
 
 

 

Війна РФ проти України: 
енергетичний вимір 

DiXi Group alert 
(станом на 12:00 24 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 635 700  споживачів не мали електропостачання, понад  

161 000 споживачів перебували без газопостачання. 

 Внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який 
транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей, 
подача природного газу до цієї ділянки ГТС припинена. Відновлення газопроводу 
неможливе через активні бойові дії, в той час як альтернативні маршрути постачання 
недоступні через втручання окупантів в роботу ГТС. 

 Згідно з попередніми результатами аукціону “Укренерго” на доступ до міждержавних 
перетинів для імпорту/експорту електроенергії в червні 2022 року, 7 компаній 
отримали доступ до перетину за напрямками Польщі та Молдови.  

 Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому 
економічного форумі в Давосі закликав його учасників до запровадження 
ембарго на російську нафту, блокування всіх російських банків та ІТ-сектору. 

 Зеленський також підписав закон 2257-IX про конфіскацію майна підсанкційних 
осіб. Стягненню в дохід держави можуть підлягати активи, що належать фізичній або 
юридичній особі, а також активи, якими вона може прямо чи опосередковано 
розпоряджатися. 

 Перший замміністра економіки Денис Кудін заявив, що обсяги імпорту бензинів 
поки не покривають обсягів споживання, тоді як імпорт дизельного палива на 20% 
перевищує обсяг споживання. За його словами, причиною збереження черг на АЗС є 
низькі запаси у операторів – на 3-5 днів реалізації замість колишніх 15-20 днів. 

 



Атаки 
За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до 
переліку громад, що розташовані в зоні бойових дій або тимчасовій окупації, 
входять територіальні громади Дніпропетровської (6), Донецької (66), Запорізької 
(61), Луганської (37), Миколаївської (22), Харківської (51) та Херсонської (49) 
областей. Переглянути статус можна на цифровій мапі. 

Донецька  
область 

За добу з авіації, ракетних комплексів, танків та важкої 
артилерії були обстріляні 14 населених пунктів 
Донеччини, зокрема Бахмут, Лиман, Соледар, Авдіївка, 
є загиблі та поранені, повідомили у Національній поліції. 
Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 40 
цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки, навчальні 
та релігійні об’єкти, сільськогосподарське підприємство, 
критична інфраструктура. 23 травня внаслідок обстрілів 
пошкоджено магістральний газопровід, який 
транспортував газ до населених пунктів Донецької та 
Луганської областей, з 14:00 подача природного газу до 
цієї ділянки ГТС припинена.  
 
Через постійні обстріли, руйнацію рудників та складів, 
припинило свою роботу найбільше у Європі 
підприємство із солевидобутку "Артемсіль". Російські 
окупанти намагаються відновити порт в окупованому м. 
Маріуполь, на території якого знаходяться біля 200 000 
тонн металу та чавуну вартістю 170 млн дол. та 12 400 
тонн зерна, для подальшого викрадення та вивезення з 
території України, повідомив директор ДП 
"Маріупольський морський торговельний порт" Ігор 
Барський. 
 

Луганська 
область 

Російські війська хаотично та майже безперервно 
обстрілюють Сєвєродонецьк, інфраструктура міста 
зруйнована на 90%, різного ступеня пошкодження 
мають усі електропідстанції, повідомив голова 
Луганської ОВА Сергій Гайдай. Протягом доби 
щонайменше по 6 житлових будинків пошкоджено у 
містах Сєвєродонецьк та Лисичанськ, 4 у м. Золоте та 3 
у м. Новодружеськ, постійно надходять дані про 
зруйновані об’єкти житлового фонду у містах Попасна 
та Рубіжне. На Луганському напрямку ворог зосередив 
зусилля на оточенні Лисичанська та Сєвєродонецька, 
за підтримки артилерії веде штурмові дії в напрямках 
Тошківки та Устинівки поблизу Лисичанська. 
 

Харківська 
область 

Щодня російські окупанти завдають ракетних та 
артилерійських ударів по мирному населенню Харкова 
та населеним пунктам області, повідомили у 
Національній поліції. Протягом доби зафіксовано 10 
фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок 
ворожих обстрілів, зокрема у Харкові із РСЗВ 
обстріляно житловий квартал, пошкоджено 5 житлових 
будинків та автомобілі; у селищі Лебеже від вибуху  
 
 

https://www.kmu.gov.ua/news/minreintegraciyi-onovleno-aktualnij-perelik-gromad-u-rajonah-bojovih-dij-na-tot-ta-tih-shcho-v-otochenni
https://map.edopomoga.gov.ua/
https://dn.npu.gov.ua/news/obstril/za-dobu-rosiyani-zavdali-14-udariv-po-donechchini-je-zagibli-ta-poraneni/
https://tsoua.com/news/cherez-obstrily-rosijskyh-zagarbnykiv-poshkodzheno-magistralnyj-gazogin-ta-zupynene-gazopostachannya-doneczkoyi-ta-luganskoyi-oblastej/
https://tsoua.com/news/cherez-obstrily-rosijskyh-zagarbnykiv-poshkodzheno-magistralnyj-gazogin-ta-zupynene-gazopostachannya-doneczkoyi-ta-luganskoyi-oblastej/
https://freeradio.com.ua/na-donechchyni-cherez-viinu-rosii-zupynylosia-dp-artemsil-produktsiia-vzhe-znykaie-z-prylavkiv-foto-video/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/24/687380/
https://t.me/luhanskaVTSA/2859
https://t.me/luhanskaVTSA/2861
https://t.me/luhanskaVTSA/2868
https://t.me/luhanskaVTSA/2868
https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02Nk7GEmjXoECwYru3QYNgbCVEi1H7dCEXUP7ZeLM5JJF1HJSX826oMYFxe6R2KccJl


снаряду загорівся приватний будинок. За інформацією 
головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, на 
Харківщині від початку військових дій Збройні Сили 
України звільнили вже 24 населених пункти. 
 

Cумська  
область 

Протягом доби ворог обстріляв з мінометів та артилерії 
селище Мезенівка Краснопільської громади та околиці, 
є пошкодження житлових будинків, сталася пожежа на 
фермі, постраждалих немає, повідомив голова 
Сумської ОВА Дмитро Живицький. Крім того, за 
інформацією Генштабу ЗСУ, ворог завдав авіаційного 
удару по позиціях українських військ в районі  
м. Білопілля Сумської області. 
 

Чернігівська 
область 

Російські окупанти не припиняють обстріли позицій 
української оборони, що розгорнута у безпосередній 
близькості до державного кордону у Чернігівській 
області, повідомили у Генштабі ЗСУ. Крім того, 
серйозною проблемою залишається замінованість 
звільнених територій – 23 травня під час проведення 
польових робіт трактор наїхав на міну, внаслідок чого 
водій загинув. 
 

Одеська  
область 

У Чорному морі продовжується маневрування 
озброєних крилатими ракетами кораблів 
Чорноморського флоту рф. За інформацією речника 
Одеської ОВА Сергія Братчука, метою росіян є 
подальша блокада Одеського порту та контроль над 
північно-західною частиною акваторії Чорного моря. 
Для цього у тимчасово окупованому Криму росіяни 
виставляють комплекси С-400, а також проводять 
роботи для зміцнення оборонних та наступальних дій на 
острові Зміїний. 
 

Миколаївська 
область 

На Миколаївському напрямку противник не припиняв 
артилерійських обстрілів позицій українських військ, 
повідомили у Генштабі ЗСУ. На виїзді з боку 
Херсонщини українські військові виявили розстріляні 
автомобілі з цивільними, які окупанти спрямували по 
замінованій місцевості, а потім відкрили вогонь по тим, 
хто вижив. За інформацією Миколаївської ОВА, станом 
на 24 травня, з початку російського вторгнення в регіоні 
частково або повністю пошкоджено 3 660 цивільних 
об’єктів, зокрема 2 599 об’єктів житлового фонду (+11 
житлових будинків), 285 об’єктів електро- (+1 об’єкт), 
145 газо-, 53- тепло та 16 водопостачання. 
 

Херсонська 
область 

Ситуація в окупованій Херсонщині залишається 
складною, частина населених пунктів у критичному 
стані – пошкоджені житлові будинки, є поранені та 
загиблі, не вистачає ліків та товарів першої 
необхідності, повідомили в Оперативному командуванні 
"Південь". У селищі Білозерка через обстріл касетними 
снарядами зруйновано 10 житлових будинків, загинуло  
 
 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/316425467319612
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JVjKCKQsZHJh34Q8EJTeZuHNVDh1T2czKZpiHai2McDW2ojSgtdzb4kMSvrnU9zKl
https://t.me/Zhyvytskyy/2250
https://t.me/Zhyvytskyy/2250
https://www.youtube.com/watch?v=ChsLU2rnSyE
https://t.me/dsns_telegram/7033?single
https://t.me/Bratchuk_Sergey/12647
https://www.youtube.com/watch?v=ChsLU2rnSyE
https://www.youtube.com/watch?v=ChsLU2rnSyE
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JVjKCKQsZHJh34Q8EJTeZuHNVDh1T2czKZpiHai2McDW2ojSgtdzb4kMSvrnU9zKl
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02JVjKCKQsZHJh34Q8EJTeZuHNVDh1T2czKZpiHai2McDW2ojSgtdzb4kMSvrnU9zKl
https://www.facebook.com/watch/?v=698093818127561
https://www.facebook.com/photo/?fbid=377895584372261&set=a.292203759608111
https://youtu.be/w-tLEpgVAMY


3 цивільних. У Бериславському та Каховському районах 
окупанти силою утримують людей, не даючи 
можливості евакуюватися, не впускають гуманітарні 
вантажі з усіх напрямків, окрім Криму, звідки допомоги 
вкрай мало. Крім того, продовжуються заходи зі 
встановлення адміністративно-поліцейського режиму 
рф на тимчасово захоплених територіях. Так, за 
інформацією Генштабу ЗСУ, на окупованих землях 
Херсонської та Запорізької областей росіяни створили 
19 так званих "комендатур". 
 

Запорізька 
область 

Російські військові не припиняють атакувати цивільну 
інфраструктуру Запорізької області, повідомили у 
Запорізькій ОВА. Протягом доби через ворожі обстріли 
пошкоджено 3 високовольтні лінії електропередачі 35 
кВ та 3 підстанції, без електропостачання залишились 
понад 17 000 абонентів; живлення вдалося відновити 
протягом дня. Вночі 24 травня через активні бойові дії 
були пошкоджені електромережі Оріхівського 
районного відділення, що живлять с. Преображенка та 
частину м. Оріхів, без електропостачання залишилися 
майже 3 000 сімей; крім того, між населеними пунктами 
пошкоджено розподільний газопровід. У м. Пологи 
руйнувань зазнали господарча споруда, навчальна та 
адміністративна будівлі, сільськогосподарський 
транспорт та обладнання. 
 

Дніпропетровська  
область 

Ввечері 23 травня військові рф атакували 4 ракетами 
залізничну інфраструктуру у Павлоградському та 
Синельниківському районах, повідомив голова 
Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 
Внаслідок обстрілів зруйновано залізничну колію та 
контактну мережу, пошкоджено 12 житлових будинків. У 
ніч на 24 травня окупанти відкрили вогонь із РСЗВ 
"Ураган" по Зеленодольській та Широківській громадам, 
є руйнування, люди не постраждали. 

Ядерна та радіаційна безпека 
Станом на 08:00 24 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. 

Зона відчуження 
ЧАЕС 

У Зоні відчуження продовжувався процес поступового 
відновлення та нормалізації роботи підприємств. За 
повідомленням голови Національної поліції Ігоря 
Клименка, в рамках розмінування Зони відчуження 
вибухотехніки виявили схованку із понад 30 зарядів 
розмінування, наповнених пластидом, поряд були 
розкидані залишки металевих дротів. За припущенням 
правоохоронців, шланги зарядів займали багато місця, 
тому росіяни залишали їх, а ящики використовували, 
щоб вкрасти та вивезти із собою металобрухт. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ChsLU2rnSyE
https://www.youtube.com/watch?v=ChsLU2rnSyE
https://www.zoda.gov.ua/news/61154/obstrili-rosiyan-prinesli-novi-ruynuvannya-tsivilnoji-infrastrukturi.html
https://www.zoda.gov.ua/news/61150/situatsiya--shodo-rosiyskogo-vtorgnennya-stanom-na-24.05.2022-roku-0800---zsu,-90-doba.html
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1003
https://t.me/dnipropetrovskaODA/1005
https://www.facebook.com/watch/?v=337438345182018&ref=sharing


ЗАЕС Запорізька АЕС та місто-супутник Енергодар 82-гу добу 
поспіль перебувають під контролем терористів рф. 
Енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським 
персоналом із належною ротацією, проте ядерна та 
радіаційна безпека станції перебувають під постійною 
загрозою з огляду на постійний фізичний, психологічний 
та інформаційний тиск окупантів на працівників станції 
та мешканців міста. 
 
За повідомленням "Енергоатому", російські військові 23 
травня увірвались до помешкання співробітника енерго-
ремонтного підрозділу ЗАЕС Сергія Швеця та 
розстріляли його з автоматичної зброї. Наразі за життя 
Швеця борються у місцевій лікарні Енергодара. Також 
міський голова Енергодара Дмитро Орлов в етері ЗМІ 
повідомив, що після вибуху в окупованому Енергодарі у 
ставленика окупантів Андрія Шевчика була зламана 
ключиця. 
 
Станом на 08:00 24 травня радіаційний фон на 
проммайданчику ЗАЕС становить 11 мкР/год, в 
санітарно-захисній зоні – 8-12 мкР/год; гамма-фон у 
Запорізькій області також стабільний (7-12 мкР/год) і не 
несе загрози життю та здоров’ю населення. 

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 галузі 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 лінії “Добротвірська ТЕС-Замость” 
зберігається рівним графіком (210 МВт щогодинно). Між 
енергосистемами України та країн Східної Європи 
відбуваються технічні сальдо-перетоки: до України зі 
Словаччини та з України до Польщі, Румунії, Угорщини 
та Молдови. 
 
Згідно з попередніми результатами аукціону 
“Укренерго” на доступ до міждержавних перетинів для  
 
 

https://t.me/energoatom_ua/6492
https://t.me/energoatom_ua/6490
https://www.radiosvoboda.org/a/news-orlov-vybuh-enerhodar/31863488.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-orlov-vybuh-enerhodar/31863488.html
https://t.me/energoatom_ua/6502
https://www.zoda.gov.ua/news/61149/operativna-informatsiya-shodo-radiatsiynogo-fonu--na-08.00-godinu--24.05.2022.html
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/scheduledCommercialExchangesDayAhead/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=24.05.2022+00:00%7CCET%7CDAY&border.values=CTY%7C10Y1001C--00003F!CTY_CTY%7C10Y1001C--00003F_CTY_CTY%7C10YPL-AREA-----S&direction.values=Export&direction.values=Import&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=24.05.2022+00:00%7CCET%7CDAY&border.values=CTY%7C10Y1001C--00003F!CTY_CTY%7C10Y1001C--00003F_CTY_CTY%7C10YSK-SEPS-----K&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
https://ua.energy/wp-content/uploads/2022/05/Poperedni-rezultaty-misyachnogo-auktsionu-na-cherven-2022.pdf


імпорту/експорту електроенергії в червні 2022 року, 7 
компаній отримали доступ до перетину за напрямками 
Польщі та Молдови. Із 147 МВт пропускної 
спроможності з України до Польщі найбільший обсяг - 
141 МВт - придбала компанія "ДТЕК Західенерго", 
решту 6 МВт придбала "Укр Газ Ресурс". Також 420 МВт 
місячного перетину із України до Молдови придбали 4 
компанії, серед яких найбільший обсяг (403 МВт) 
викупила “Д.ТРЕЙДІНГ”. Крім того, 560 МВт перетину із 
Молдови до України отримала компанія “Стімекс”. 
 
“Укренерго” продовжувала відновлення енергетичної 
інфраструктури. Зокрема, в центральному та північному 
регіонах на двох підстанціях завершено черговий етап 
відновлювальних робіт. На підстанції 750 кВ замінено 
трансформатори струму та напруги, а на підстанції  
330 кВ повністю відновлено обладнання та електричні 
захисти однієї з комірок. Також в центральному регіоні 
7 бригад працюють на двох повітряних лініях  
330-750 кВ. У східному регіоні на пошкоджених 
обстрілами лініях 330 кВ завершено огляд та 
плануються відновлювальні роботи. На одній з 
підстанцій регіону відновлювали обладнання однієї з 
розподільчих установок. 
 

Функціонування 
ринку електро-
енергії 

Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена 
ціна купівлі-продажу електроенергії на 24 травня 
становила 2200,55 грн/МВт∙год (-3,5% до попереднього 
дня). Загальний обсяг торгівлі суттєво зменшився – до 
8,9 тис. МВт∙год (-23% до попереднього дня). Попри 
зменшення заявленого обсягу пропозиції до 73,26 тис. 
МВт∙год (-6,8%) профіцитність ринку зросла – розрив із 
обсягом заявок на купівлю збільшився з 6,8 до 8,2 разів. 
При цьому, структура купівлі була розподілена 
наступним чином: основну частину займали 
постачальники – 63,8%, 35,9% – належало операторам 
мереж, решта 0,3% – виробникам і трейдерам. 
 
Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена 
ціна електроенергії на ВДР на 23 травня становила 
2908,79 грн/МВт∙год (+1,8% до попереднього дня). 
Загальний обсяг торгівлі при цьому зріс до  
266,8 МВт∙год (+251% до попереднього дня). Водночас, 
обсяг пропозиції склав 31,2 МВт∙год (+1,9%). Сукупність 
цих факторів сприяла скороченню профіцитності ВДР – 
розрив із обсягом заявок на купівлю зменшився із 403 
до 117 разів. У структурі купівлі також відбулися зміни: 
домінуючу частину займали виробники – 92,7%, 7,3% 
належало постачальникам. 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/Ukrenergo/1204
https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo/DAM
https://www.oree.com.ua/index.php/IDM_graphs
https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo/IDM
https://www.oree.com.ua/index.php/IDM_graphs


Припинення та відновлення постачання 

За даними Міністерства енергетики, станом на 23 травня в Україні знеструмлено 
695 населених пунктів, загалом близько 635 700 споживачів, протягом доби 
відновлено постачання для близько 95 300 споживачів (з яких 60 400 було 
знеструмлено внаслідок негоди). 

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

 у Донецькій області, за даними ДТЕК, протягом доби відновлено постачання 
для 1 100 споживачів у 2 населених пунктах; знеструмленими залишались 299 
населених пунктів (за даними КМУ, 328 200 споживачів); 

 у Луганській області, за даними КМУ, без електропостачання залишались 
понад 128 200 споживачів;  

 у Харківській області, за даними КМУ, залишалися знеструмленими 90 700 
споживачів; протягом доби відновлено постачання для 10 900 споживачів (з 
яких 1 700 було знеструмлено внаслідок негоди; 

 в Запорізькій області, станом на 07:00 24 травня, без електропостачання 
залишались 24 116 споживачів у 75 населених пунктах; протягом доби 
відновлено постачання для 17 294 споживачів у 11 населених пунктах; 

 у Миколаївській області, за даними ОВА, знеструмленими залишалися 92 
населених пункти (з них 3 частково); за даними КМУ, протягом доби відновлено 
постачання для 1 600 споживачів; 

 у Сумській області, за даними КМУ, протягом доби відновлено постачання 
для 1 200 споживачів; 

 у Херсонській області, протягом доби повністю відновлено постачання для 6 
населених пунктів, для 1 - частково; 

 у Чернігівській області, за даними КМУ, протягом доби відновлено 
постачання для 6 800 споживачів; 

 у Житомирській області, за даними КМУ, протягом доби відновлено 
постачання для 5 600 споживачів; 

 у Львівській області, за даними КМУ, протягом доби відновлено постачання 
для 41 500 споживачів; 

 оперативна зведена інформація стосовно електропостачання в Одеській, 
Дніпропетровській та Київській областях була відсутня на час підготовки 
огляду. 

 

 Сектор газу 
Робота ГТС 
Обсяг транзиту газу через територію України станом на 22 травня скоротився на 
1,9 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою і становив 44,2 млн куб. м. Ці 
обсяги становлять лише 41% від передбачених 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 
0,55 млн куб. м. 
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Транзит російського газу через територію України  
(на точках з'єднання “Сохранівка” та “Суджа”), млн куб. м 

 

Джерело: ОГТСУ 

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 23 травня без газопостачання 
залишалися понад 161 000 споживачів. За добу газопостачання відновлено для 420 
абонентів. 

За повідомленням “ОГТСУ”, 23 травня внаслідок обстрілів російських загарбників 
був пошкоджений магістральний газопровід, яким здійснювалося постачання газу в 
Донецьку та Луганську області. О 14:00 того ж дня подача газу припинена. 
Відновлення газопроводу неможливе через активні бойові дії, в той час як 
альтернативні маршрути постачання недоступні через втручання окупантів в 
роботу української ГТС. Споживачам слід керуватись відповідними рекомендаціями 
операторів газорозподільних мереж. 

У Донецькій області місцевий оператор ГРМ повідомив, що можливість 
підприємства продовжувати ремонтні роботи тепер залежить від спроможності 
“ОГТСУ” відновити роботу згаданого вище магістрального газопроводу. 

В Луганській області за даними голови місцевої ОВА Сергія Гайдая, попри 
пошкодження магістрального газопроводу, розподіл “блакитного палива” 
продовжується у 3 населених пунктах для близько 36 000 абонентів за рахунок 
залишкового тиску в інших магістральних газопроводах. Таким чином, газу для 
таких абонентів вистачить ще на півтора місяці.  

В Харківській області продовжуються ремонтні роботи в звільнених населених 
пунктах, зокрема у с. Вільхівка. Також підключено до газової мережі декілька 
домівок в м. Дергачі. Разом з тим, окупанти продовжують обстрілювати газову 
інфраструктуру: прямим влученням снаряду зруйнований один з газорегуляторних 
пунктів у Чугуївському районі, проте припинення газопостачання місцевим 
мешканцям вдалося уникнути. Також пошкоджено газопровід високого тиску в 
Харківському районі, на час ремонтних робіт близько 800 родин тимчасово 
залишаються без газу. 

https://tsoua.com/prozorist/test-platformy/
https://www.kmu.gov.ua/news/23-travnya-situaciya-v-energetici
https://tsoua.com/news/cherez-obstrily-rosijskyh-zagarbnykiv-poshkodzheno-magistralnyj-gazogin-ta-zupynene-gazopostachannya-doneczkoyi-ta-luganskoyi-oblastej/
https://oblgaz.donetsk.ua/mul-novyny-donetskoblhazu/novyny-donetskoblhazu/1068-povidomlennia-at-donetskoblhaz-pro-prypynennia-rozpodilu-pryrodnoho-hazu
https://www.facebook.com/Donetskoblgaz/posts/169399645529525
https://www.facebook.com/odalug/posts/380974964074241
https://www.facebook.com/kh.gaz.104.ua/posts/3371447656419531


У Запорізькій області станом на 10:20 24 травня без газопостачання залишались 
71 372 абоненти у 89 населених пунктах області. Минулої доби внаслідок ведення 
інтенсивних бойових дій пошкоджено розподільний газопровід між містом Оріхів та 
селом Преображенка. Без газопостачання залишилися 848 споживачів у 
Преображенці. Разом з тим, у місті Оріхів було усунуто завдані раніше того ж дня 
пошкодження розподільчого газопроводу низького тиску. 

У Херсонській області станом на 12:00 23 травня повністю без газопостачання 
залишалася 1 громада (Високопільська) та частково – 3 (Великоолександрівська, 
Нововоронцовська, Станіславська). У 3 громадах (Горностаївська, Великолепе-
тиська, Рубанівська), що користуються зрідженим газом, запаси на мінімумі, ще у  
3-х (Новорайська, Новотроїцька, Долматівська) газ у балонах закінчився. 

У Миколаївській області станом на 24 травня внаслідок російської агресії зазнали 
пошкоджень 145 об'єктів газової інфраструктури, внаслідок чого без 
газопостачання залишались 3 449 споживачів, протягом доби відновлено 
постачання 286 споживачам. 

В Сумській області, за інформацією ОВА, роботи з відновлення газопостачання 
сконцентровані в Охтирському районі.  

Оперативна інформація щодо ситуації з газопостачанням в Чернігівській області 
була відсутня на момент підготовки огляду. 

Контрзаходи українських компаній  
та державних органів 
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому 
економічного форумі в Давосі закликав його учасників до запровадження ембарго 
на російську нафту, блокування всіх російських банків та ІТ-сектору. Зі слів 
Зеленського, кожній державі світу варто не чекати застосування Росією спеціальної 
зброї (хімічної, біологічної, ядерної), а вже зараз захищати свободу і нормальний 
порядок у світі.  

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що ухвалення 
шостого пакету санкцій ЄС проти рф в частині нафтового ембарго продовжує 
блокувати Угорщина. За його словами, керівництво Угорщини “спекулює” на 
витратах, які пов’язані з відмовою від російської нафти, тоді як низка держав, які 
мають високий ступінь залежності від російської нафти, вже сьогодні намагаються 
знайти альтернативні джерела постачання. 

За даними Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, протягом квітня рф 
експортувала з портів у Чорному та Азовському морях (у т.ч. окупованого Криму) 
близько 10,9 млн тонн сирої нафти і продуктів її переробки. Лідерами серед країн 
прийому танкерів стали Туреччина (її порти прийняли 56 танкерів, або майже 31% 
їх загальної кількості) та Греція – 42 танкери (понад 23%). 

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 2257-IX про конфіскацію 
майна підсанкційних осіб. Закон встановлює новий вид конфіскації - стягнення в 
дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, 
якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Відповідальним 
органом за пошук активів і звернення до суду визначено Міністерство юстиції, тоді 
як адміністративне судочинство здійснюватиме Вищий антикорупційний суд 
(ВАКС). 

Перший заступник міністра економіки України Денис Кудін заявив, що уряд очікує 
на постачання бензину з державного резерву Польщі найближчим часом для  
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покриття чверті українського попиту у травні. За його словами, обсяги імпорту 
бензинів не покривають обсягів споживання. Водночас, обсяги імпорту дизельного 
палива на 20% перевищують обсяг споживання, тоді як причиною збереження черг 
на АЗС є низькі запаси у операторів – 3-5 днів реалізації замість колишніх 15-20 
днів. 

Кабінет Міністрів змінив генерального директора АТ "Укртранснафта" – замість 
Миколи Гавриленка призначено Володимира Цепенду. За даними експертів, це 
кадрове рішення було обґрунтоване недостатніми успіхами у проєкті реверсного 
запуску нафтопродуктопроводу “Прикарпатзахідтранс”. Очікується, що найближ-
чим часом “Нафтогаз” візьме активну участь у постачанні пального, а 
“Укртранснафта” буде намагатись шукати можливості для імпорту з країн ЄС, із 
подальшим транспортуванням з Угорщини в Україну. 

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, 
повідомив про початок перевірок на 68 АЗС у зв’язку зі стрімким зростанням цін. 
Держпродспоживслужба наразі фіксує порушення у кожної другої АЗС, зокрема 
через відсутність декларації перед початком підйому цін на соціально-значущі 
товари, а також “надмірні залишки заробітків” АЗС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
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