
 
 

 

Війна РФ проти України: 
енергетичний вимір 

DiXi Group alert 
(станом на 12:00 6 червня) 

#StopRussianAggression 

#StandWithUkraine 

Резюме 
 По Україні близько 652 300 споживачів не мали електропостачання,  

164 000 споживачів перебували без газопостачання. 

 Згідно з контрактом, “Енергоатом” планує у червні поставити 
молдовській держкомпанії Energocom 85,2 тис. МВт∙год електроенергії за 
ціною 77 дол./МВт∙год. За даними “Укренерго”, станом на 6 червня експорт до 
Молдови становить 142 МВт. 

 Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії (“група Єрмака-
МакФола”) представила Дорожню карту індивідуальних санкцій. 
Потенційно пропозиції охоплюють 12 тис. фізичних і 3 тис. юридичних осіб – 
олігархів, найвищих урядовців, ключового менеджменту компаній (включно з 
іноземцями), російських пропагандистів, керівництва політичних партій, членів 
сімей та довірених осіб всіх цих людей. 

 Міністерство екології та природних ресурсів України визначило 
пріоритетні напрямки у сфері екологічної безпеки для Плану відновлення 
України, зокрема реформування державного управління у природоохоронній 
галузі; кліматична політика: запобігання та адаптація до змін клімату; 
екологічна безпека та ефективне управління відходами; збалансоване 
використання природних ресурсів в умовах підвищеного попиту і обмежених 
можливостей; збереження природних екосистем і біологічного різноманіття, 
відновлення та розвиток природоохоронних територій та об’єктів. 

 

 

 

 



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 коливається впродовж доби; за даними “Укренерго”, станом на 6 червня 
він становить 142 МВт, при цьому, “Енергоатом” та “Укргідроенерго” викупили, 
відповідно, 150 МВт та 200 МВт пропускної спроможності до Молдови на 6 червня. 
Нагадаємо, що згідно з контрактом між “Енергоатом” та молдовською держкомпа-
нією Energocom, “Енергоатом” планує у червні поставити в Молдову  
85,2 тис. МВт∙год електроенергії за ціною 77 дол./МВт∙год. Також між 
енергосистемами України та країнами Східної Європи (Словаччини, Угорщини, 
Польщі, Румунії та Молдови) відбувалися технічні сальдо-перетоки.  

У рамках відновлення “Укренерго” пошкодженої енергетичної інфраструктури, у 
східному та південно-східному регіонах продовжувалося відновлення трьох ліній 
330 кВ. Зокрема, встановлено 15 розпірок, ліквідовано 25 осколочних пошкоджень 
кабелю, тривало розчищення траси однієї з ліній. На підстанціях 750 кВ та 330 кВ 
продовжувався монтаж вимірювального устаткування та обладнання захисту. 

 

Функціонування ринку електроенергії 
Ринок двосторонніх договорів (РДД): Впродовж 30 травня – 3 червня на 
“Українській енергетичній біржі” (УЕБ) проведено 13 аукціонів з купівлі/продажу 
електроенергії (1 – у комерційній секції, 12 – у спеціалізованих). Ініціаторами торгів 
були “Енергоатом-Трейдинг”, “Укргідроенерго”, “Гарантований покупець”, компанії 
групи ДТЕК, постачальники універсальних послуг (ПУП) тощо. Загалом в ОЕС 
України через “УЕБ” було реалізовано 1,55 млн МВт∙год електроенергії з 
постачанням у червні та липні. 

Зокрема, “Енергоатом-Трейдинг” реалізував 584,21 тис. МВт∙год базового 
навантаження з постачанням у червні за середньозваженою ціною  
1914 грн/МВт∙год. “Укргідроенерго” продала 81,64 тис. МВт∙год, з яких 56,62 тис. 
МВт∙год базового навантаження за цінами в діапазоні 1870,27-1886,8 грн/МВт∙год 
та 25,02 тис. МВт∙год блочних позицій різних денних годин. “Гарантований покупець” 
пропонував базове навантаження та блочні позиції денних годин постачання на 
червень і липень. За їх результатами, компанія реалізувала 22,32 тис. МВт∙год 
базового навантаження з постачанням у червні за цінами 1890,1-1890,2 грн/МВт∙год, 
блочні позиції денних годин з постачанням у червні та липні обсягом 41,18 тис. 
МВт∙год за цінами 2165-2165,1 грн. Також, успішними були аукціони з купівлі 
електроенергії ПУП та продажу компаніями групи ДТЕК. 

Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена ціна купівлі-продажу 
електроенергії незначно зросла і на 6 червня становила 2242,97 грн/МВт∙год (+2,2% 
до попереднього дня). Індекс Base РДН Румунії, Словаччини та Угорщини у 2,5 рази 
перевищував значення індексу Base РДН України; спред з ринком Польщі становив 
2,1 рази. Загальний обсяг торгівлі помітно зріс – до 11,4 тис. МВт∙год (+23,2% до 
попереднього дня). Водночас, подальше скорочення пропозиції до 85,7 тис. МВт∙год 
(-1,6%) спричинило зниження профіцитності ринку: розрив із обсягом заявок на 
купівлю зменшився із 9,4 до 7,5 разів. При цьому, структура купівлі незначно 
змінилася: основну частину (56%) займали постачальники, 43,4% належало 
операторам мереж, решта 0,6% – виробникам і трейдерам. 

 

https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/scheduledCommercialExchangesDayAhead/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=06.06.2022+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://ua.energy/
https://ua.energy/uchasnikam_rinku/auktsiony/rezultaty-auktsioniv-z-dostupu-do-mizhderzhavnyh-peretyniv/#1609749055117-2319cdcb-f852
https://t.me/energoatom_ua/6811
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=06.06.2022+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://t.me/Ukrenergo/1227
https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/elektroenergiya-ukraina-ta-evropa-30-travnya-3-chervnya-2022-ro/
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes
https://www.oree.com.ua/
https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo/DAM
https://www.oree.com.ua/index.php/IDM_graphs


Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена ціна електроенергії на ВДР 
незначно зросла і на 5 червня становила 2524,33 грн/МВт∙год (+1,3% до 
попереднього дня). При цьому, загальний обсяг торгівлі, за рахунок низької бази 
порівняння, продемонстрував істотне зростання – до 0,9 тис. МВт∙год (+226,6% до 
попереднього дня), втім досі залишається відносно незначним. Водночас, 
пропозиція на ВДР “просіла” вдвічі – до 36,9 тис. МВт∙год (-51%), що спричинило 
помітне зменшення профіцитності ринку – розрив із обсягом заявок на купівлю 
скоротився із 274 до 41 разу. У структурі купівлі домінуючу частину (97,1%) займали 
постачальники, 2,9% належало операторам мереж. 
 

Припинення та відновлення постачання 
За даними Міністерства енергетики, станом на 5 червня через пошкодження, 
обумовлені бойовими діями, в Україні залишались знеструмленими 723 населених 
пунктів, загалом близько 652 300 споживачів, протягом доби відновлено постачання 
для близько 9 000 споживачів. 

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

 у Донецькій області, за даними Міністерства енергетики, 358 100 споживачів 
залишались знеструмленими. За інформацією ДТЕК, кількість населених 
пунктів без електроенергії склала 323, за минулу добу відремонтовано 
обладнання та лінії в 14 населених пунктах, знову заживлено 14 073 родин у 
Покровському, Бахмутському та Краматорському районах; 

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

 у Харківській області, за даними Міністерства енергетики, 72 400 споживачів 
залишались знеструмленими; 

 у Запорізькій області, за даними "Запоріжжяобленерго" станом на 07:00 6 
червня, без електропостачання залишались 37 215 споживачів у 89 населених 
пунктах. Протягом доби фахівцями ОСР відновлено постачання електроенергії 
для 1 100 родин Василівського району, також заживлено 900 абонентів  
м. Запоріжжя та усунуто пошкодження ЛЕП, що знаходиться на балансі 
споживача-юрособи. Водночас внаслідок бойових дій ушкоджень зазнали 
високовольтна ЛЕП та 4 підстанції на території Оріхівського району, без 
електропостачання залишились ще 15 717 споживачів; 

 у Миколаївській області, за інформацією ОВА, станом на 6 червня частково 
або повністю пошкоджено 374 об’єктів електропостачання, зокрема 3 протягом 
останньої доби. Знеструмленими залишалися 91 населений пункт (з них  
3 частково) Баштанського та Миколаївського районів; 

 у Херсонській області, за інформацією ОВА, станом на 12:00 5 червня, серед 
громад, з якими вдалося встановити зв’язок, у Високопільській повністю 
відсутнє електропостачання (22 населені пункти), у Музиківській, Кочубеїв-
ській, та Нововоронцовській електропостачання здійснюється частково 
(щонайменше 10 населених пунктів); 

 у Чернігівські області, за інформацією ОВА станом на 06:00 6 червня, 778 
споживачів у 1 населеному пункті не отримували послугу з постачання 
електроенергії; 

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

 

https://www.oree.com.ua/index.php/control/results_mo/IDM
https://www.oree.com.ua/index.php/IDM_graphs
https://www.kmu.gov.ua/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-5-chervnya-2022-roku
https://www.kmu.gov.ua/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-5-chervnya-2022-roku
https://www.kmu.gov.ua/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-5-chervnya-2022-roku
https://www.kmu.gov.ua/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-5-chervnya-2022-roku
https://www.facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo/photos/a.491566014675893/989679114864578/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=386688820159604&set=a.292203769608110
https://www.facebook.com/photo/?fbid=382126203949215&set=a.290749183086918
https://dcz.cg.gov.ua/index.php?id=455644&tp=0


 Сектор газу 
Робота ГТС 
Обсяг транзиту газу через територію України станом на 4 червня не змінився 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 2,7 млн куб. м. Разом з тим, 
частина цих обсягів може становити транзит з Польщі до Угорщини через Україну, 
оскільки за добу 4 червня через точку з'єднання “Берегово” (віртуальна точка 
з'єднання “Берег”) з української ГТС було протранспортовано 1,8 млн куб. м 

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

 

Джерело: ОГТСУ 

 

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 5 червня травня без 
газопостачання залишалися 164 000 споживачів, за добу розподіл газу відновлено 
3 200 абонентам. 

В Донецькій області ситуація з газопостачанням не змінилась - майже весь регіон 
без “блакитного палива” через пошкодження магістрального газопроводу, місцевий 
оператор ГРМ продовжував евакуацію 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%.  

 

https://tsoua.com/prozorist/test-platformy/
https://www.kmu.gov.ua/news/robota-energosistemi-ukrayini-na-5-chervnya-2022-roku
https://www.facebook.com/Donetskoblgaz/posts/172036588599164
https://www.facebook.com/Donetskoblgaz/posts/172285401907616
https://www.facebook.com/watch/?v=712010633465742


В Харківській області місцева ОВА повідомляє про пошкодження в Чугуївському 
районі  газопроводу середнього тиску, яким постачався газ 1 800 домогосподар-
ствам. Ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням перебігу бойових дій. 

У Запорізькій області за даними місцевої ОВА, без газопостачання залишались 
75 259 абонентів у 97 населених пунктах. Минулої доби внаслідок обстрілів 
пошкоджено газопроводи низького та середнього тиску у містах Гуляйполе та 
Оріхів. Разом з тим, минулої доби у місті Гуляйполе відновлено роботу 
газорегуляторного пункту, відключеного ще 29 травня через значні пошкодження 
газопроводів середнього тиску внаслідок бойових дій. Відновлено газопостачання 
196 споживачів. Також вчора у місті Оріхів усунуто завдані 5 червня  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 6 червня ситуація з газопостачанням не 
змінилась – за час війни було зруйновано або пошкоджено 590 об'єктів газової 
інфраструктури, без газопостачання залишалися 6 573 абонентів (незмінно в 
порівнянні з попередньою добою).  

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

 

Контрзаходи українських компаній  
та державних органів 
Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії (“група Єрмака-МакФола”) 
представила Дорожню карту індивідуальних санкцій. Документ окреслює завдання 
і принципи санкцій, визначає категорії осіб, щодо яких вони мають бути 
запроваджені, а також пропонує стратегію посилення санкційного тиску. Потенційно 
пропозиції охоплюють 12 тис. фізичних і 3 тис. юридичних осіб, які розділені на 
категорії (у порядку пріоритетності): олігархи, найвищі урядовці, ключовий 
менеджмент компаній (включно з іноземцями), російські пропагандисти, 
керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей. 

Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку 
Forbes. На думку авторів, особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі 
змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях. Наприклад, це 
Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю" та інших великих активів, 
Андрій Бокарьов, співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів, 
Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній "Трансойл", "Трансмашхолдинг" 
тощо. 

7 червня відбудеться засідання НКРЕКП, на якому, серед іншого, 
розглядатимуться: 

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

 

https://www.facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration/posts/400029355500890
https://www.zoda.gov.ua/news/61395/vorozhi-obstrili-prodovzhujut-ruynuvati-komunalni-merezhi.html
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https://www.facebook.com/mykoda/posts/386688853492934
https://president.gov.ua/news/mizhnarodna-grupa-yermaka-makfola-prezentuvala-dorozhnyu-kar-75633
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https://www.nerc.gov.ua/news/07-chervnya-2022-roku-vidbudetsya-zasidannya-nkrekp
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Postanova_obgruntuvannya/2022/cherven/07.06.2022/p6_07-06-22.pdf


 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; 

 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. 

Міністерство екології та природних ресурсів України визначило 5 пріоритетних 
напрямків у сфері екологічної безпеки для Плану відновлення України. Таким 
чином, розділ  “Екологічна безпека” охоплюватиме  напрямки: 

 реформування державного управління у природоохоронній галузі; 

 кліматична політика: запобігання та адаптація до змін клімату; 

 екологічна безпека та ефективне управління відходами; 

 збалансоване використання природних ресурсів в умовах підвищеного 
попиту і обмежених можливостей; 

 збереження природних екосистем і біологічного різноманіття, 
відновлення та розвиток природоохоронних територій та об’єктів. 

 

 

 

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). 

https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Postanova_obgruntuvannya/2022/cherven/07.06.2022/p9_07-06-22.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Postanova_obgruntuvannya/2022/cherven/07.06.2022/p12_07-06-22.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Postanova_obgruntuvannya/2022/cherven/07.06.2022/p2_07-06-22.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Postanova_obgruntuvannya/2022/cherven/07.06.2022/p8_07-06-22.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Postanova_obgruntuvannya/2022/cherven/07.06.2022/p7_07-06-22.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Postanova_obgruntuvannya/2022/cherven/07.06.2022/p11.1_07-06-22.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Postanova_obgruntuvannya/2022/cherven/07.06.2022/p11.2_07-06-22.pdf
https://www.kmu.gov.ua/news/ruslan-strilec-viznacheno-5-prioritetnih-napryamkiv-u-sferi-ekologichnoyi-bezpeki-dlya-planu-vidnovlennya-ukrayini
mailto:author@dixigroup.org
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

