
 
 

 

Війна РФ проти України: 
енергетичний вимір 

DiXi Group alert 
(станом на 12:00 5 червня) 

#StopRussianAggression 

#StandWithUkraine 

Резюме 
 По Україні близько 642 800 споживачів не мали електропостачання,  

167 000 споживачів перебували без газопостачання. 

 росія вчинила черговий акт ядерного тероризму. 5 червня зранку російська 
крилата ракета пролетіла критично низько над майданчиком Південноук-
раїнської АЕС. 

 Зберігається загроза щодо Запорізької АЕС, персонал якої працює в 
умовах посилення тиску з боку окупантів, без необхідних запчастин та 
витратних матеріалів. МЗС закликало гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі 
та генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша подвоїти зусилля, щоб знайти шляхи 
для якомога швидшого повернення ЗАЕС під повний контроль України. 

 Гендиректор “ОГТСУ” Сергій Макогон повідомив про технічну 
можливість нарощування імпорту з Польщі до 18 млн куб. м на добу  
(6,6 млрд куб. м на рік). Із запуском інтерконектору “Польща-Словаччина” в 
Україну можна буде додатково імпортувати 13 млн куб. м на добу (4,7 млрд 
куб. м на рік). 

 Макогон також констатував значне скорочення транзиту російського газу 
(9 млрд куб. м за чотири місяці 2022 року проти 14 млрд куб. м минулоріч). 
Українська ГТС здатна транспортувати значно більші обсяги газу. “ОГТСУ” 
пропонує припинити поставки газу через “Північний потік-1” і компенсувати їх 
нарощуванням транзиту через Україну. 

 Уряд вніс до ВРУ низку законодавчих актів на ринку газу та у сфері 
теплопостачання на період дії воєнного стану та подальшого 
відновлення. Серед іншого, КМУ пропонує запровадити мораторій на  
 
 



підвищення тарифів на розподіл газу, на постачання тепла і гарячої води, а 
також цін на газ для побутових споживачів, надати гарантії компенсацій по 
заборгованості, що підлягає врегулюванню за спеціальним законом, і поточних 
втрат, пов'язаних із воєнним станом та зменшенням рівня розрахунків. 
Нагадаємо, основними джерелом компенсацій мають стати 264,3 млрд грн 
додаткових видатків із держбюджету. 

 

Ядерна та радіаційна безпека 
ЗАЕС 
Президент “Енергоатому” Петро Котін у медіа заявив, що працівники Запорізької 
АЕС змушені погоджувати всі свої дії з командирами окупантів, але ті поки не 
втручаються у роботу персоналу у технічній чи безпековій сфері експлуатації. 
Персонал ЗАЕС працює в умовах тиску з боку окупантів, який останнім часом 
погіршується. 

Зі слів Котіна, окупанти під загрозою розстрілу можуть змусити вимкнути станцію, 
але це буде акт ядерного тероризму. Разом з вимкненням станції будуть втрачені 
власні потреби, зупинені всі насоси, які охолоджують активні зони реактора. Це 
призведе до ядерної катастрофи, тому персонал буде до останнього робити так, 
щоб блоки працювали безпечно.  

Міністерство закордонних справ України закликало гендиректора МАГАТЕ Рафаеля 
Гроссі та генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша подвоїти зусилля, щоб знайти шляхи 
для якомога швидшого звільнення ЗАЕС від російських загарбників, повернення її 
під повний контроль України, відновлення безпеки станції, а також вироблення 
дієвих модальностей направлення на ЗАЕС місії міжнародних експертів під егідою 
МАГАТЕ/ООН. МЗС також розраховує на активну позицію держав-партнерів у 
рамках майбутніх засідань Ради керуючих та Генеральної конференції МАГАТЕ. 

Міністерство також назвало неприйнятними спроби країни-агресора змусити 
Україну придбавати вироблену на ЗАЕС електроенергію. Україна вимагає від росії 
повного виконання резолюції Ради керуючих МАГАТЕ від 3 березня “Наслідки 
ситуації в Україні для ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій”. рф 
повинна негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об’єктів в Україні, і 
повернути українській стороні контроль над усіма захопленими ядерними 
установками. 

Нагадаємо, напередодні Головне управління розвідки Міноборони звітувало про 
критичну ситуацію на Запорізькій АЕС. За даними розвідників, там практично 
відсутні запчастини та витратні матеріали. Окрім того, під час захоплення станції 
один зі снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу енергоблока, 
внаслідок чого стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але 
персонал АЕС змушений був залити в контур відпрацьовану оливу. За даними 
розвідки, робота на станції наразі проводиться вахтовим методом, тривалість однієї 
“вахти” складає тиждень. На станції діє суворий пропускний режим, у кожної 
чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони. 

 

ПУАЕС 
За повідомленням “Енергоатома” 5 червня росія вчинила черговий акт ядерного 
тероризму – о 5.30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", 
пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. В компанії вважають, що  
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рф продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує  
усьому світу новою ядерною катастрофою. Навіть найменший уламок ракети, який 
може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та 
витік радіації. 

 

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 5 червня Україна продовжує 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 5-6 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, 
продовжувались аварійно-відновлювальні роботи на підстанції та повітряній лінії 
750 кВ, а також на трьох лініях 330 кВ у центральному та східному регіонах.  

 

Функціонування ринку електроенергії 
Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена ціна купівлі-продажу 
електроенергії продовжила зниження і на 5 червня становила 2195,48 грн/МВт∙год 
(-0,7% до попереднього дня). Це значення стало найнижчим протягом тижня 30 
травня - 5 червня, тоді як верхньою межею коливання ціни було 2347 грн/МВт∙год. 
Індекс Base РДН ринків Румунії, Словаччини та Угорщини 5 червня двократно 
перевищував значення індексу Base РДН України, тоді як спред з ринком Польщі 
скоротився до 1,8 разів. 

Загальний обсяг торгівлі також продовжив зниження і досяг 9,26 тис. МВт∙год (-16% 
до попереднього дня). Таким чином, впродовж тижня 30 травня - 5 червня обсяг 
купівлі електроенергії на РДН відчутно коливався у межах 9,26-24,1 тис. МВт∙год. 
Попри скорочення пропозиції на РДН до 87,12 тис. МВт∙год (-9,8%), сукупність 
чинників призвела до зростання профіцитності ринку: розрив із обсягом заявок на 
купівлю збільшився із 8,7 до 9,4 разів. При цьому, структура купівлі майже не 
змінилася: основну частину займали постачальники – 59,4%, 40% належало 
операторам мереж, решта 0,6% – виробникам і трейдерам.  

Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена ціна електроенергії на ВДР 
знизилася і на 4 червня становила 2491,42 грн/МВт∙год (-4,7% до попереднього дня). 
При цьому, загальний обсяг торгівлі, за рахунок низької бази порівняння, 
продемонстрував істотне зниження – до 275 МВт∙год (-51% до попереднього дня). 
Поряд із суттєвим зростанням пропозиції до 75,48 тис. МВт∙год (+30,9%), стрімко 
зросла профіцитність ВДР – розрив із обсягом заявок на купівлю збільшився із 102 
до 274 разів. У структурі купівлі домінуючу частину займали постачальники – 95,9%, 
4,1% належало операторам мереж і виробникам. 

 

Припинення та відновлення постачання 
За даними Міністерства енергетики, станом на 4 червня через пошкодження, 
обумовлені бойовими діями, в Україні залишались знеструмленими 768 населених  
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пунктів, загалом близько 642 800 споживачів, протягом доби відновлено постачання 
для близько 70 000 споживачів. 

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

 у Донецькій області, за даними Міністерства енергетики, 354 200 споживачів 
залишались знеструмленими, водночас електропостачання було відновлено 
для 24 500 споживачів; 

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

 у Харківській області, за даними Міністерства енергетики, 70 100 
споживачів залишались знеструмленими, та для 5 200 споживачів було 
відновлено енергопостачання; 

 у Запорізькій області, за даними "Запоріжжяобленерго" станом на 07:00 5 
червня, без електропостачання залишались 22 596 споживачів у 80 
населених пунктах. Протягом доби фахівцями ОСР відновлено постачання 
для 1 147 родин Пологівського району, також усунуто одиничне відключення 
в електромережах м. Запоріжжя. Водночас, внаслідок бойових дій 4 червня 
додалося пошкоджень у Василівських електромережах, через що були 
знеструмлені 4 населені пункти (загалом 1 100 домівок); 

 у Миколаївській області, за інформацією ОВА, станом на 5 червня частково 
або повністю пошкоджено 371 об’єкт електропостачання, зокрема 4 протягом 
останньої доби. Знеструмленими залишалися 91 населений пункт (з них 3 
частково) Баштанського та Миколаївського районів. За даними Міністерства 
енергетики, для 100 споживачів було відновлено електропостачання; 

 у Херсонській області, за інформацією ОВА, станом на 12:00 4 червня, 
серед громад, з якими вдалося встановити зв’язок, в Музиківській, 
Кочубеївській, Милівській та Нововоронцовській електропостачання 
здійснювалося частково (щонайменше 11 населених пунктів знеструмлено). 
За даними Міністерства енергетики, протягом доби вдалося повернути 
електропостачання для 700 споживачів; 

 у Дніпропетровській області, за даними Міністерства енергетики, для 525 
споживачів було відновлено постачання електроенергії; 

 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 3 червня зріс на  
0,4 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою і становив 42 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 2,6 млн куб. м. Разом з тим,  
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частина цих обсягів може становити транзит з Польщі до Угорщини через Україну, 
оскільки за добу 3 червня через точку з'єднання “Берегово” (віртуальна точка 
з'єднання “Берег”) з української ГТС було протранспортовано 1,6 млн куб. м. 

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

 

Джерело: ОГТСУ 

Генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” Сергій Макогон повідомив ЗМІ 
про технічну можливість нарощування імпорту за польським напрямком 
(гарантовані потужності на відповідній точці з’єднання) до 18 млн куб. м на добу, 
або 6,6 млрд куб. м на рік. Із запуском інтерконектору “Польща-Словаччина” з 
Польщі через Словаччину в Україну можуть бути додатково протранспортовані 13 
млн куб. м газу (4,7 млрд куб. м на рік).  

Макогон також констатував значне скорочення транзиту російського газу через 
українську ГТС: за чотири місяці 2022 року транзит склав 9 млрд куб. м, тоді як 
аналогічний показник минулого року - 14 млрд куб. м. Посадовець нагадав, що 
навіть попри припинення транзиту через точку з'єднання “Сохранівка” через 
несанкціоновані відбори газу окупантами, українська ГТС досі здатна 
транспортувати значно більші обсяги газу. Тому, з метою обмеження впливу рф і 
підвищення залежності росії від українського маршруту на час війни, “ОГТСУ” 
пропонує союзникам у країнах ЄС припинити поставки газу через “Північний потік-
1” і компенсувати їх нарощуванням транзиту через Україну. 

Низка законодавчих новел пропонується урядом до ухвалення на ринку природного 
газу. Так, законопроектом “Про особливості регулювання відносин на ринку 
природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та 
подальшого відновлення” передбачено:  

 мораторій на підвищення тарифів на розподіл газу, тарифу на тепло і послуг з 
постачання тепла і гарячої води, а також цін на природний газ для побутових 
споживачів (від рівня до 24 лютого); 

 можливість Регулятору встановити ціну газу для побутових споживачів - 
клієнтів постачальника “останньої надії” (ПОН) на рівні базової річної 
пропозиції постачальника, визначеного ПОН (по суті, той самий порядок, що 
діяв до 30 квітня для споживачів “Нафтогазу” як ПОН); 

https://tsoua.com/prozorist/test-platformy/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3498704-sergij-makogon-gendirektor-ogtsu.html
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39737


 надання гарантій компенсацій: а) операторам ГРМ – заборгованості, що 
підлягає врегулюванню за спеціальним законом, а також різниці між 
фактичними витратами на надання послуги з розподілу газу та тарифної 
виручки, встановленої НКРЕКП, б) теплопостачальникам - різниці в тарифах, у 
тому числі різниці між ціною газу, передбаченою в тарифі, та фактичною ціною 
його закупівлі, в) постачальникам природного газу - заборгованості побутових 
споживачів, що підлягає врегулюванню за спеціальним законом, г) суб'єктам 
господарювання, на яких покладені спеціальні обов'язки – економічно 
обґрунтовані витрати на їх виконання; д) суб’єктам в пунктах а)-в) – також 
поточних втрат, пов'язаних з воєнним станом та зменшенням рівня 
розрахунків, починаючи з 1 березня; 

 механізм фінансування гарантій, що передбачає видатки виключно на користь 
компаній групи “Нафтогазу” (НАК “Нафтогаз України”, ТОВ “ГК “Нафтогаз 
Трейдинг”, ТОВ ГК “Нафтогаз Україїни”, АТ “Укртрансгаз”) та “ОГТСУ”, тоді як 
інші суб’єкти ринку газу і теплопостачальники можуть отримати з бюджету 
лише компенсацію втрат через воєнні дії та на ремонт пошкоджених активів. 

Нагадаємо, основними фінансовим джерелами врегулювання зазначених вище 
заборгованостей та втрат мають стати додаткові видатки у розмірі 264,3 млрд грн 
зі спеціального фонду Державного бюджету України, які будуть акумульовані 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). Відповідний законопроект про зміни до держбюджету на 
2022 рік внесено на розгляд ВРУ. До слова, іншим проєктом закону України 
пропонується тимчасово не оподатковувати кошти, які перераховуються в межах 
процедури врегулювання заборгованості. 

Згаданим вище законопроектом також вносяться зміни до Закону України “Про 
ринок природного газу” щодо правовідносин у період 1 січня – 28 лютого 2022 року, 
відповідно до яких змінюється порядок розподілу коштів на рахунку зі спеціальним 
режимом використання оператора ГРМ. У разі ухвалення змін, гроші зі спецрахунку 
можуть перераховуватись також на поточний рахунок ПОН або суб'єкта 
господарювання, на якого покладені спеціальні обов'язки щодо постачання газу 
операторам ГРМ.  

Крім того, законопроектом пропонується змінити процедуру врегулювання 
заборгованості за окремим спеціальним законом, зокрема додати борги 
водоканалів за розподіл/передачу електроенергії, а також кредиторську 
заборгованість ТКЕ за послуги з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення. Відповідно до змін, у разі невиконання ТКЕ 
зобов'язань за договором про реструктуризацію заборгованості, постачальник газу 
має можливість безоплатно отримати право власності на 100% статутного капіталу 
такого підприємства. Крім того, заборгованість такого підприємства стягується 
достроково, а на непогашену суму заборгованості нараховуються пені, штрафи та 
неустойка. 

Крім того, згідно зі змінами, процедура врегулювання заборгованості 
поширюватиметься і на борги постачальників газу перед ТОВ “ГК Нафтогаз 
України” за газ, поставлений у лютому-березені 2021 року, борги операторів ГРМ 
за договорами постачання/купівлі-продажу газу для покриття фактичних втрат та 
виробничо-технологічних витрат, утворених в період з 1 листопада 2021 року по 28 
лютого 2022 року. 
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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 4 червня травня без 
газопостачання залишалися 167 000 споживачів, за добу розподіл газу відновлено 
2 700 абонентам. 

В Донецькій області ситуація з газопостачанням не змінилась - майже весь регіон 
без “блакитного палива” через пошкодження магістрального газопроводу, місцевий 
оператор ГРМ продовжує евакуацію своїх працівників. Розподіл газу здійснювався 
лише 1 900 споживачам області. 

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 залишались 
75 452 абоненти у 97 населених пунктах. Разом з тим, минулої доби 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 252 
споживачів. Також 4 червня та зранку 5 червня у містах Пологи та Оріхів усунуто 
завдані раніше внаслідок обстрілів пошкодження газопроводів низького тиску. 

У Херсонській області станом на 12:00 5 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 окремих з цих громад 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 6 573 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 
7 червня відбудеться засідання НКРЕКП, на якому, серед іншого, розгляда-
тимуться: 

 схвалення проєкту змін до ліцензійних умов на ринках електричної енергії та 
природного газу з урахуванням особливостей провадження відповідними 
ліцензіатами діяльності зі зберігання енергії; 

 схвалення проєкту змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на 
послуги з розподілу електричної енергії в частині упорядкування застосування 
тарифів на розподіл електроенергії для установок зберігання енергії; 

 схвалення проєкту змін щодо включення ліцензіатів діяльності зі зберігання 
енергії до тих, що сплачують внески на регулювання 
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https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/382126257282543
https://www.facebook.com/mykoda/posts/386100540218432
https://www.nerc.gov.ua/news/07-chervnya-2022-roku-vidbudetsya-zasidannya-nkrekp
https://www.nerc.gov.ua/news/07-chervnya-2022-roku-vidbudetsya-zasidannya-nkrekp
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https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Postanova_obgruntuvannya/2022/cherven/07.06.2022/p12_07-06-22.pdf


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

 зміни в розрахунку прогнозованої ціни закупівлі ПУП електроенергії для 
постачання малих непобутових споживачів, який має закуповуватися на РДД 
(10% фактично обсягу споживання замість 50%); 

 зміни до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 
розподілу у період дії в Україні воєнного стану (для приведення тимчасово 
приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем 
розподілу);  

 схвалення проєктів змін до Порядку складання, подання, погодження, 
оприлюднення програми відповідності ОСР, звіту про її виконання та 
погодження уповноважених осіб ОСР з питань відповідності, змін до Порядку 
збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для 
оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E. 

За словами в.о. начальника Львівської митниці Данііла Меньшикова, на кордоні з 
Польщею організовано “зелені коридори” для бензовозів з однієї та іншої сторони. 
Також, повідомляється, що черги на митниці зменшились та контрольовані. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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