
 
 

 

Війна РФ проти України: 
енергетичний вимір 

DiXi Group alert 
(станом на 12:00 30 травня) 

#StopRussianAggression 

#StandWithUkraine 

Резюме 
 По Україні близько 605 400 споживачів не мали електропостачання, понад 

161 200 споживачів перебували без газопостачання. 

 115 шахтарів були заблоковані під землею на Донеччині через 
знеструмлення підстанції на магістральній ЛЕП 330 кВ. Бахмутський та 
Краматорський райони певний час залишались без електро- та 
водопостачання. 

 ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" заявила про намір зупинити діяльність з 1 
червня у зв'язку з новими цінами на фіксовані обсяги газу, встановленими 
"Нафтогаз Трейдинг" (як очікується, зростуть із 7,9 тис. грн до 29,4 тис. грн за 
тис. кубометрів). 

 Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак допустив “газовий 
шантаж” з боку рф, відповіддю ЄС на такий сценарій він вважає – серед 
іншого – впровадження мит та ембарго на російську нафту. Єрмак 
нагадав, що крім повної заборони імпорту, міжнародна експертна група 
запропонувала спеціальний тимчасовий режим щодо російської нафти: 
регульований податок на імпорт; контрольований режим продажів; 
спеціальний ескроу-рахунок, на який йтимуть кошти; окремі механізми вартості 
для кожної категорії нафти та нафтопродуктів. 

 У парламенті анонсували внесення урядового законопроекту про 
повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари (за винятком автомобілів 
та пального). 

 

 



Сектор електроенергетики 
Робота енергосистеми 

Україна здійснює комерційний експорт електроенергії до Польщі по лінії 
“Добротвірська ТЕС-Замость” рівним графіком в обсязі 210 МВт щогодинно. Обсяг 
експорту до Молдови коливається впродовж доби; максимально можливий експорт 
у червні обмежується величиною пропускної спроможності, розподіленої на  
аукціоні – 420 МВт. Також між енергосистемами України та країнами Східної Європи 
(Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови) відбуваються технічні сальдо-
перетоки. 

В рамках відновлення енергетичної інфраструктури “Укренерго” повернула в роботу 
дві пошкоджені лінії 330 кВ у східному регіоні (відремонтовано обриви кабелю та 
гірлянди ізоляторів). Ще три лінії 330 кВ ремонтуються у південно-східному та 
північно-східному регіонах. В центральному регіоні продовжуються аварійні роботи 
на підстанції 750 кВ (ремонтуються обладнання комірок та вимірювальне 
обладнання). Одночасно ремонтні бригади працюють над відновленням повітряної 
лінії 750 кВ та двох ліній 330 кВ (встановлення нових металевих опор, ремонт 
кабелів та волоконно-оптичної лінії зв’язку). Продовжується обстеження дальніх 
ділянок разом із саперами. У північному регіоні на підстанції 330 кВ триває демонтаж 
пошкодженого обладнання, готуються траси для прокладки кабелів. 

 

Функціонування ринку електроенергії 
Ринок двосторонніх договорів (РДД): Впродовж 23-27 травня на “Українській 
енергетичній біржі” (“УЕБ”) було проведено 26 аукціонів з купівлі/продажу 
електроенергії (5 – у комерційних секціях, 21 – у спеціалізованих). Ініціаторами 
торгів були “Енергоатом-Трейдинг”, “Укргідроенерго”, “Гарантований покупець”, 
компанії групи ДТЕК тощо. Загалом було реалізовано 1,16 млн МВт∙год; практично 
вся електроенергія відносилась до періодів постачання у червні. 

“Енергоатом-Трейдинг” реалізувала 235,44 тис. МВт∙год базового навантаження за 
середньозваженою ціною 1914 грн/МВт∙год з постачанням у червні. “Укргідроенерго” 
пропонувала базове навантаження й блочні позиції і продала 730,35 тис. МВт∙год. 
Зокрема, компанія реалізувала 184,32 тис. МВт∙год (8-23 год) за 
середньозваженими цінами в діапазоні 2256-2381 грн/МВт∙год, 542,88 тис. МВт∙год 
базового навантаження за цінами в діапазоні 1700-1900 грн/МВт∙год, і  
3,15 тис. МВт∙год (1-7 год) за середньозваженою ціною 1182 грн/МВт∙год. 
“Гарантований покупець” реалізував 11,25 тис. МВт∙год блочними позиціями денних 
годин постачання за цінами в діапазоні 2165-2166 грн/МВт∙год. Також успішними 
були аукціони на продаж та купівлю електроенергії Харківської ТЕЦ-5, операторів 
систем розподілу та постачальників універсальних послуг тощо. 

Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена ціна купівлі-продажу 
електроенергії незначно зросла і на 30 травня становила 2302,09 грн/МВт∙год 
(+2,4% до попереднього дня). Водночас, істотне зростання біржових цін на ринках 
країн Східної Європи спричинило збільшення їх розриву відносно України. Ціни у 
Румунії, Словаччині та Угорщині в 3-3,2 рази перевищують ціновий індекс Base РДН 
України, тоді як ціновий спред з ринком Польщі є стабільно меншим і становить  
2,6 рази. 

Загальний обсяг торгівлі зріс до 10,75 тис. МВт∙год (+32,1% до попереднього дня). 
Водночас, за рахунок відчутного зменшення пропозиції – до 74,8 тис. МВт∙год  
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(-20,3%) профіцитність ринку значно скоротилася – розрив із обсягом заявок на 
купівлю склав 7 разів. При цьому, структура купівлі практично не змінилася: основну 
частину займали постачальники – 55%, 44,7% належало операторам мереж, решта 
0,3% – виробникам і трейдерам. 

Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена ціна електроенергії на ВДР 
незначно зросла і на 29 травня становила 2745,51 грн/МВт∙год (+1,5% до 
попереднього дня). При цьому, загальний обсяг торгівлі зріс більш ніж удвічі – до 
126,5 МВт∙год (+119,6% до попереднього дня), а пропозиція скоротилася до  
36,3 тис. МВт∙год (-17,1%). Сукупність цих факторів сприяла значному зменшенню 
профіцитності ВДР, яка все ж залишається надмірно високою – розрив із обсягом 
заявок на купівлю впав із 765 до 279 разів. У структурі купівлі близько 94% займали 
постачальники, 6% - оператори мереж. 

 

Припинення та відновлення постачання 

За даними Міністерства енергетики, станом на 29 травня через пошкодження, 
обумовлені бойовими діями, в Україні залишались знеструмленими 763 населених 
пунктів, загалом близько 605 400 споживачів, протягом доби відновлено постачання 
для близько 14 600 споживачів. 

Масштабні припинення електропостачання та, відповідно, активні відновлювальні 
роботи, мали місце: 

 у Донецькій області, за даними Міністерства енергетики, 346 600 споживачів 
залишались знеструмленими та для 12 600 споживачів відновлено 
постачання. Через активні бойові дії 29 травня на магістральній ЛЕП 330 кВ 
було знеструмлено електропідстанцію, як наслідок Бахмутський та 
Краматорський райони Донеччини залишились без електро- та 
водопостачання; крім того, 115 гірників залишились під землею (112 на шахті 
"Центральна" та 3 на шахті "Торецька"). Об’єкти критичної інфраструктури та 
великі промислові підприємства України все ще потребують генераторів для 
резервного електропостачання у разі знеструмлення. Ввечері того ж дня, за 
інформацією міськради, електропостачання було відновлено, запрацювали й 
насосні станції для подачі води; 

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

 у Харківській області, за даними Міністерства енергетики, 40 400 споживачів 
залишались знеструмленими; 

 у Запорізькій області, за даними "Запоріжжяобленерго" станом на 07:00 30 
травня, без електропостачання залишались 21 518 споживачів у 73 населених 
пунктах. Протягом доби фахівцями ОСР відновлено постачання для 3 949 
споживачів (1 861 в Оріхівському відділенні, 1 100 у Василівському, 849 у 
Пологівському та 139 у Більмацькому). Внаслідок нічних обстрілів був 
пошкоджений трансформатор в одній з підстанцій Пологівського відділення, 
знеструмлений 1 непобутовий споживач; 

 у Миколаївській області, за інформацією ОВА, станом на 30 травня частково 
або повністю пошкоджено 355 об’єктів електропостачання, знеструмленими 
залишалися 92 населених пункти (з них 4 частково) Баштанського та 
Миколаївського районів; 

 у Херсонській області, за інформацією ОВА станом на 14:00 29 травня, 
повністю без електропостачання залишалися Високопільська та Калинівська  
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громади, для мешканців 10 громад (щонайменше 20 населених пунктів) 
електроенергія доступна частково; 

 у Чернігівські області, за інформацією ОВА станом на 06:00 30 травня, 1 196 
споживачів у 2 населених пунктах не отримували послугу з постачання 
електроенергії; 

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

 

 Сектор газу 
Робота ГТС 
Обсяг транзиту газу через територію України станом на 28 травня впав на  
1,5 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою і становив 44,3 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 2,1 млн куб. м. Разом з тим, 
ці обсяги можуть становити транзит з Польщі до Угорщини через Україну, оскільки 
за добу 28 травня через точку з'єднання “Берегово” (віртуальна точка з'єднання 
“Берег”) з української ГТС вийшов майже аналогічний обсяг газу – 2,08 млн куб. 

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

 

Джерело: ОГТСУ 
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Функціонування ринку газу 
ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" заявила про намір зупинити діяльність з 1 червня у зв'язку 
з новими розцінками на газ, встановленими "Нафтогаз Трейдинг". Як 
повідомляється, нові ціни на фіксовані обсяги газу зростуть із 7,9 тис. грн до  
29,4 тис. грн за тис. кубометрів. 

 

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 29 травня без газопостачання 
залишалися понад 161 200 споживачів. Розподіл газу відновлено 338 абонентам. 

В Донецькій області залишається пошкодженим магістральний газопровід, наразі 
полагодити його ТОВ “Оператор ГТС України” не може. Газопостачання 
здійснюється лише для 1 869 домогосподарств. 

У Луганській області газопостачання було повністю відсутнє через згадані 
пошкодження магістрального газопроводу та значні руйнування розподільних 
мереж. За повідомленнями голови місцевої ОВА Сергія Гайдая, критична 
інфраструктура регіону зруйнована.  

В Харківській області місцевий оператор ГРМ продовжував відновлювальні 
роботи в районі Північної Салтівки (Харків). Окупанти не тільки зруйнували 
газопровід діаметром 720 мм, а також майже стерли з лиця землі й одну з 
найбільших газорегуляторних споруд із навколишніми мережами.   

У Запорізькій області станом на ранок 29 травня кількість відключених абонентів 
різко зросла до 75 918 у 94 населених пунктах. Минулої доби через значні 
пошкодження газопроводів середнього тиску, отриманих внаслідок обстрілу, 
відключено газорозподільний пункт, внаслідок чого без газопостачання залиши-
лися 4 800 споживачів у місті Гуляйполе та с. Зелене Пологівського району. Крім 
того, у с. Юльївка внаслідок обстрілу було пошкоджено ввідний газопровід низького 
тиску. Разом з тим, протягом минулої доби у містах Гуляйполе та Оріхів усунуто 
завдані раніше внаслідок обстрілів пошкодження газопроводів низького тиску. 

У Херсонській області станом на 12:00 28 травня повністю без газопостачання 
залишалася 1 громада (Високопільська) та частково – 3 (Великоолександрівська, 
Нововоронцовська, Станіславська). У 4 громадах (Тягинська, Горностаївська, 
Великолепетиська, Рубанівська), що користуються зрідженим газом, запаси на 
мінімумі, ще у одній (Новорайська) газ у балонах закінчився. Водночас, місцевий 
оператор ГРМ звітував про здійснені ремонтні роботи на пошкодженому 
газопроводі низького тиску, що дало змогу відновити газопостачання до 400 домівок 
селища Станіслав. Аналогічні роботи були проведені в селищі Антонівка. 

У Миколаївській області станом на 29 травня ситуація з газопостачанням 
погіршилась - за час війни було зруйновано або пошкоджено 189 об'єктів газової 
інфраструктури (+45 в порівнянні з минулою добою), без газопостачання 
залишалися 4 002 абонентів. 

В Чернігівській області місцевий оператор ГРМ за останні декілька днів відновив 
розподіл газу до 2300 осель в 20 населених пунктах. Виконані роботи включали 
ремонт газогону-повітряного переходу, підземних газопроводів та газопроводів-
вводів.  

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

 

https://biz.censor.net/news/3344699/harkivska_tets5_zupynyaye_diyalnist_cherez_zrostannya_tsiny_na_gaz
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Контрзаходи українських компаній  
та державних органів 
За даними медіа, Президент України Володимир Зеленський виступить з онлайн-
звернням на саміті ЄС 30-31 травня, де триває узгодження нафтових санкцій проти 
росії. Повідомляється, що в рамках саміту можливе також затвердження набору 
позик і грантів для фінансової підтримки України на суму 9 млрд євро, а також 
оголошення щодо створення європейського фонду відбудови руйнувань внаслідок 
російської війни. 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак нагадав, що крім повної 
заборони російської нафти учасники міжнародної експертної групи щодо санкцій 
проти росії (“групи Єрмака-МакФола”) запропонували використовувати спеціальний 
тимчасовий режим. За його словами, цей режим передбачає: регульований податок 
на імпорт нафти; контрольований режим продажів; спеціальний ескроу-рахунок, на 
який йтимуть гроші від імпорту з рф; окремі механізми вартості для кожної категорії 
нафти та нафтопродуктів. 

Крім того, Андрій Єрмак заявив, що Росія з настанням холодів може розпочати 
“газовий шантаж” Європи, тому саме зараз необхідно продемонструвати силу та 
єдність західного світу. Сильною відповіддю ЄС на такий сценарій Єрмак вважає 
економічну підтримку України, впровадження мит та ембарго на російську нафту, 
санкції проти банківської системи рф, вторинні санкції, а також надання зброї, яку 
просить Україна. 

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 
Ольга Стефанішина на засіданні постійного комітету весняної сесії Парламентської 
Асамблеї НАТО у Вільнюсі закликала визнати росію державою-спонсором 
тероризму. Також вона звернулася до парламентарів з проханням посилити тиск на 
свої уряди для отримання Україною необхідної підтримки та подальшої ізоляції 
росії. Серед необхідних кроків, зокрема, названо: 

 торговельне ембарго на імпорт російських енергоресурсів; 

 закриття всіх можливостей для обходу санкцій; 

 направлення заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні; 

 відмову від розрахунків у російських рублях; 

 відключення всіх російських банків від SWIFT; 

 розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень; 

 заборону трансляції всіх російських пропагандистських каналів. 

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної 
політики Ярослав Желєзняк анонсував внесення до Верховної Ради урядового 
законопроекту про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари (за винятком 
автомобілів та пального). Як зазначається, відповідне рішення Кабінет Міністрів 
ухвалив у суботу, 28 травня. 

Нагадаємо також, що 31  травня очікується проведення засідання НКРЕКП, 
де  зокрема розглядатимуть проєкти рішень щодо: 

 врегулювання невідкладних питань господарської діяльності ліцензіатів в 
умовах воєнного стану (проєкт не оприлюднено); 

 схвалення проєкту Ліцензійних умов для діяльності зі зберігання енергії, 
який  зобов’язує  до  ліцензування  установки  сумарною  встановленою  
 

https://ukrainian.voanews.com/a/zelensky-to-address-eu-summit-about-sanctioning-russia-over-war-in-ukraine/6595052.html
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https://t.me/yzheleznyak/1729
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https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/628/e5c/d35/628e5cd356652886610632.pdf


потужністю 150 кВт і вище та ємністю накопичувача електричної енергії 150 
тис. кВт∙год і вище; не потребуватимуть ліцензування установки зберігання 
ОСР та генеруючих підприємств для власних потреб; 

 затвердження плану  розвитку  газотранспортної  системи  України  на 
наступні 10 років з очікуваним обсягом фінансування 42,632 млрд грн (без 
ПДВ); 

 розширення переліку інформації,  яка  має  надаватися  НКРЕКП  від 
постачальників  газу  на  період  дії  воєнного  стану,  зокрема,  щодо 
джерел/вартості закупівлі ресурсу, обсягів/вартості реалізації по категоріям 
споживачів; 

 унормування створення  додаткових  областей  комерційного  обліку 
електроенергії операторами системи для фіксації обсягів 
прийому/віддачі/сальдо перетоків на адміністративній межі з тимчасово 
окупованими територіями; 

 затвердження звіту про результати діяльності НКРЕКП у 2021 році; 

 коригування вартості послуг постачальників універсальних послуг (ПУП) із 
забезпечення  збільшення  частки  ВДЕ  за  січень-грудень  2021  року  та 
затвердження відповідної вартості послуг на квітень 2022 року; 

 встановлення для ОСП та ОСР граничної нижньої межі обов’язкової купівлі 
електроенергії на РДН з метою компенсації технологічних витрат; 

 зменшення мінімального цінового обмеження на ВДР зі 110% до 102% від 
ціни РДН (без ПДВ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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