
 
 

 

Війна РФ проти України: 
енергетичний вимір 

DiXi Group alert 
(станом на 12:00 2 червня) 

#StopRussianAggression 

#StandWithUkraine 

Резюме 
 По Україні близько 632 000 споживачів не мали електропостачання,  

169 000 споживачів перебували без газопостачання. 

 Як заявила Асоціація постачальників енергоресурсів, з 1 червня всіх 
побутових споживачів 17 газопостачальних компаній, які працюють під 
брендом "Твій Газзбут", буде переведено на постачальника "останньої 
надії" (ТОВ "ГК "Нафтогаз України"). Причиною стала неможливість підписати 
контракти на купівлю газу із НАК “Нафтогаз України". Ця група постачальників 
є найбільшою і обслуговувала понад 8 млн побутових споживачів. 

 Україна та Польща підписали меморандум щодо співробітництва у сфері 
енергетики з метою підвищення енергетичної безпеки та відмови від 
постачання російських енергоносіїв. У документі, зокрема, йдеться про 
намір найближчим часом  відновити міждержавну повітряну лінію 400 кВ, що 
потенційно дасть змогу Україні збільшити експорт електроенергії до 1 ГВт. 
Сторони також домовилися розробити ринкові правила розрахунку та 
розподілу пропускної спроможності.  

 Уряд здійснив перше призначення після скасування на період воєнного 
стану конкурсів на посади керівників, голів виконавчих органів та членів 
наглядових рад держкомпаній. Петра Котіна призначено президентом ДП 
"НАЕК "Енергоатом" на період воєнного стану та ще 12 місяців після його 
завершення. 

 Офіс Генпрокурора повідомив про арешт понад 14 тис. тонн скрапленого 
газу “Укрнафти”. За даними слідства, продаж ресурсу за заниженою вартістю 
визначеним покупцям призвів до приблизно 300 млн грн збитків, у злочинній 
схемі брали участь посадовці “Укрнафти” та Міністерства енергетики. 

 



Сектор електроенергетики 
Робота енергосистеми 

Україна здійснює комерційний експорт електроенергії до Польщі по лінії 
“Добротвірська ТЕС-Замость” рівним графіком в обсязі 210 МВт щогодинно. Також 
між енергосистемами України та країнами Східної Європи (Словаччини, Угорщини, 
Польщі та Румунії) відбуваються технічні сальдо-перетоки. 

Експорт до Молдови станом на 2 червня припинено, незважаючи на розподілену 
пропускну спроможність на червень. Разом з тим, за повідомленням віце-премʼєр-
міністра Молдови Андрея Спіну, у червні Молдова планує закуповувати в 
“Енергоатому” 30% власних потреб в електроенергії (у травні такі поставки 
здійснювала “Укргідроенерго”). Окрім цього, між Україною та Польщею підписано 
меморандум, в рамках якого планується розширення можливостей експорту 
електроенергії (детальніше див. нижче). Також “Укренерго” працює з польським 
системним оператором PSE над проєктами, що поглиблюють інтеграцію 
енергосистеми України в ENTSO-E. 

У рамках відновлення “Укренерго” пошкодженої енергетичної інфраструктури в 
центральному регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи на підстанції та 
лінії 750 кВ. На підстанції йде заміна обладнання розподільчих пристроїв, зокрема 
змонтовано трансформатор та завершується установка вимикача. На повітряній 
лінії усуваються пошкодження одночасно на кількох ділянках (ліквідуються обриви 
кабелю та пошкодження опор, завершується установка двох нових опор). На одній 
з підстанцій 330 кВ введена в роботу комірка 110 кВ. На підстанції 330 кВ в 
північному регіоні змонтовано нові траси для кабелів живлення вимикачів та 
роз’єднувачів 330 кВ. У східному регіоні ремонтуються дві лінії 330 кВ. На одній з 
них ліквідовано 10 осколочних пошкоджень кабелю, на іншій – замінено 15 розпірок. 

 

Функціонування ринку електроенергії 
Ринок двосторонніх договорів (РДД): За результатами травня на “Українській 
енергетичній біржі” (“УЕБ”) проведено 72 аукціони з купівлі-продажу електроенергії 
(55 – у спеціалізованих секціях, 17 – у комерційних), де було сформовано 481 
стартову позицію. У структурі купівлі 80% становило базове навантаження, 16% – 
блочні позиції та 4% – навантаження індивідуального профілю. Загальний обсяг 
купівлі-продажу електроенергії на РДД через “УЕБ” у травні склав 3,45 млн МВт∙год. 
Місячний індекс базового навантаження на червень становив 1898,4 грн/МВт∙год, 
при цьому індекс на травень сформувався на рівні 1788,8 грн/МВт∙год. 

Станом на кінець травня на “УЕБ” за напрямком “Електроенергія” акредитовано 444 
учасники. Основними учасниками є “Енергоатом”, “Укргідроенерго”, ТЕС і ТЕЦ 
державної та комунальної власності, “Гарантований покупець”, компанії групи ДТЕК, 
постачальники універсальних послуг, “Укренерго”, трейдери та великі споживачі. 

Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена ціна купівлі-продажу 
електроенергії незначно зросла і на 2 червня становила 2347,67 грн/МВт∙год (+2,9% 
до попереднього дня). Натомість, біржові ціни на ринках країн Східної Європи 
синхронно впали, що призвело до зменшення їх розриву відносно України. Ціни у 
Словаччині, Румунії та Угорщині практично зрівнялися і приблизно в 2,7 рази 
перевищують ціновий індекс Base РДН України, тоді як ціновий спред з ринком 
Польщі є традиційно меншим і становить 2,3 рази. 

 

https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/scheduledCommercialExchangesDayAhead/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=02.06.2022+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=02.06.2022+00:00%7CCET%7CDAY&border.values=CTY%7C10Y1001C--00003F!CTY_CTY%7C10Y1001C--00003F_CTY_CTY%7C10YHU-MAVIR----U&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
https://ua.energy/
https://t.me/spinuandrei/427
https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/382820707220094
https://t.me/Ukrenergo/1219
https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/realizatsiya-elektrichnoi-energii-v-travni-2022-roku/
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes
https://www.oree.com.ua/


Після стрімкого зростання, загальний обсяг торгівлі помітно скоротився – до 20,2 
тис. МВт∙год (-16,2% до попереднього дня). Водночас, пропозиція на РДН також 
знизилась – до 106,1 тис. МВт∙год (-1,8%), що в цілому призвело до певного 
зростання профіцитності ринку: розрив із обсягом заявок на купівлю становив 5,3 
разів. При цьому, структура купівлі зазнала незначних зрушень: основну частину 
займали постачальники – 70,5%, 29,2% належало операторам мереж, решта 0,3% 
– виробникам і трейдерам. 

Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена ціна електроенергії на ВДР 
продовжила незначно знижуватись і на 1 червня становила 2657,42 грн/МВт∙год  
(-1% до попереднього дня). При цьому, загальний обсяг торгівлі, після істотного 
зростання впродовж трьох днів поспіль, продемонстрував значне просідання, 
практично до мінімального рівня – 38,5 МВт∙год (-98,1% до попереднього дня). 
Поряд з продовженням динаміки зростання пропозиції – до 53,8 тис. МВт∙год 
(+25,7%), це спричинило різке збільшення профіцитності ВДР – розрив із обсягом 
заявок на купівлю аномально “злетів” з 21 до 1345 разів. У структурі купівлі основну 
частину займали постачальники – 83,9%, 16,1% належало операторам мереж. 

 

Припинення та відновлення постачання 
За даними Міністерства енергетики, станом на 1 червня через пошкодження, 
обумовлені бойовими діями, в Україні залишались знеструмленими 767 населених 
пунктів, загалом близько 632 000 споживачів, протягом доби відновлено постачання 
для близько 17 400 споживачів. 

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

 у Донецькій області, за інформацією ДТЕК, протягом 1 червня фахівцями 
ОСР повністю чи частково відновлено електропостачання для 12 332 родин у 
22 населених пунктах Краматорського, Бахмутського та Покровського районів. 
Без світла загалом залишаються 342 населені пункти (за даними Міністерства 
енергетики - 358 800 споживачів), найбільше - у Слов’янському, Авдіївському, 
Мар’їнському, Торецькому, Бахмутському та Великоновосілківському районах; 

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

 у Харківській області, за даними Міністерства енергетики, 42 900 споживачів 
залишались знеструмленими та для 6 800 споживачів відновлено постачання. 
У Київському районі Харкова (мікрорайон Велика Данилівка) тривали аварійні 
роботи у приватному секторі по відновленню повітряних ліній електропередачі. 
За інформацією "Харківобленерго", через ворожі атаки повністю зруйнована 
одна з трансформаторних підстанцій та в багатьох місцях пошкоджено 
електричний провід; 

 у Запорізькій області, за даними "Запоріжжяобленерго" станом на 07:00 2 
червня, без електропостачання залишались 23 183 споживачів у 92 населених 
пунктах. Протягом доби фахівцями ОСР відновлено постачання для 14 775 
споживачів Оріхівського району та 2 абонентів у м. Запоріжжя. Через 
погіршення погодних умов було знеструмлено 900 споживачів Токмацьких, 
Вільнянських та Запорізьких електромереж; аварійно-ремонтні роботи вже 
розпочато, відновлення постачання планується до кінця поточної доби; 

 у Миколаївській області, за інформацією ОВА, станом на 2 червня частково 
або повністю пошкоджено 365 об’єктів електропостачання, зокрема 1 протягом 
останньої доби. Знеструмленими залишалися 102 населених пункти (з них  
2 частково) Баштанського та Миколаївського районів. За даними Міністерства 
енергетики, станом на 1 червня у регіоні відновлено електропостачання для  
2 100 споживачів; 
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 у Херсонській області, за інформацією ОВА станом на 12:00 1 червня, на 
тимчасово окупованих територіях регіону відсутні мобільний зв’язок та 
частково інтернет, на території громад, з якими вдалося встановити зв'язок, 
електропостачання забезпечується; 

 у Дніпропетровській області, за інформацією ДТЕК, протягом травня 
відновлено електропостачання для 9 874 родин. Найбільш складною 
залишається ситуація у Криворізькому районі, що межує з Херсонщиною, де 
через обстріли регулярно пошкоджується обладнання та лінії 
електропередачі; 

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

 у Сумській області, за даними Міністерства енергетики, станом на 1 червня 
відновлено електропостачання для 3 800 споживачів; 

 оперативна зведена інформація стосовно електропостачання в Одеській 
області була відсутня на час підготовки огляду. 
 

 Сектор газу 
Робота ГТС 
Обсяг транзиту газу через територію України станом на 31 травня зменшився на 
3,4 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою і становив 42,4 млн куб. м. Ці 
обсяги становлять лише 39% 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 1,9 млн куб. м. Разом з тим, 
частина цих обсягів може становити транзит з Польщі до Угорщини через Україну, 
оскільки за добу 31 травня через точку з'єднання “Берегово” (віртуальна точка 
з'єднання “Берег”) з української ГТС було протранспортовано 1,4 млн куб. 

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

 

Джерело: ОГТСУ 
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Асоціація постачальників енергоресурсів (АПЕ) повідомила про переведення з  
1 червня всіх побутових споживачів газопостачальних компаній, які працюють під 
брендом "Твій Газзбут", на постачальника "останньої надії" (ПОН) в особі ТОВ "ГК 
"Нафтогаз України". Як зазначається, станом на 31 травня ці постачальники не 
змогли підписати контракти на постачання з НАК “Нафтогаз України". Серед причин 
вказано неможливість виконати вимогу надання банківської гарантії для укладання 
договору через відсутність вільних оборотних коштів з огляду на “низьку” маржу, 
падіння рівня розрахунку населення за спожитий газ за умов війни до 55%. Крім 
того, постачальники не змогли виконати вимогу положення про обмеження суми 
простроченої заборгованості, яка не повинна перевищувати 10% вартості 
поставленого газу. Також компанії визнали неможливим погасити до 15 червня 
2022 року заборгованість за газ попередніх періодів. Під брендом "Твій Газзбут" 
працюють 17 газопостачальників, що обслуговували понад 8 млн побутових 
споживачів. 

Нагадаємо, 28 травня 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 26 операторів газорозподільних 
систем. Активи передають з метою “усунення ризику збою та/або переривання 
їхнього функціонування та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій”. 

 

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 1 червня травня без 
газопостачання залишалися близько 169 000 споживачів, за добу розподіл газу 
відновлено 300 абонентам. 

В Донецькій області місцевий оператор ГРМ розпочав евакуацію персоналу 
Торецького відділення, а також  Авдіївської та Очеретинської дільниць компанії. 
Також вчора під час виконання ревізійно-ремонтних робіт, працівники Торецького 
відділення потрапили під обстріл ворожої артилерії.  Без газопостачання – вся 
область, де до війни перебувало 532 000 абонентів.  

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

В Харківській області  місцевий оператор ГРМ відновив газопостачання 8 000 
мешканців Індустріального району Харкова. Загалом в ході відновлювальних робіт 
обстежили понад 4 000 метрів газогонів середнього та низького тиску, замінили  
150 м пошкоджених ділянок. Ремонти продовжуються в інших населених пунктах 
області, зокрема в містах Золочів та Дергачі та в селі Вільхівка. 

У Запорізькій області місцевий оператор ГРМ повідомив про проведення 
відновлювальних робіт після обстрілів міста Гуляйполе, внаслідок чого без 
газопостачання залишилось 4 800 осель. Зокрема, протягом тижня працівники 
“Запоріжгазу” ліквідували тільки видимі пошкодження, для завершення робіт 
необхідне комплексне обстеження підземних газопроводів та опресування систем 
газопостачання, з метою виявлення прихованих пошкоджень та негерметичних 
ділянок. 

У Херсонській області станом на 12:00 2 червня про значні зміни в газопостачанні 
не повідомлялось – повністю без газопостачання залишалася 1 громада 
(Високопільська) та частково – 3 (Великоолександрівська, Нововоронцовська, 
Станіславська). У 4 громадах (Тягинська, Горностаївська, Великолепетиська,  
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Рубанівська), що користуються зрідженим газом, запаси на мінімумі, ще у одній 
(Новорайська) газ у балонах закінчився. 

У Миколаївській області станом на 2 червня ситуація з газопостачанням 
погіршилась – за час війни було зруйновано або пошкоджено 588 об'єктів газової 
інфраструктури (+288 в порівнянні з минулою добою), без газопостачання 
залишалися 5 401 абонентів (-97).  

В Сумській області фахівці місцевого оператора ГРМ відновлювали газопостачання 
в Краснопільській громаді, де внаслідок нічного авіаудару без розподілу газу 
залишились 20 домогосподарств.  

Оперативна інформація про ситуацію з газопостачанням в Чернігівській області 
була відсутня на момент підготовки огляду. 

 

Контрзаходи українських компаній  
та державних органів 
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що шостий пакет санкцій ЄС 
проти рф має виняток для окремих країн, що є небезпечним прецедентом. На думку 
Кулеби, небезпека в тому, що тепер, обговорюючи будь-які санкції, створено 
прецедент, коли в якихось країнах створюється окремий режим, замість повної 
єдності. Водночас міністр висловив сподівання, що після досягнення певних 
технологічних рішень, ЄС вдасться ухвалити і газове ембарго. 

Міністр енергетики України Герман Галущенко і міністр клімату та довкілля Польщі 
Анна Москва підписали Меморандум про наміри щодо співробітництва у сфері 
енергетики з метою підвищення енергетичної безпеки та відмови від постачання 
російських енергоносіїв. У документі, зокрема, йдеться про намір найближчим 
часом  відновити міждержавну повітряну лінію 400 кВ між Україною і Польщею. За 
словами Галущенка, це потенційно дасть змогу Україні збільшити експорт 
електроенергії до 1 ГВт. Сторони також домовилися розробити ринкові правила 
розрахунку та розподілу пропускної спроможності. 

Уряд без проведення конкурсного відбору призначив Петра Котіна президентом  
ДП "НАЕК "Енергоатом" на період воєнного стану та ще 12 місяців після його 
завершення (розпорядження від 31.05.2022 р. №430-р). Із 2 квітня 2020 року Котін 
тимчасово виконував обов’язки президента. Нагадаємо, напередодні уряд скасував 
на період воєнного стану конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та 
членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки. 
Відтепер призначення на посаду здійснюється після погодження кандидатур 
Кабміном. 

Наглядова рада “Укргідроенерго” схвалила Стратегічний план розвитку на 2023-
2027 роки, Інвестиційну програму та проєкт фінансового плану компанії на 2023 рік. 
Як повідомляється, компанія запланувала реалізацію низки масштабних 
енергетичних проєктів, серед яких будівництво нових гідрогенеруючих 
потужностей, систем зберігання енергії, а також потужностей з виробництва 
“зеленого” водню. 

Офіс Генерального Прокурора повідомив про арешт понад 14 тис. тонн 
скрапленого газу “Укрнафти”, проданого на біржі визначеним покупцям за 
заниженою вартістю. За даними слідства, у злочинній схемі брали участь посадовці 
“Укрнафти” та службові особи Міністерства енергетики. Через продаж ресурсу за 
заниженою вартістю “Укрнафта” недоотримала приблизно 300 млн грн. Тим часом,  
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у компанії заявили, що із 14 тис. тонн фактично заарештовано лише 1 550 тонн, 
решта вже поставлена або ще не була вироблена “Укрнафтою”. 

 

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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