
 
 

 

Війна РФ проти України: 
енергетичний вимір 

DiXi Group alert 
(станом на 12:00 4 червня) 

#StopRussianAggression 

#StandWithUkraine 

Резюме 
 По Україні близько 695 200 споживачів не мали електропостачання,  

170 000 споживачів перебували без газопостачання. 

 Кілька ТЕС та ТЕЦ Донеччини опинилися на захоплених територіях і не 
працюють. Зокрема, це Вуглегірська ТЕС та Миронівська ТЕЦ. Крім того, 
зазнають впливу станції на вільних від ворога територіях: Слов'янська ТЕС 
зупинена та перебуває під постійними обстрілами, Краматорська ТЕЦ 
залишилася без запасів вугілля, а газ не постачається, Курахівська ТЕС 
працює на мазуті. 

 До ВРУ внесено урядовий законопроєкт про внесення змін до 
державного бюджету за 2022 рік. Уряд пропонує витратити 264,3 млрд грн 
(майже 7,5 млрд дол.) на "комплекс гарантій та компенсаторних механізмів" на 
ринку газу, зокрема компенсацію виконавцям ПСО (150,1 млрд грн), 
врегулювання заборгованості, у т.ч. операторів ГРМ (76 млрд грн), покриття 
різниці в тарифах для ТКЕ (38,2 млрд грн). Серед джерел покриття витрат - 
авансова сплата “Нафтогазом” дивідендів за 2022 рік та відповідного податку 
на прибуток (76 млрд грн), очікувана донорська та інша міжнародна допомога 
(188,3 млрд грн). 

 Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про затвердження урядом 
фіксованої ціни постачання газу для ТЕЦ, ОСББ та інших виробників 
тепла на рівні 7400 грн за тисячу кубометрів. На думку Шмигаля, таке 
рішення дасть можливість місцевій владі не підвищувати тарифи і 
підготуватися до опалювального сезону. Прем’єр також дав завдання 
профільним міністерствам з місцевою владою протягом місяця підготувати 
плани проходження опалювального сезону у деокупованих містах і селищах. 

 



 Проєкт енергетичної безпеки USAID оголосив тендер на розроблення 
схеми теплопостачання для міста Охтирка. Зруйнована в Охтирці ТЕЦ була 
єдиним постачальником теплової енергії та гарячого водопостачання у місті. 
Повне відновлення її роботи потребує розроблення нової схеми 
теплопостачання міста та проєкту відбудови підприємства. 

 Згідно з заявою Міністерства енергетики, заступниця голови місії 
Посольства Королівства Норвегія Александра Вацко  висловила 
зацікавлення норвезької сторони зробити свій внесок у відновлення 
українського енергосектору шляхом долучення до проєктів акумулю-
вання міжнародної донорської допомоги, які координує Секретаріат 
Енергетичного співтовариства. Ці проєкти включають в себе як надання 
безпосередньо обладнання, матеріалів, палива для потреб українських 
енергокомпаній, так і фінансову допомогу. Ще одним проєктом, до якого може 
долучитися Норвегія, є реалізація Меморандуму між Міненерго і Програмою 
розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України. 

 

Атаки 
Теплова генерація Донецької області 
За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, Вуглегірська ТЕС  
(м. Світлодарськ Бахмутського району) перебуває на тимчасово окупованій 
території, з 24 травня заблокована окупантами, звʼязок з керівництвом відсутній. На 
станції контролюється відкритий розподільчий пристрій, через який здійснюються 
перетоки електроенергії в найближчі населені пункти області. 

Курахівська ТЕС (м. Курахове Покровського району) працює в штатному режимі та 
несе навантаження близько 300 МВт, в якості палива використовується мазут. 
Словʼянська ТЕС (м. Миколаївка Краматорського району) зупинена, перебуває під 
постійними обстрілами. Миронівська ТЕЦ (селище Миронівський Бахмутського 
району) в міжопалювальний сезон не працює, на території селища розташовані 
окупаційні війська, внаслідок бойових дій пошкоджена тепломережа. Краматорська 
ТЕЦ (м. Краматорськ) залишилась без запасів вугілля, газ не постачається. 
Внутрішні електромережі зазнають постійних пошкоджень, відновлення їх роботи 
під обстрілами вкрай небезпечне.  

За словами Кириленка, якщо в Донецькій області працюватимуть Краматорська 
ТЕЦ та Словʼянська ТЕС, північ області може бути забезпечена електроенергією. 

 

Сектор електроенергетики 
Робота енергосистеми 

Україна здійснює комерційний експорт електроенергії до Польщі по лінії 
“Добротвірська ТЕС-Замость” рівним графіком в обсязі 210 МВт·год. За даними 
“Укренерго”, станом на 4 червня Україна розпочала експорт до Молдови в обсязі 
142 МВт·год, при цьому “Енергоатом” та “Укргідроенерго” викупили, відповідно, 150 
МВт·год та 200 МВт·год пропускної спроможності до Молдови на 4 та 5 червня. 
Також між енергосистемами України та країнами Східної Європи (Словаччини, 
Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови) відбуваються технічні сальдо-перетоки. 
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У рамках відновлення “Укренерго” пошкодженої енергетичної інфраструктури, на 
сході на двох повітряних лініях 330 кВ ліквідовано 20 пошкоджень проводів, 
демонтовано та замінено 10 розпірок. Тривають роботи на ще одній лінії 330 кВ на 
південному сході, (встановлено 9 розпірок та 3 підтримувачі проводу, на дальніх 
ділянка проведена планова розчистка місцевості вздовж траси лінії). Компанія 
завершила монтаж обладнання захисту на підстанції 330 кВ у північному регіоні. 
Також, в центральному регіоні продовжувалися аварійно-відновлювальні роботи на 
двох лініях – 750 кВ та 330 кВ, тривала робота по ремонту підстанції 750 кВ. 

 

Функціонування ринку електроенергії 
Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена ціна купівлі-продажу 
електроенергії продовжила зниження і на 4 червня становила 2210,6 грн/МВт∙год  
(-3,2% до попереднього дня). Це значення стало найнижчим протягом тижня 30 
травня – 4 червня, тоді як верхньою межею коливання ціни було 2347 грн/МВт∙год. 
Ціновий спред з ринками Румунії, Словаччини та Угорщини 4 червня скоротився до 
2,4-2,5 разів відносно індексу Base РДН України, тоді як спред з ринком Польщі не 
змінився і становив 2,4 рази. 

Загальний обсяг торгівлі суттєво знизився до 11,04 тис. МВт∙год (-36,4% до 
попереднього дня). Зазначимо, що впродовж тижня 30 травня – 4 червня обсяг 
купівлі електроенергії на РДН відчутно коливався у межах 10-24,1 тис. МВт∙год. 
Водночас, пропозиція на РДН залишалася високою –  96,6 тис. МВт∙год (-0,1%), що 
в цілому призвело до збільшення профіцитності ринку: розрив із обсягом заявок на 
купівлю становив 8,7 разів. При цьому, структура купівлі зазнала незначних змін: 
основну частину займали постачальники – 64%, 35,4% належало операторам 
мереж, решта 0,6% – виробникам і трейдерам.  

Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена ціна електроенергії на ВДР 
зросла і на 3 червня становила 2613,34 грн/МВт∙год (+3,8% до попереднього дня). 
При цьому, загальний обсяг торгівлі, за рахунок низької бази порівняння, 
продемонстрував істотне зростання – до 564,7 МВт∙год (+99% до попереднього 
дня). Поряд зі збереженням високої пропозиції в обсязі 57,7 тис. МВт∙год (-0,5%), це 
спричинило різке зменшення профіцитності ВДР – розрив із обсягом заявок на 
купівлю впав з 206 до 102 разів. У структурі купівлі домінуючу частину займали 
постачальники – 95,7%, 4,3% належало операторам мереж і виробникам. 

 

Припинення та відновлення постачання 
За даними Міністерства енергетики, станом на 3 червня через пошкодження, 
обумовлені бойовими діями, в Україні залишались знеструмленими 744 населених 
пунктів, загалом близько 695 200 споживачів, протягом доби відновлено постачання 
для близько 54 300 споживачів. 

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

 у Донецькій області, за інформацією ДТЕК, протягом доби фахівцями ОСР 
відновлено електропостачання для понад 25 700 родин у 15 населених 
пунктах Покровського, Бахмутського та Краматорського районів Донецької 
області. Без світла загалом залишається 328 населених пунктів (за даними 
Міністерства енергетики - 376 400 споживачів), найбільше - у Слов’янському, 
Авдіївському, Мар’їнському, Торецькому, Бахмутському та Великоновосіл-
ківському районах; 
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https://www.facebook.com/dtekdem/photos/a.475511842816658/1650113038689860/
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 у Луганській області, за даними Міністерства енергетики, понад 128 200 
споживачів залишались без електропостачання;  

 у Харківській області, за даними Міністерства енергетики, 48 600 
споживачів залишались знеструмленими; 

 у Запорізькій області, за даними "Запоріжжяобленерго" станом на 07:00 4 
червня, без електропостачання залишались 22 644 споживачів у 77 
населених пунктах. В ніч на 4 червня внаслідок ворожих обстрілів зазнали 
руйнувань 3 повітряні лінії електропередачі класу 35 кВ та 8 підстанцій, через 
що було знеструмлено близько 14 000 споживачів у Пологівському районі. 
Попри складні умови роботи, станом на 08:00 4 червня енергетики заживили 
більшу частину споживачів, аварійно-відновлювальні роботи тривали; 

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

 у Херсонській області, за інформацією ОВА станом на 11:00 3 червня, у 
більшості громад, з якими встановлено мобільний та/або інтернет зв'язок, 
електропостачання забезпечувалося; 

 у Дніпропетровській області, за інформацією ДТЕК, протягом доби 
фахівцями ОСР відновлено електропостачання для 5 051 споживачів 
Криворізького району, що залишилися без електрики через зруйновані 
ворожими обстрілами лінії електропередачі та 4 753 споживачів у 
Новомосковському та Дніпровському районах, що були знеструмлені через 
негоду (відновлено роботу 4 ліній та 105 трансформаторних підстанцій). 
Повністю без світла залишаються 10 населених пунктів та 18 – частково, 
загалом (14 800 споживачів), тривали аварійно-відновлювальні роботи; 

 у Київській області, за даними ДСНС, протягом доби обстежено на наявність 
вибухонебезпечних предметів 0,9 км ліній електропередачі, станом на 4 
червня загалом обстежено 1 028 км ЛЕП у регіоні; 

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

 

 Сектор газу 
Робота ГТС 
Обсяг транзиту газу через територію України станом на 2 червня зріс на  
0,2 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою і становив 41,6 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 2,7 млн куб. м. Разом з тим, 
частина цих обсягів може становити транзит з Польщі до Угорщини через Україну, 
оскільки за добу 2 червня через точку з'єднання “Берегово” (віртуальна точка 
з'єднання “Берег”) з української ГТС було протранспортовано 2,5 млн куб. 

 

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

 

Джерело: ОГТСУ 

1 червня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект Кабінету Міністрів про 
внесення змін до державного бюджету за 2022 рік. Так, актом передбачені 
додаткові видатки на: 1) компенсація  суб’єктам ринку газу, на яких покладено 
спеціальні обов’язки (ПСО) – вочевидь, на користь “Нафтогазу” – розміром  
150,1 млрд грн; 2) врегулювання заборгованості відповідно до Закону № 1639-IX 
яким, серед іншого, врегульовуються борги за “температурними” коефіцієнтами та 
борги операторів ГРМ перед Оператором ГТС за відбори газу для покриття 
виробничо-технологічних витрат (розмір видатків – 76 млрд грн); 3) покриття різниці 
в тарифах для теплопостачальних підприємств розміром 38,2 млрд грн. 

Ці кошти будуть покриватися надходженнями до спеціального фонду державного 
бюджету за рахунок: 1) сплати дивідендів (в тому числі авансом) “Нафтогазом” за 
2022 рік (64,4 млрд грн); 2) авансового платежу з податку на прибуток при виплаті 
згаданих вище дивідендів (11,6 млрд грн), 3) надходжень донорської та іншої 
міжнародної допомоги (188,3 млрд грн). 

Таким чином, 264,3 млрд грн (майже 7,5 млрд дол. за ринковим курсом) планується 
витратити на "комплекс гарантій та компенсаторних механізмів" з метою 
"стабілізації діяльності підприємств стратегічних галузей, що докладають усіх 
можливих зусиль для забезпечення енергетичної безпеки держави та запобігання 
настанню гуманітарних криз та катастроф на усій території України". Нагадаємо, 
протягом дії воєнного стану в Україні заборонено підвищувати тарифи на послуги 
розподілу газу, тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії 
та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів, а ціна на газ для 
побутових споживачів не підлягає збільшенню. 

 

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 3 червня травня без  
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газопостачання залишалися 170 000 споживачів, за добу розподіл газу відновлено 
100 абонентам. 

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

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

У Запорізькій області за даними місцевої ОВА без газопостачання залишились 75 
702 абоненти у 97 населених пунктах. Минулої доби у місті Пологи внаслідок 
обстрілу пошкоджено підземні газопроводи середнього тиску. Разом з тим, у місті 
Гуляйполе було відновлено роботу газорегуляторного пункту, відключеного ще 29 
травня через значні пошкодження розподільних газопроводів середнього тиску 
внаслідок ведення інтенсивних бойових дій. Відновлено газопостачання 534 
споживачів. 

У Херсонській області станом на 11:00 4 червня про значні зміни в газопостачанні 
не повідомлялось – повністю без газопостачання залишалася 1 громада 
(Високопільська) та частково – 3 (Великоолександрівська, Нововоронцовська, 
Станіславська). Разом з тим, в цих громадах відсутній мобільний зв'язок, тому 
оперативна інформація про газопостачання відсутня. 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 4 червня ситуація з газопостачанням 
погіршилась – за час війни було зруйновано або пошкоджено 590 об'єктів газової 
інфраструктури (незмінно в порівнянні з попередньою добою), без газопостачання 
залишалися 7 125 абонентів (-552).  

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

 

Контрзаходи українських компаній  
та державних органів 
Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу, Президенту 
Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Голові Європейської Ради Шарлю 
Мішелю за схвалення шостого пакету санкцій проти Росії. Зеленський висловив 
сподівання, що ухвалений пакет санкцій посилить тиск на агресора, позбавивши 
прибутків від продажу нафти; також скасування на рік тарифів і квот на імпорт з 
України підтримає виробників, зокрема аграріїв, допоможе відновленню економіки 
України. 

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона підготувала 
санкційний список, куди увійшли понад 12 тис. російських олігархів, офіційних 
посадовців, пропагандистів, воєнних злочинців. З його слів, наразі відбувається 
розробка механізму визначення пріоритетності застосування персональних санкцій 
проти усіх, хто сприяє чи причетний до кремлівської агресії. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про затвердження урядом фіксованої 
ціни постачання газу для ТЕЦ, ОСББ та інших виробників тепла на рівні 7400 грн за 
тисячу кубометрів. На думку Шмигаля, таке рішення дасть можливість місцевій 
владі не підвищувати тарифи і підготуватися до опалювального сезону. Прем’єр  
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також дав завдання профільним міністерствам з місцевою владою протягом місяця 
підготувати плани проходження опалювального сезону у деокупованих містах і 
селищах. 

Прем’єр-міністр також відзначив, що вже відновлено водопостачання та 
водовідведення в Ірпіні, Бучі, Гостомелі та Ворзелі. Розпочато ремонт котелень. За 
його словами, якщо є проблеми з опаленням або сильно пошкоджені ТЕЦ, на місця 
виїжджають міністри. 

Проєкт енергетичної безпеки USAID оголосив тендер на розроблення схеми 
теплопостачання для міста Охтирка. Кінцевий термін подачі пропозицій - 16 червня 
2022 року. Нагадаємо, що напередодні Міністерство розвитку громад та територій 
та Проєкт енергетичної безпеки USAID оголосили про співпрацю для відновлення 
Охтирської ТЕЦ. Зруйнована в Охтирці ТЕЦ була єдиним постачальником теплової 
енергії та гарячого водопостачання у місті. Повне відновлення її роботи потребує 
розроблення нової схеми теплопостачання міста та проєкту відбудови 
підприємства. 

Також Денис Шмигаль повідомив, що за два місяці уряд виділив 2,3 млрд грн на 
відновлення критичної інфраструктури та проведення першочергових 
некапітальних ремонтів чотирьох областей. Він також закликав місцеву владу за 
можливості виділяти кошти на відбудову. Шмигаль підкреслив, що зараз 
відбувається перший етап відбудови, на якому оцінюються збитки, складається 
технічна документація проектів, ремонтуються критично важливі об’єкти. Завдання 
уряду — щоб до осені більшість пошкоджених критичних об’єктів були відновлені, 
а громадяни на деокупованих територіях були з водою, газом, світлом. За словами 
прем’єра, Міністерству розвитку громад та територій разом із Міністерством 
енергетики й Міністерством інфраструктури доручено щотижня звітувати про 
прогрес у своїй сфері відповідальності. 

Згідно з заявою Міністерства енергетики, заступниця голови місії Посольства 
Королівства Норвегія Александра Вацко  висловила зацікавлення норвезької 
сторони зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом 
долучення до проєктів акумулювання міжнародної донорської допомоги, які 
координує Секретаріат Енергетичного співтовариства. Ці проєкти включають в себе 
як надання безпосередньо обладнання, матеріалів, палива для потреб українських 
енергокомпаній, так і фінансову допомогу. Ще одним проєктом, до якого може 
долучитися Норвегія, є реалізація Меморандуму між Міненерго і Програмою 
розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України. 

 

 

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). 
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