безпека
Станом на 08:00 21 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.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков провів зустріч з головою Комісії
ядерного регулювання США Крістофером Хенсоном, в ході якої обговорив питання
відмови від російського ядерного палива на блоках типу ВВЕР-440 українських АЕС,
а також регулювання ядерної і радіаційної безпеки в умовах воєнних дій. Сторони
домовились про співпрацю в частині вивчення досвіду ліцензування розвинутих
ядерних технологій (проєкти блоків АР1000 та малих модульних реакторів). Також
планується надання технічної допомоги для посилення спроможності
Інформаційно-кризового центру Держатомрегулювання та введення в експлуатацію
Державного реєстру індивідуальних доз опромінення персоналу та населення
(в рамках мережі RANET МАГАТЕ).

Зона відчуження
ЧАЕС

Про суттєві зміни в ситуації не повідомлялося.
Нагадаємо, що Державне агентство з управління Зоною
відчуження (ДАЗВ) повідомило про значне підвищення
рівня пожежної небезпеки. Разом з тим, за оцінками
Держатомрегулювання, ДАЗВ та МАГАТЕ, сезонні лісові
пожежі не матимуть значного впливу на погіршення
радіаційного фону та не несуть загроз життю й здоров’ю
населення.

ЗАЕС

Запорізька АЕС та місто-супутник Енергодар 79-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, проте ядерна та
радіаційна безпека станції перебувають під постійною
загрозою.
Станом на 08:00 21 травня радіаційний фон на території
промислового майданчику та санітарно-захисної зони
станції залишався у межах норм; гамма-фон у
Запорізькій області також стабільний (7-13 мкР/год) і не
несе загрози життю та здоров’ю населення.
Нагадаємо, що навколо майданчику ЗАЕС та міста
Енергодару окупанти риють окопи й будують укріплення,
що свідчить про їхню підготовку до тримання оборони
захоплених об’єктів та територій. Також окупанти
продовжують терор в Енергодарі, зокрема вони викрали

командира пожежної частини міста, а також виконуючого
його обов’язки, а до українських пожежників, які вийшли
на протест, застосували силові методи та пошкодили
пожежно-рятувальну техніку.
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 понад 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 (210 МВт). Експорт до Молдови коливається
впродовж доби; максимальний обсяг сягає 150 МВт.
Окрім того, між енергосистемами України та країн
Східної Європи (Румунії, Угорщини, Словаччини та
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.
Нагадаємо,
що
Україна
ініціювала
відповідні
переговори з керівництвом ENTSO-E, а представники
США запевнили у політичній підтримці розвитку
експорту до ЄС та готовності сприяти цьому процесу. У
свою чергу, повномасштабний експорт електроенергії з
України сприятиме зменшенню енергозалежності ЄС
від рф, а також швидшому досягненню цілей
декарбонізації. Окрім цього, “Українська енергетична
біржа” планує відкрити окремий напрямок проведення
аукціонів з продажу електроенергії для експорту. “УЕБ”
розробила окремий механізм та запропонувала
відкрити спеціальну секцію. При цьому очікується, що
консолідація попиту та пропозиції на біржовій
платформі забезпечить високу ліквідність ринку та
рівний доступу до ресурсу.

“Укренерго” продовжувала відновлення енергетичної
інфраструктури. Зокрема, першочергові аварійновідновлювальні роботи в центральному регіоні
зосереджені на двох лініях 330 кВ та 750 кВ, а у
східному – на двох лініях 330 кВ. Продовжувалося
встановлення нових опор, ремонт обривів кабелю та
огляд ділянок спільно з саперами. На одній із підстанцій
північного регіону завершено демонтаж частини
пошкодженого обладнання та вцілілої апаратури для
подальшого ремонту.

Функціонування
ринку електроенергії

Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена
ціна купівлі-продажу електроенергії впродовж трьох
днів демонструє незначне зниження і на 21 травня
становила 2222,14 грн/МВт∙год (-3,8% до попереднього
дня). Водночас, стрімке синхронне падіння біржових цін
на ринках країн Східної Європи спричинило істотне
зменшення цінових розривів відносно України. Ціни в
Угорщині та Румунії в 1,9-2,1 рази перевищують ціновий
індекс Base РДН України, тоді як спреди відносно
Словаччини та Польщі є меншими і становлять,
відповідно, 1,6 та 1,4 рази.
Загальний обсяг торгівлі продовжив зменшуватись – до
8,3 тис. МВт∙год (-45,4% до попереднього дня), що є
одним з найнижчих показників травня та за весь період
роботи РДН. Водночас, помірне скорочення пропозиції
до 78,4 тис. МВт∙год (-6,2%) не стримало збільшення
профіцитності РДН – розрив із обсягом заявок на
купівлю, який чотири дні поспіль залишався відносно
стабільним на рівні 5,2-5,5 разів, зріс до 9,4 разів.
Структура купівлі зазнала помірних змін: основну
частину займали постачальники (69,4%), операторам
мереж належало 30,4%, решта 0,2% – виробникам і
трейдерам.
Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена
ціна електроенергії на ВДР незначно зросла і на 20
травня становила 2610,56 грн/МВт∙год (+4,4% до
попереднього дня). При цьому, загальний обсяг торгівлі
упав більш ніж удвічі – до 0,17 тис. МВт∙год (-52,2% до
попереднього дня). Водночас, обсяг пропозиції
продовжив помірно зростати – до 35,85 тис. МВт∙год
(+9,5%), що в сукупності спричинило істотне збільшення
профіцитності ВДР. Розрив із обсягом заявок на купівлю
зріс із 91 до 211 разів. У структурі купівлі також
відбулися значні зрушення: основну частину вперше
займали виробники – 57,6%, 38% належало постачальникам, решта 4,4% – операторам мереж.

Припинення та відновлення постачання
За даними Міністерства енергетики, станом на 20 травня в Україні знеструмлено
677 населених пунктів, загалом близько 635 800 споживачів, протягом доби
відновлено постачання для близько 18 700 споживачів.

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


у Донецькій області, за даними ДТЕК, протягом доби відновлено постачання
для 11 500 споживачів у 21 населеному пункті; знеструмленими залишались
мешканці 276 населених пунктів (за даними КМУ, загалом 331 200 споживачів);



у Луганській області, за даними КМУ, без електропостачання залишались
128 300 споживачів;



у Харківській області, за даними КМУ, залишалися знеструмленими 90 000
споживачів; протягом доби відновлено постачання для 4 000 споживачів;



у Київській області, за даними КМУ, протягом доби відновлено постачання
для 13 300 споживачів;



в Запорізькій області, станом на 7:00 21 травня, без електропостачання
залишались 21 626 споживачів у 74 населених пунктах; протягом доби
відновлено постачання для 1 337 споживачів;



у Сумській області, за даними КМУ, протягом доби відновлено постачання
для 800 споживачів;



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

Сектор газу
Робота ГТС
Обсяг транзиту газу через територію України станом на 19 травня зріс на
8,8 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою і становив 62,4 млн куб. м. Ці
обсяги на 43% менші за 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 0,46 млн куб. м.
Транзит російського газу через територію України
(на точках з'єднання “Сохранівка” та “Суджа”), млн куб. м

Джерело: ОГТСУ

“Оператор ГТС України” отримав від італійського оператора Snam 101 переносний
генератор та 9 000 м кабелю, які будуть використані для проведення ремонтновідновлювальних робіт на об’єктах, пошкоджених внаслідок бойових дій, а також
для обслуговування обладнання ГТС.
Тим часом, керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про ймовірність нового
арбітражу з "Газпромом" щодо транзиту. За його словами, "Нафтогаз" все ще не
отримав платіж від російської сторони за послуги організації транзиту наступного
місяця. Вітренко наголосив, що винною у скороченні обсягів транзиту газу через
Україну є російська сторона. Після відмови “ОГТСУ” приймати газ на фізичній точці
з'єднання "Сохранівка" (розташована на тимчасово окупованій росією території),
був запропонований перенос обсягів на точку "Суджа" (на підконтрольній Україні
території), від чого "Газпром" відмовився. Вітренко вважає, що росія не зацікавлена
у збільшенні транзиту до Європи і намагається виставити Україну винною.
НАК "Нафтогаз України" отримає кредит у сумі 300 млн євро на закупівлю газу від
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомила заступниця
голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко. Крім того, ЄБРР підтримуватиме програму
відновлення України.

Припинення та відновлення постачання
Найбільш складна ситуація з газопостачанням спостерігалася у Донецькій,
Луганській, Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській
областях. За даними Кабінету Міністрів, станом на 20 травня без газопостачання
залишалися понад 161 000 споживачів. За добу газопостачання відновлено для
понад 23 300 споживачів.
У Донецькій області місцевим оператором ГРМ 20 травня виконано багато
ремонтних робіт на об’єктах газової інфраструктури, зокрема заварено більше 200
отворів, наступний запланований етап - повторний пуск газу.
В Луганській області 20 травня завершено ремонт магістрального газогону
поблизу м. Сєвєродонецьк, перевірено його герметичність та відкрито засувку, що
дозволило повернути "блакитне паливо" в деякі райони міста.
У Харківській області фахівці місцевого оператора ГРМ усунули пошкодження
мереж та розпочали пуск газу в селище Елітне деокупованої Вільхівської громади,
перші 10 родин отримали природний газ. Крім того, здійснено роботи по
відновленню газопостачання ще для понад 50 будинків населених пунктів Дергачі
та Покотилівка.
У Запорізькій області станом на 11:30 21 травня без газопостачання перебували
69 983 абонентів у 89 населених пунктах. Минулої доби внаслідок риття траншей
окупаційними військами було пошкоджено підземний газопровід середнього тиску
в с. Абрикосівка Василівського району. Разом з тим, у м. Гуляйполе було відновлено
пошкоджені раніше газопроводи низького тиску.
У Херсонській області станом на 12:00 20 травня повністю без газопостачання
залишалася 1 громада (Високопільська) та частково – 3 (Великоолександрівська,
Нововоронцовська,
Станіславська).
У
3
громадах
(Горностаївська,
Великолепетиська, Рубанівська), що користуються зрідженим газом, запаси на
мінімумі, ще у 3-х (Новорайська, Новотроїцька, Долматівська) газ у балонах
закінчився.
У Миколаївській області станом на 21 травня внаслідок російської агресії зазнали
пошкоджень 145 об'єктів газової інфраструктури, внаслідок чого без
газопостачання залишались 3 485 споживачів, зокрема 231 відключено протягом
доби.

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

Контрзаходи українських компаній
та державних органів
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення
заявив, що Україна пропонує державам-партнерам підписати багатосторонній
договір з метою створення механізму конфіскації російських коштів та майна.
Конфісковані країнами-партнерами активи пропонується переводити у спеціально
створений фонд, з якого буде виплачуватися компенсація громадянам України,
постраждалим внаслідок війни.
Кабінет Міністрів України затвердив склад комісії, яка розпочинає переговори з ЄС
стосовно укладення угоди про вантажні автомобільні перевезення, яка має на меті
лібералізувати перевезення та спростити доступ України до європейських портів.
Офіс Президента України провів зустріч з представниками українського бізнесу, на
якому сторони домовилися про створення робочої групи з напрацювань
рекомендацій до економічною політики держави. Представники бізнесу
наголошують, що їхньою головною вимогою є лібералізація економіки, а також
пропонують переформатувати Національну раду з відновлення України від
наслідків війни, додавши туди представників бізнесу, міжнародних донорів та
експертів.

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).

