
 
 

 

Війна РФ проти України: 
енергетичний вимір 

DiXi Group alert 
(станом на 12:00 31 травня) 

#StopRussianAggression 

#StandWithUkraine 

Резюме 
 По Україні близько 615 000 споживачів не мали електропостачання, понад 

166 000 споживачів перебували без газопостачання. 

 За даними Міністерства енергетики, протягом доби відновлено 
постачання для близько 345 200 споживачів. Більшість підключень 
пов’язана з відновленням роботи магістральної лінії “Укренерго”, що живить 
значну частину Краматорського та Бахмутського району (Донецька обл.) і була 
знеструмлена через бойові дії. 

 ЄС погодив шостий пакет санкцій, що включає ембарго на імпорт нафти 
та нафтопродуктів, за виключенням постачань трубопровідним 
транспортом. Таке часткове ембарго, за розрахунками ЗМІ, позбавить Росію 
за рік близько 10 млрд дол. виручки від морських постачань. Ще 12 млрд дол. 
буде втрачено на трубопровідних поставках до Польщі та Німеччини, які самі 
відмовляться від російської нафти. Водночас, росія продовжить заробляти 
близько 6 млрд дол. на рік на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через 
південні гілки трубопроводу "Дружба".  

 Коментуючи рішення, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква 
заявив, що санкції все ще недостатні. "Якщо ви мене запитаєте, я б сказав, 
що це було занадто повільно, занадто пізно і точно недостатньо". 

 Кабінет міністрів доручив Національному агентству з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів (АРМА), передати в управління АТ “Чорноморнафтогаз”, яка 
входить до групи “Нафтогазу”, раніше арештовані активи операторів 
газорозподільних систем. Активи передають з метою “усунення ризику збою 
та/або переривання їхнього функціонування та запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій”. 



 Міністерство енергетики домовилося про співпрацю з ПРООН в оцінці 
збитків енергетичній інфраструктурі, завданих військовими діями; 
розробці дорожньої карти термінового реагування та відновлення 
енергетичного сектору країни; та створенні передумов для залучення 
фінансування. 

 

Сектор електроенергетики 
Робота енергосистеми 

Україна продовжує здійснювати комерційний експорт електроенергії до Польщі по 
лінії “Добротвірська ТЕС-Замость” рівним графіком в обсязі 210 МВт щогодинно. 
Обсяг експорту до Молдови коливається впродовж доби із середнім значенням 
близько 150 МВт. При цьому, максимально можливий експорт до Молдови у червні 
обмежується величиною пропускної спроможності, розподіленої на місячному 
аукціоні – 420 МВт, та потужністю, що додатково розподіляється на щоденних 
аукціонах – до 180 МВт. Також між енергосистемами України та країнами Східної 
Європи (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови) відбуваються технічні 
сальдо-перетоки. 

В рамках відновлення “Укренерго” пошкодженої енергетичної інфраструктури, в 
центральному регіоні триває відновлення підстанції та повітряної лінії 750 кВ. На 
підстанції здійснюються ремонт обладнання однієї з комірок та випробування 
реакторного обладнання. На повітряній лінії тривають монтаж і встановлення 
металевих опор та відновлення кабелів. Одночасно проходять ремонтні роботи на 
двох лініях 330 кВ (на одній з них виявлено протипіхотні міни-”розтяжки”). У східному 
регіоні ремонтні бригади відновлюють обладнання класу напруги 330 кВ: на одній з 
підстанцій проходить ремонт вимикачів та монтаж розподільчого устаткування; на 
двох повітряних лініях міняється пошкоджена ізоляція, ремонтуються кріплення, 
монтуються та встановлюються дистанційні розпірки. Ще одна лінія 330 кВ 
ремонтується у південно-східному регіоні (встановлюються з’єднувачі та розпірки, 
ліквідуються пошкодження). У північному регіоні на підстанції 330 кВ 
встановлюється обладнання захистів та монтуються кабельні канали. 

 

Функціонування ринку електроенергії 
Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії 

практично не змінилася і на 31 травня становила 2308,69 грн/МВт∙год (+0,3% до 
попереднього дня). Водночас, біржові ціни на більшості ринків країн Східної Європи помірно 
знизились, що призвело до зменшення їх розриву відносно України. Ціни у Румунії, 
Словаччині та Угорщині практично зрівнялися і приблизно в 3,1 рази перевищують ціновий 
індекс Base РДН України, тоді як ціновий спред з ринком Польщі є стабільно меншим і 
становить 2,5 рази. 

Загальний обсяг торгівлі помірно зменшився до 10 тис. МВт∙год (-7,2% до 
попереднього дня). Водночас, пропозиція на РДН залишилася стабільною –  
74,3 тис. МВт∙год (-0,7%), що майже не змінило рівень профіцитності ринку: розрив 
із обсягом заявок на купівлю склав 7,4 разів. При цьому, структура купівлі практично 
не змінилася: основну частину займали постачальники – 55,7%, 42,8% належало 
операторам мереж, решта 1,5% – трейдерам і виробникам. 

Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена ціна електроенергії на ВДР 
продовжила зростати і на 30 травня становила 2847,84 грн/МВт∙год (+3,7% до  
попереднього дня). При цьому, загальний обсяг торгівлі другий день поспіль  
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демонструє істотне зростання – до 0,35 тис. МВт∙год (+178,2% до попереднього 
дня). Натомість, пропозиція продовжила скорочуватись – до 34,7 тис. МВт∙год  
(-4,4%). Сукупність цих факторів сприяла подальшому стрімкому зменшенню 
профіцитності ВДР, яка все ж залишається високою – розрив із обсягом заявок на 
купівлю становив 99 разів. У структурі купівлі домінуючу частину займали 
постачальники – 98,4%, а 1,6% – оператори мереж. 

 

Припинення та відновлення постачання 

За даними Міністерства енергетики, станом на 30 травня через пошкодження, 
обумовлені бойовими діями, в Україні залишались знеструмленими 748 населених 
пунктів, загалом близько 615 000 споживачів, протягом доби відновлено постачання 
для близько 345 200 споживачів (у т. ч. 5 100 знеструмлених через несприятливі 
погодні умови). 

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

 у Донецькій області, за даними Міністерства енергетики, 352 300 споживачів 
залишались знеструмленими та для 336 000 споживачів відновлено 
постачання. За даними ДТЕК, більшість підключень пов’язана з відновленням 
роботи магістральної лінії “Укренерго”, що живить значну частину 
Краматорського та Бахмутського району і була знеструмлена через бойові дії. 
Компанія звітує про 19 836 підключених домогосподарств у Бахмутському, 
Покровському та Краматорському районах. Також, усіх 115 шахтарів, які 
залишились під землею через знеструмлення Донеччини 29 травня, підняли 
на поверхню із використанням генераторів, повідомив голова Торецького 
комітету профспілок Василь Щербань; 

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

 у Харківській області, за даними Міністерства енергетики, 38 900 споживачів 
залишались знеструмленими та для 3 500 споживачів відновлено постачання. 
У м. Харків енергетики готували до роботи підстанцію "Жуковського", яка через 
бойові дії понад два місяці залишалася знеструмленою. Підстанція живить 
кілька районів міста, онкологічний центр, Харківський національний 
аерокосмічний університет, промислові підприємства та міський 
електротранспорт. У м. Барвінкове фахівці ОСР ремонтували пошкоджені 
обстрілами лінії електропередачі для відновлення електропостачання; 

 у Запорізькій області, за даними місцевого ОСР станом на 07:00 31 травня, 
без електропостачання залишались 26 941 споживачів у 87 населених пунктах. 
Протягом доби фахівцями ОСР відновлено постачання для 7 359 споживачів 
Оріхівського відділення (ще 3 280 родинам електроенергію повернути не 
вдалося). Через бойові дії знеструмлено 1 663 споживачів у 13 населених 
пунктах Токмацьких мереж та 612 домогосподарств у 2 населених пунктах 
Запорізьких мереж. Крім того, через пошкодження електрообладнання у  
м. Запоріжжя без енергоживлення залишився 41 абонент; 

 у Миколаївській області, за інформацією ОВА, станом на 31 травня частково 
або повністю пошкоджено 364 об’єктів електропостачання, зокрема 9 – 
протягом останньої доби. Знеструмленими залишалися 93 населених пункти 
(з них 3 частково) Баштанського та Миколаївського районів. За даними 
Міністерства енергетики станом на 30 травня, за добу відновлено 
електропостачання для 200 споживачів; 
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 у Херсонській області, за інформацією ОВА станом на 12:00 30 травня, 
повністю без електропостачання залишаються Високопільська та Калинівська 
громади (загалом 34 населених пунктів), для мешканців 9 громад 
(щонайменше 21 населений пункт) електроенергія доступна частково; 

 у Чернігівські області, за інформацією ОВА станом на 06:00 31 травня, 1 220 
споживачів у 2 населених пунктах не отримували послугу з постачання 
електроенергії; 

 у Київській області, за даними  Міністерства енергетики, відновлено 
постачання для 1 300 споживачів; 

 у Житомирській області, за даними Міністерства енергетики, відновлено 
постачання для 300 споживачів; 

 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 29 травня впав на  
0,3 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою і становив 44 млн куб. м. Ці обсяги 
становлять лише 40% 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 2,2 млн куб. м. Разом з тим, 
ці обсяги можуть становити транзит з Польщі до Угорщини через Україну, оскільки 
за добу 29 травня через точку з'єднання “Берегово” (віртуальна точка з'єднання 
“Берег”) з української ГТС вийшов майже аналогічний обсяг газу – 2,1 млн куб.   

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

 

Джерело: ОГТСУ 
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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 30 травня без газопостачання 
залишалися понад 166 000 споживачів.  

В Донецькій області про зміни в ситуації з розподілом газу не повідомлялось, 
регіон фактично позбавлений газопостачання, ремонтні роботи неможливі через 
активні бойові дії. 

У Луганській області газопостачання відсутнє, за повідомленнями голови місцевої 
ОВА Сергія Гайдая, критична інфраструктура регіону зруйнована на 90%.  

В Харківській області місцевий оператор ГРМ продовжував відновлювальні 
роботи в 6 громадах області. Зокрема, у с. Вільхівка повністю замінили пошкоджені 
ділянки розподільних газопроводів і підготувати їх до пуску газу, продовжується 
заміна внутрішньобудинкових мереж. Водночас, за останній тиждень фахівці 
“Харківміськгазу” відновили газопостачання для 2 500 споживачів  Харкова. 

У Запорізькій області станом на ранок 31 травня відключено 75 867 споживачів у 
94 населених пунктах. Минулої доби внаслідок ведення інтенсивних бойових дій 
значних пошкоджень зазнали газопроводи низького та середнього тиску у місті 
Оріхів, внаслідок чого було відключено шафовий газорозподільний пункт (68 
споживачів). Крім того, у с. Григорівка внаслідок обстрілу було пошкоджено 
підземний газопровід середнього тиску. 

Разом з тим, протягом минулої доби у м. Молочанськ відновлено роботу 
відключеного ще 28 травня шафового газорозподільного пункту; відновлено 
газопостачання 120 абонентів. Також, у місті Оріхів усунуто завдані раніше того ж 
дня внаслідок обстрілів пошкодження розподільних газопроводів низького тиску. 

У Херсонській області станом на 12:00 30 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 повідомив про плани з реконструкції ГРП у с. Степанівка. 

У Миколаївській області станом на 31 травня ситуація з газопостачанням 
погіршилась – за час війни було зруйновано або пошкоджено 244 об'єктів газової 
інфраструктури (+55 в порівнянні з минулою добою), без газопостачання залиша-
лися 4 393 абонентів (+391). Місцевий оператор ГРМ підтверджує цю інформацію: 
через вчорашній удар по Миколаївщині газорозподіл припинено 391 споживачу. 

В Чернігівській області місцевий оператор ГРМ майже завершив відновлення 
газопостачання в одному з найбільш зруйнованих мікрорайонів обласного центру. 
Наразі розподіл відновлено до 630 осель із 800. Серед проведених робіт – обсте-
ження пошкоджених газопроводів, заміна 4 ділянок зруйнованого підземного газо-
гону, встановлення 4 засувок на місці знищених шафових газорегулюючих пунктів. 

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

Контрзаходи українських компаній  
та державних органів 
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні наголосив, 
що Європі в будь-якому випадку доведеться повністю відмовитися від російської 
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нафти, нафтопродуктів, оскільки йдеться про незалежність самих європейців від 
російської енергетичної зброї. Зеленський також подякував президентові 
Європейської Ради Шарлю Мішелю за підтримку інтересів України і всієї Європи, за 
намагання якнайшвидше знайти потрібні компроміси, щоб шостий санкційний пакет 
ЄС був прийнятий. 

Вже після прийняття рішення щодо шостого пакету заступник керівника Офісу 
Президента Ігор Жовква заявив медіа, що санкції, які забороняють більшість 
імпорту нафти, все ще недостатні, а темпи санкцій досі були занадто повільними. 
"Якщо ви мене запитаєте, я б сказав, що це було занадто повільно, занадто пізно і 
точно недостатньо", –  сказав Жовква.  

Нагадаємо, згідно з розрахунками Bloomberg, часткове нафтове ембарго, яке 
погодили на саміті ЄС, позбавить Росію за рік близько 10 млрд дол. виручки від 
морських постачань до ЄС та 12 млрд дол. від постачань до Польщі та Німеччини 
північною гілкою нафтопроводу "Дружба". Водночас, Росія продовжить заробляти 
близько 6 млрд дол. на рік на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через 
південні гілки трубопроводу "Дружба". 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав шантажем зупинку росією 
постачань газу до Нідерландів та Данії, поряд із Польщею, Болгарією, Фінляндією, 
які відмовилися платити за паливо в рублях. На думку Єрмака, кожна з цих країн 
пришвидшить диверсифікацію та виграє від того, що не піддалася на шантаж. Але 
ці приклади вкотре підтверджують, що росія використовує енергетику як зброю, а 
не для ведення чесного бізнесу. 

Кабінет міністрів доручив Національному агентству з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), 
передати в управління АТ “Чорноморнафтогаз”, яка входить до групи “Нафтогазу”, 
раніше арештовані активи операторів газорозподільних систем. Відповідно до 
розпорядження №429-р від 28 травня 2022 року, активи передають з метою 
усунення ризику збою та/або переривання їхнього функціонування та запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій до завершення здійснення процесуальних 
заходів. 

Міністерство енергетики домовилося про співпрацю з ПРООН для підготовки 
Програми термінового реагування на загрози енергетичному сектору під час війни 
та післявоєнного відновлення. Згідно підписаного меморандуму, передбачається 
участь ПРООН у: 

 оцінці збитків енергетичної інфраструктури, завданих військовими діями; 

 розробці дорожньої карти термінового реагування та відновлення 
енергетичного сектору країни; 

 створенні передумов для залучення фінансування. 

 

 

Джерела:  

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

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

 

ПІДТРИМАТИ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ 

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

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/31/7140347/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-30/ue-busca-quebrar-impasse-sobre-proibi-o-do-petr-leo-russo?sref=cus85deZ
https://t.me/ermaka2022/640
https://www.kmu.gov.ua/news/30-travnya-situaciya-v-energetici
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-upravlinnya-aktivami-a429r
https://www.kmu.gov.ua/news/minenergo-spivpracyuvatime-z-proon-dlya-vidnovlennya-ukrayinskoyi-energetiki
mailto:author@dixigroup.org
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

