
 
 

 

Війна РФ проти України: 
енергетичний вимір 

DiXi Group alert 
(станом на 12:00 3 червня) 

#StopRussianAggression 

#StandWithUkraine 

Резюме 
 По Україні близько 685 400 споживачів не мали електропостачання,  

168 000 споживачів перебували без газопостачання. 

 На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація із забезпеченням її 
стабільної та безпечної роботи, оскільки на станції практично відсутні 
запчастини та витратні матеріали – ГУР Міноборони. 

 "Донбасенерго" може із 6 липня розпочати процедуру банкрутства через 
негативні фінансові результати (власний капітал має негативне значення – 
близько 458 млн грн). 

 РДН і ВДР у травні 2022 року продемонстрували значне “просідання” 
ліквідності порівняно з аналогічними періодами попередніх років. 
Загальний обсяг купівлі електроенергії на РДН склав 512,8 тис. МВт∙год і був 
на 77% та 80% меншим ніж у травні 2021 та 2020 років, відповідно. Обсяг 
купівлі на ВДР склав 15,9 тис. МВт∙год і виявився на 98% меншим, ніж у 2021 
та 2020 роках. 

 Ціна газу для 8,8 млн побутових споживачів, які перейшли до ПОН  
("ГК "Нафтогаз України"), залишається невідомою. Також не до кінця 
зрозумілим є очікуваний від споживача алгоритм дій. “Нафтогаз” очікує, що 
найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти. За 
підрахунками ЗМІ, група “Нафтогаз” обслуговує близько 93% побутових 
споживачів. 

 “Енергоатом” та Westinghouse оголосили про розширення співробіт-
ництва у сфері постачання ядерного палива й будівництва нових 
атомних блоків в Україні за технологією АР1000; компанії підписали три 
відповідні угоди та домовились про збільшення кількості нових блоків із 5 до 9. 



 Більше 180 українських неурядових організацій, включаючи DiXi Group, 
закликали ЄС надати Україні статус країни-кандидата. В окремому 
зверненні до членів Європейської Ради, DiXi Group та інші аналітичні центри 
зазначили: Україна досягла значного прогресу в реформах енергоринків і 
заслуговує на те, щоб отримати статус кандидата. 

 

Ядерна та радіаційна безпека 
ЗАЕС 
За даними Головного управління розвідки Міноборони, на Запорізькій АЕС склалась 
критична ситуація із забезпеченням її стабільної та безпечної роботи, оскільки на 
станції практично відсутні запчастини та витратні матеріали. Наразі робота на 
станції ведеться вахтовим методом; тривалість вахти складає один тиждень. Окрім 
цього, російські окупанти вивчають можливість приєднання ЗАЕС до енергосистеми 
рф. Втім, через технічні причини це наразі неможливо. 

При цьому, радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко повідомив, що Україна 
розглядає сценарій повної зупинки ЗАЕС у разі найменшої загрози втрати контролю 
над станцією. Водночас, у відповідь на цю інформацію “Енергоатом” заявив, що 
відключення ЗАЕС від енергосистеми України неможливе з технічної, безпекової, 
економічної та політичної точок зору. Також “Енергоатом” закликав всіх експертів та 
ЗМІ припинити спекуляції та гіпотези щодо подальшої роботи ЗАЕС. 

Зона відчуження ЧАЕС 
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що 
сума збитків довкіллю від російської агресії на сьогодні перевищує 200 млрд грн. 
Щодо ЧАЕС та Зони відчуження, то, за його словами, загальна сума збитків, 
завданих російськими загарбниками за період окупації, вже досягла 2 млрд грн. На 
його думку, ця сума буде значно вищою після остаточної роботи з виявлення фактів 
пошкоджень. Він також акцентував, що Росія має, зокрема, компенсувати і моральні 
збитки працівникам ЧАЕС, які утримувалися в заручниках російськими військами 30 
діб без ротації. 

 

Сектор електроенергетики 
Робота енергосистеми 

Україна здійснює комерційний експорт електроенергії до Польщі по лінії 
“Добротвірська ТЕС-Замость” рівним графіком в обсязі 210 МВт щогодинно. Експорт 
до Молдови станом на 3 червня не відновлено, при цьому “Енергоатом” та 
“Укргідроенерго” викупили, відповідно, 150 МВт та 200 МВт пропускної спроможності 
до Молдови на 4 червня. Також між енергосистемами України та країнами Східної 
Європи (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови) відбуваються технічні 
сальдо-перетоки. 

У рамках відновлення “Укренерго” пошкодженої енергетичної інфраструктури, в 
центральному регіоні на підстанції 750 кВ завершено монтаж трансформатора та 
вимикача на розподільчій установці; продовжувався монтаж устаткування захисту 
та ремонт кабелів. На двох ділянках повітряної лінії 750 кВ та лінії 330 кВ 
ліквідовувалися осколочні пошкодження кабелів. У східному регіоні тривав ремонт  
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двох ліній 330 кВ (відновлено кабелі в 12 місцях, замінено 17 ізоляторів та 6 
розпірок). У південно-східному регіоні відновлено лінію 330 кВ (замінено ізолятори, 
змонтовано 6 підтримувачів кабелю). У північному регіоні на підстанції 330 кВ тривав 
монтаж вимірювального обладнання. 

 

Функціонування ринку електроенергії 
РДН і ВДР за підсумками травня 2022 року продемонстрували значне “просідання” 
в обсягах торгівлі порівняно з аналогічними періодами попередніх років. Так, за 
даними сервісу Energy Map, загальний обсяг купівлі електроенергії на РДН у травні 
2022 року склав 512,8 тис. МВт∙год і був на 77% та 80% меншим ніж у 2021 та 2020 
роках, відповідно. Також обсяг купівлі електроенергії на ВДР у травні 2022 року 
склав 15,9 тис. МВт∙год і виявився приблизно на 98% меншим ніж у 2021 та 2020 
роках. 

Тим часом, за інформацією ЗМІ, "Донбасенерго", з урахуванням негативного 
фінансового результату компанії, може розпочати процедуру банкрутства. Загальні 
річні збори акціонерів ПАТ "Донбасенерго" 6 липня мають намір зобов'язати 
правління товариства подати до господарського суду заяву про відкриття 
провадження у справі про банкрутство компанії. Згідно із звітом про фінансовий стан 
на 31 березня 2022 року, власний капітал "Донбасенерго" має негативне значення 
(близько 458 млн грн), тобто балансова вартість активів менша від усіх зобов'язань. 
Нагадаємо, що "Донбасенерго" з 27 травня зупинило роботу Слов'янської ТЕС  
(880 МВт) з метою збереження життя та здоров'я персоналу станції, а також 
евакуації її працівників та членів їхніх сімей. 

Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена ціна купівлі-продажу 
електроенергії незначно знизилася і на 3 червня становила 2284,14 грн/МВт∙год  
(-2,7% до попереднього дня). В цілому, впродовж робочих днів тижня 30 травня - 3 
червня ціна залишалася відносно стабільною і коливалася у межах 2281-2347 
грн/МВт∙год. Водночас, біржові ціни на ринках країн Східної Європи 
продемонстрували різносторонню динаміку, що відповідним чином відобразилося 
на їх розриві відносно України. Ціни у Румунії, Словаччині та Угорщині в 2,7-2,8 рази 
перевищують ціновий індекс Base РДН України, тоді як ціновий спред з ринком 
Польщі є традиційно меншим і становить 2,4 рази. 

Після стрімкого зростання, загальний обсяг торгівлі продовжив помірно знижуватись 
– до 17,37 тис. МВт∙год (-14,1% до попереднього дня). В цілому, впродовж робочих 
днів тижня 30 травня - 3 червня обсяг купівлі електроенергії на РДН відчутно 
коливався у межах 10-24,1 тис. МВт∙год. Водночас, пропозиція на РДН знизилась – 
до 97,6 тис. МВт∙год (-8%), що в цілому призвело до незначного збільшення 
профіцитності ринку: розрив із обсягом заявок на купівлю становив 5,6 разів. При 
цьому, структура купівлі практично не змінилася: основну частину займали 
постачальники – 70%, 29,7% належало операторам мереж, решта 0,3% – 
виробникам і трейдерам.  

Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена ціна електроенергії на ВДР 
продовжила знижуватись і на 2 червня становила 2517,71 грн/МВт∙год (-5,3% до 
попереднього дня). При цьому, загальний обсяг торгівлі, за рахунок низької бази 
порівняння, продемонстрував істотне зростання – до 283,5 МВт∙год (+636,4% до 
попереднього дня), хоча все ще залишається відносно низьким. Поряд з 
продовженням динаміки помірного зростання пропозиції – до 57,9 тис. МВт∙год 
(+7,6%), це спричинило різке зменшення профіцитності ВДР – розрив із обсягом 
заявок на купівлю впав з 1345 до 206 разів. У структурі купівлі домінуючу частину 
займали постачальники – 95,5%, 4,5% належало операторам мереж. 
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Припинення та відновлення постачання 
За даними Міністерства енергетики, станом на 2 червня через пошкодження, 
обумовлені бойовими діями, в Україні залишались знеструмленими 776 населених 
пунктів, загалом близько 685 400 споживачів, протягом доби відновлено постачання 
для близько 20 000 споживачів. 

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

 у Донецькій області, за даними Міністерства енергетики, 405 000 споживачів 
залишались знеструмленими. За інформацією голови ОВА, через численні 
пошкодження ліній електропередачі у регіоні, у населених пунктах 
Слов’янськ, Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка та Торецьк більше 2 
тижнів частково або повністю відсутнє електро- та водопостачання. 2 червня 
ремонтникам вдалося відновити лінії електропередачі 110 кВ "Слов’янська 
ТЕС – Миколаївка", разом із ними і роботу насосних станцій каналу 
"Сіверський Донець – Донбас"; за даними місцевого ОСР,  за минулу добу 
відновленого електропостачання для 49 865 родин у Краматорському, 
Бахмутському та Покровському районах. 

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

 у Харківській області, за даними Міністерства енергетики, 43 700 
споживачів залишались знеструмленими. 2 червня фахівці міського ОСР 
обстежували стан електрощитових та готували до поновлення подачі напруги 
будинки в мікрорайоні "МЖК Інтернаціоналіст" на Салтівці (Харків), що з 
перших днів війни опинилися під інтенсивними ворожими обстрілами. 7 
багатоповерхівок було заживлено, ще 4 отримають електропостачання 
протягом поточного тижня; 

 у Запорізькій області, за даними місцевого ОСР станом на 07:00 3 червня, 
без електропостачання залишались 21 497 споживачів у 76 населених 
пунктах. Протягом доби фахівцями ОСР відновлено постачання для 1 694 
споживачів (900 у Токмацьких, Вільнянських та Запорізьких мережах, 409 у 
Оріхівських та 385 Пологівських мережах); 

 у Миколаївській області, за інформацією ОВА, станом на 3 червня частково 
або повністю пошкоджено 367 об’єктів електропостачання, зокрема 2 
протягом останньої доби. Знеструмленими залишалися 91 населений пункт 
(з них 4 частково) Баштанського та Миколаївського районів; 

 у Херсонській області, за інформацією ОВА станом на 12:00 2 червня, на 
тимчасово окупованих територіях регіону досі відсутні мобільний зв’язок та 
частково Інтернет, на території громад, з якими вдалося встановити зв'язок, 
електропостачання забезпечувалося; 

 у Дніпропетровській області, за інформацією голови Криворізької ВА, 
ввечері 2 червня військові рф обстріляли с. Мар'янське Криворізького району, 
внаслідок чого зазнали руйнувань системи електропостачання. Крім того, 
через негоду було знеструмлено 10 населених пунктів, для 6 з яких вдалося 
оперативно відновити електропостачання; 

 у Чернігівські області, за інформацією ОВА станом на 06:00 3 червня,  
14 547 споживачів у 37 населених пунктах не отримували послугу з 
постачання електроенергії; 

 у Київській області, за інформацією місцевого ОСР, 1 червня аварійними 
бригадами оперативно відновлено електропостачання для 8 781 родин у 24  
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населених пунктах Київщини, що були знеструмленими через пошкодження 
електроліній внаслідок ракетного обстрілу. Протягом травня фахівці компанії 
ліквідували 347 аварійних ситуацій на мережах та повернули світло 302 606 
клієнтам; 

 у Сумській області, за інформацією місцевого ОСР, вночі 2 червня окупанти 
здійснили обстріл Краснопільської громади з території рф, внаслідок чого 
було знеструмлено повітряну лінію та 6 трансформаторних підстанцій. 
Фахівці ОСР займалися відновленням електропостачання; 

 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 1 червня зменшився на  
1,3 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою і становив 41,1 млн куб. м. Ці 
обсяги становлять лише 38% 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 1,1 млн куб. м. Разом з тим, 
частина цих обсягів може становити транзит з Польщі до Угорщини через Україну, 
оскільки за добу 1 червня через точку з'єднання “Берегово” (віртуальна точка 
з'єднання “Берег”) з української ГТС було протранспортовано 0,8 млн куб. 

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

 

Джерело: ОГТСУ 
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За повідомленнями ЗМІ, група “Нафтогаз” наразі обслуговує близько 93% 
побутових споживачів газу через ТОВ "ГК "Нафтогаз України". Водночас, 
залишається невідомою та не опублікованою ціна газу, за якою ПОН ("ГК "Нафтогаз 
України") постачатиме газ новоприбулим 8,8 млн побутовим споживачам. Також, з 
огляду на втрату чинності постанови НКРЕКП №2471 про автоматичне 
переведення клієнтів ПОН на послуги "ГК "Нафтогаз України" як комерційного 
постачальника газу побутовим споживачам, - не до кінця зрозумілим залишається 
очікуваний від споживача алгоритм дій. Як зазначає офіційний реліз самого 
“Нафтогазу”, компанія очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені 
на стандартні контракти. 

Нагадаємо, раніше стало відомо про переведення з 1 червня всіх побутових 
споживачів газопостачальних компаній, які працюють під брендом "Твій Газзбут", 
на ПОН. Як зазначається, станом на 31 травня ці постачальники не змогли 
підписати контракти на постачання з НАК “Нафтогаз України" через неможливість 
виконати низку вимог (надання банківської гарантії, обмеження суми простроченої 
заборгованості, погашення боргів попередніх періодів). 

 

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 2 червня травня без 
газопостачання залишалися 168 000 споживачів, за добу розподіл газу відновлено 
2 100 абонентам. 

В Донецькій області ситуація з газопостачанням не змінилась – регіон без 
“блакитного палива”, місцевий оператор ГРМ продовжує евакуацію свої 
працівників.  

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

В Харківській області місцевий оператор ГРМ повністю відновив газопостачання 
у с. Вільхівка. За 2 тижні газовики обстежили всю інфраструктуру населеного 
пункту, замінили пошкоджені ворогом газорозподільні мережі та провели пуски газу 
в понад 80 домогосподарствах. Також розподіл газу відновлено в с. Велика Бабка 
(73 будинки). 

У Запорізькій області за даними місцевої ОВА без газопостачання залишились  
76 233 абонентів у 97 населених пунктах. Минулої доби внаслідок ведення 
інтенсивних бойових дій перекрито підземні розподільні газопроводи Пологівської 
газорозподільної станції (ГРС), без газопостачання залишилися 177 абонентів у 3 
населених пунктах. Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено підземний 
газопровід низького тиску у с. Преображенка Пологівського району. Разом з тим, 
минулої доби було усунуто завдані раніше того ж дня пошкодження газопроводів 
низького та середнього тиску у с. Верхня Терса Пологівського району. 

У Херсонській області станом на 11:00 3 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, 
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 590 об'єктів газової  
 
 

https://ukranews.com/ua/news/860741-naftogaz-stav-monopolistom-na-rynku-postachannya-gazu-naselennyu
https://www.naftogaz.com/news/gazopostachalna-kompaniya-naftogaz-ukrainy-zabezpechyt-sche-8-8-milyona-ukraintsiv-gazom-v-umovah-viyny
http://reform.energy/news/klienti-kompaniy-brendu-tviy-gazzbut-s-1-chervnya-perevedeni-na-pon-v-osobi-naftogazu-profilna-asotsiatsiya-20334?fbclid=iwar2inagjqluglrcevujud90ylz4t5wekja55smjwiw-_c-ljys-ljrzye-s
https://www.kmu.gov.ua/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-2-chervnya-2022-roku
https://www.facebook.com/watch/?v=712010633465742
https://www.facebook.com/kh.gaz.104.ua/posts/3379812585583038
https://www.zoda.gov.ua/news/61338/spetsialisti-prodovzhujut-zazhivljuvati-domivki-ta-likvidovuvati-porivi-na-liniji-vognju.html
https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/380824287412740
https://www.facebook.com/mykoda/posts/384728143689005


інфраструктури (+2 в порівнянні з попередньою добою), без газопостачання 
залишалися 7 125 абонентів (+1 724).  

Оперативна інформація про ситуацію з газопостачанням в Сумській та 
Чернігівській областях була відсутня на момент підготовки огляду. 

 

Контрзаходи українських компаній  
та державних органів 
Більше 180 українських неурядових організацій, включаючи DiXi Group, закликали 
керівництво ЄС надати Україні статус країни-кандидата. Згідно з відкритим 
зверненням,  майже усі держави, що подавали заявки на вступ після 1993 року, 
відповідали критеріям ЄС меншою мірою, ніж Україна, яка вже понад сім років 
виконує Угоду про асоціацію та близька до ЄС у низці сфер, від електроенергетики 
до зовнішньої політики. Автори звернення пропонують зняти занепокоєння окремих 
столиць ЄС, що Київ, отримавши статус кандидата, вимагатиме подальшої 
безумовної інтеграції та втратить апетит до реформ – шляхом встановлення 
відповідної передумови початку переговорів про вступ, тобто наступного технічного 
кроку після кандидатства. Це враховує занепокоєння ЄС і дозволить відмовитись 
від ідеї надання Україні проміжних статусів на кшталт "потенційного кандидата”. 

В окремому зверненні до членів Європейської Ради, DiXi Group та представники 
інших аналітичних центрів-партнерів зазначали: відколи Україна приєдналася до 
Договору про заснування Енергетичного Співтовариства у 2011 році, українські 
організації регулярно контролювали виконання Україною відповідних зобов’язань. 
За підсумком десяти років моніторингу, аналітики DiXi Group наголошують, що 
Україна досягла значного прогресу в реформах енергоринків і заслуговує на те, 
щоб її заявка на членство в ЄС розглядалася якомога швидше. Аналітичні центри 
закликали членів Європейської Ради зробити історичний крок у наданні Україні 
статусу країни-кандидата та початку переговорів про вступ. 

Офіс віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
анонсував надання Україні 330 млн євро в межах Програми ЄС з підтримки України 
в надзвичайних ситуаціях. Кошти розраховані, зокрема, на підвищення 
енергетичної стійкості, включно з посиленням безпеки та відновленням 
енергетичної інфраструктури, енергопостачання та запасів. Фінансування буде 
надане з бюджету ЄС відповідно до Інструменту сусідства, розвитку та 
міжнародного співробітництва. 

“Енергоатом” та Westinghouse оголосили про розширення співробітництва у сфері 
постачання ядерного палива та будівництва нових атомних блоків в Україні. 
Зокрема, 2 червня компанії підписали три угоди: про постачання ядерного палива 
для всіх АЕС України; про збільшення кількості енергоблоків АЕС, що 
будуватимуться за технологією АР1000; про створення інженерно-технічного 
центру Westinghouse в Україні. При цьому, компанії домовилися про збільшення 
кількості побудови блоків із 5-ти до 9-ти, які міститимуть реактори покоління III+ з 
пасивними системами безпеки, модульною стандартною конструкцією, кращими 
експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі 
маневрування. 

Офіс Генерального прокурора, пресслужба Служби безпеки, пресслужба 
Державного бюро розслідувань повідомили про передачу до суду першої 
кримінальної справи проти Віктора Медведчука щодо розграбування корисних  
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копалин в окупованому Криму у 2015-2020 роках. Йдеться, зокрема, про завдання 
шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння РФ у незаконному 
видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні. Медведчуку загрожує 
ув’язнення строком до 15 років із конфіскацією майна або без неї. 

 

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 з офіційних веб-сайтів та офіційних сторінок у соцмережах, в окремих 
випадках – також відповідних повідомлень у ЗМІ. 

 

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). 

mailto:author@dixigroup.org
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