
 
 

 

Війна РФ проти України: 
енергетичний вимір 

DiXi Group alert 
(станом на 12:00 7 червня) 

#StopRussianAggression 

#StandWithUkraine 

Резюме 
 По Україні близько 657 200 споживачів не мали електропостачання,  

163 700 споживачів перебували без газопостачання. 

 На ЧАЕС завершила роботу експертна місія МАГАТЕ у рамках Плану дій 
з надання допомоги (AAP). За результатами дослідження, експерти 
визначили перелік потреб, що виникли внаслідок окупації військами рф. У 
остаточному звіті буде визначено аспекти технічної підтримки, що сприятимуть 
безпеці та захищеності установок та робіт на майданчику ЧАЕС. 

 Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство готує 
експертну місію на Запорізьку АЕС через припинення онлайн-передачі 
даних про стан справ із ядерними матеріалами. Водночас, “Енергоатом” 
розглядає це повідомлення як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на 
ЗАЕС, щоб легітимізувати перебування там окупантів і, таким чином, фактично 
схвалити їхні дії. “Енергоатом” зазначив, що українська сторона не 
запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла у такому візиті, 
наголосивши, що він стане можливим лише після відновлення повного 
контролю над станцією. 

 Міненерго зобов’язало учасників ринку до кінця дії воєнного стану 
закуповувати електроенергію на ринку "на добу наперед" (РДН) в обсязі 
не менше 10% подекадного використання споживачами. У разі 
невиконання учасник ринку зобов'язаний докупити відповідні обсяги 
електроенергії на РДН у наступній декаді або набути "Дефолтний" статус. 
Постачальники негативно оцінюють цю ініціативу - на їх думку, це посилює 
ручне регулювання ринку, погіршує умови роботи та може спричинити 
здорожчання електроенергії для непобутових споживачів. 

 



 Держенергоефективності анонсувало створення Національної системи 
моніторингу енергоефективності, що забезпечить збір, обробку і 
зберігання інформації щодо використання енергоресурсів для 
подальшого моніторингу та оцінки ефективності споживання. 

 

Ядерна та радіаційна безпека 
Зона відчуження ЧАЕС 
3 червня на майданчику Чорнобильської АЕС завершила роботу експертна місія 
МАГАТЕ у рамках Плану дій з надання допомоги (AAP). Експерти МАГАТЕ вивчили 
стан систем фізичного захисту об'єктів Зони відчуження, дослідили процеси 
поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом, стан захисту 
працівників від радіаційного опромінення. За результатами дослідження, експерти 
визначили перелік потреб, що виникли внаслідок окупації військами рф. У 
остаточному звіті місії буде визначено аспекти технічної підтримки, що сприятимуть 
безпеці та захищеності установок та робіт на майданчику ЧАЕС. 

ЗАЕС 
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 6 червня заявив, що Агентство готує 
експертну місію на Запорізьку АЕС через припинення онлайн-передачі даних до 
МАГАТЕ про стан справ із ядерними матеріалами на станції. Водночас, 
“Енергоатом” розглядає це повідомлення як чергову спробу будь-яким шляхом 
потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати перебування там окупантів і, таким чином, 
фактично схвалити всі їхні дії. 

Окрім цього, “втрата зв’язку” ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена навмисними діями 
окупантів, які відключили в Енергодарі мережі українського оператора Vodafone, з 
яким МАГАТЕ має контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, 
які перебували під контролем Агентства, – закриті й опечатані. Інформація 
накопичується на сервері й буде передана до МАГАТЕ, коли зв’язок буде увімкнено. 

До того ж, “Енергоатом” зазначає, що українська сторона не запрошувала Гроссі 
відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла у такому візиті, наголосивши, що він стане 
можливим лише після повернення країні повного контролю над станцією. 

 

Сектор електроенергетики 
Робота енергосистеми 

Україна здійснює комерційний експорт електроенергії до Польщі по лінії 
“Добротвірська ТЕС-Замость” рівним графіком в обсязі 210 МВт щогодинно. Також, 
за даними “Укренерго”, експорт до Молдови станом на 7 червня становить 142 МВт; 
при цьому, “Енергоатом” та “Укргідроенерго” викупили, відповідно, 150 МВт та 200 
МВт пропускної спроможності до Молдови на 7 та 8 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 
східному регіоні введена в роботу повітряна лінія 330 кВ. На іншій лінії цього ж класу 
напруги продовжувалися ремонтні роботи (відремонтовано 7 пошкоджень кабелю,  
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замінено 30 деталей обладнання). Тактож тривав ремонт кабелю ще на трьох лініях 
330 кВ та 750 кВ у південно-східному та центральному регіонах. Крім того, у 
центральному регіоні на підстанції 750 кВ відновлено обладнання комірок. У 
північному регіоні на підстанції 330 кВ прокладено новий кабель живлення 
роз'єднувачів та вимикачів. 

 

Функціонування ринку електроенергії 
Ринок “на добу наперед” (РДН): Середньозважена ціна купівлі-продажу 
електроенергії практично не змінилася і на 7 червня становила 2248,72 грн/МВт∙год 
(+0,3% до попереднього дня). Біржові ціни електроенергії на ринках країн Східної 
Європи синхронно зросли, що спричинило збільшення їх розриву відносно України. 
Індекси Румунії, Словаччини та Угорщини у 3,2 рази перевищували значення 
індексу Base РДН України; спред з ринком Польщі становив 2,9 рази. 

Загальний обсяг торгівлі помірно зріс – до 12,5 тис. МВт∙год (+9,7% до попереднього 
дня). Водночас, співставна динаміка зростання пропозиції – до 94,1 тис. МВт∙год 
(+9,8%) зберегла профіцитність ринку на попередньому рівні: розрив із обсягом 
заявок на купівлю становив 7,5 разів. Структура купівлі також практично не 
змінилася: основну частину (55%) займали постачальники, 43,4% належало 
операторам мереж, решта 0,5% – виробникам і трейдерам. 

Внутрішньодобовий ринок (ВДР): Середньозважена ціна електроенергії на ВДР 
продовжила незначно зростати і на 6 червня становила 2640,73 грн/МВт∙год (+4,6% 
до попереднього дня). При цьому, загальний обсяг торгівлі “просів” більш ніж удвічі 
– до 0,39 тис. МВт∙год (-56,7% до попереднього дня) і залишався відносно 
незначним. Водночас, зростання пропозиції до 42,1 тис. МВт∙год (+14,1%) 
спричинило помітне збільшення профіцитності ринку – розрив із обсягом заявок на 
купівлю зріс із 41 до 108 разів. У структурі купівлі домінуючу частину (98%) займали 
постачальники, 2% належало операторам мереж. 
 

Припинення та відновлення постачання 
За даними Міністерства енергетики, станом на 6 червня через пошкодження, 
обумовлені бойовими діями, в Україні залишались знеструмленими 737 населених 
пунктів, загалом близько 657 200 споживачів, протягом доби відновлено постачання 
для близько 17 300 споживачів. 

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

 у Донецькій області, за інформацією місцевого ОСР, протягом доби 
фахівцями відновлено електропостачання для понад 7 000 родин у 8 
населених пунктах Покровського, Бахмутського та Краматорського районів. 
Без світла загалом залишалися 318 населених пунктів (за даними 
Міністерства енергетики - 356 000 споживачів), найбільше - у Слов’янському, 
Авдіївському, Мар’їнському, Торецькому, Бахмутському та Великоновосіл-
ківському районах; 

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

 у Харківській області, за даними Міністерства енергетики, близько 76 000 
споживачів залишались знеструмленими; 

 у Запорізькій області, за даними місцевого ОСР станом на 07:00 7 червня, 
без електропостачання залишались 28 464 споживачів у 86 населених  
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пунктах. Протягом доби фахівці ОСР відновили постачання для 10 006 родин 
Оріхівського району, крім того, усунули пошкодження трансформаторної 
підстанції, замінили опори зовнішнього освітлення та заживили 800 абонентів 
у м. Запоріжжя. Водночас внаслідок бойових дій додалося пошкоджень у 
Пологівських електромережах, через що були знеструмлені 3 населені пункти 
(загалом 1 256 домівок); 

 у Миколаївській області, за інформацією ОВА, станом на 7 червня частково 
або повністю пошкоджено 379 об’єктів електропостачання, зокрема 8 
протягом останньої доби. Знеструмленими залишалися 92 населених пункти 
(з них 2 частково) Баштанського та Миколаївського районів; 

 у Херсонській області, за інформацією ОВА, станом на 12:00 6 червня, 
серед громад, з якими вдалося встановити зв’язок, у Музиківській, 
Кочубеївській, та Нововоронцовській електропостачання здійснювалося 
частково, щонайменше 10 населених пунктів перебували без світла. В усіх 22 
населених пунктах Високопільської громади електропостачання відсутнє 
повністю. Мешканцям селища Стариця Борозенської громади вдалося 
відновити електропостачання власними силами; 

 у Дніпропетровській області, за даними місцевого ОСР, протягом тижня 
фахівцями відновлено електропостачання для 6 223 споживачів у 20 
населених пунктах. Станом на 6 червня відновлено роботу усіх ліній, що 
постраждали від обстрілів, нових відключень немає; 

 у Чернігівські області, за інформацією ОВА станом на 06:00 7 червня, 2 164 
споживачів у 6 населених пунктах не отримували послугу з постачання 
електроенергії; 

 у Сумській області, за інформацією ОВА, уночі ворог відкрив вогонь по  
м. Середина-Буда, пошкодивши лінію електропередачі. У м. Охтирка 
комунальні служби здійснювали демонтаж конструкцій на території ТЕЦ; у  
м. Тростянець відновлювали 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 5 червня скоротився на  
1,7 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою і становив 40,3 млн куб. м. Ці 
обсяги становлять лише 37% 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 2,5 млн куб. м. Разом з тим, 
частина цих обсягів може становити транзит з Польщі до Угорщини через Україну, 
оскільки за добу 5 червня через точку з'єднання “Берегово” (віртуальна точка 
з'єднання “Берег”) з української ГТС було протранспортовано 1,8 млн куб. м. 
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Транзит російського газу через територію України  
(на точках з'єднання “Сохранівка” та “Суджа”), млн куб. м 

 

Джерело: ОГТСУ 

ТОВ “Оператор ГТС України” відзвітував про роботу в частині скорочення викидів 
метану. Зокрема, Оператор знизив показник неконтрольованих викидів (fugitive 
emissions) у відношенні до загального обсягу емісії метану із 42% (2019 р.) до 28% 
(2021 р.) за рахунок оптимізації виявлення витоків газу та закупівлі обладнання для 
їх оперативного усунення. Також “ОГТСУ” приєднався до низки міжнародних 
ініціатив, пов'язаних зі скороченнями викидів метану в атмосферу, зокрема Oil and 
Gas Methane Partnership (ОGMP 2.0). 

 

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 6 червня травня без 
газопостачання залишалися 163 700 споживачів, за добу розподіл газу відновлено 
більше  200 абонентам. 

В Донецькій області ситуація не змінилась – майже весь регіон без газопоста-
чання через пошкодження магістрального  трубопроводу. Розподіл газу 
здійснювався лише 1 900 споживачам області в двох населених пунктах.  

У Луганській області ситуація без змін: газопостачання відсутнє через масштабні 
руйнування критичної інфраструктури в ході бойових дій.  

В Харківській області місцева ОВА повідомляє про пошкодження газопроводу 
середнього тиску в Дергачівському районі, яким постачався газ 7 600 
домогосподарствам у 5 населених пунктах. Оператор ГРМ намагатиметься 
сьогодні розпочати відновлювальні роботи.  

У Херсонській області станом на 12:00 6 червня про значні зміни в газопостачанні 
не повідомлялось – повністю без газопостачання залишалася 1 громада 
(Високопільська) та частково – 3 (Великоолександрівська, Нововоронцовська,  
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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 7 червня ситуація з газопостачанням майже 
не змінилась – за час війни було зруйновано або пошкоджено 590 (незмінно в 
порівнянні з попередньою добою) об'єктів газової інфраструктури, без 
газопостачання залишалися 6 656 абонентів (+83).  

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

 

Контрзаходи українських компаній  
та державних органів 
Посол України в ЄС Всеволод Ченцов заявив, що Україна оцінює запровадження 
шостого пакету санкцій проти РФ як дуже потужний крок, який став тригером для 
відмови від російської нафти вже зараз. Попри те, що перехід до нових умов 
триватиме шість-вісім місяців, низка держав-членів ЄС і приватних компаній уже 
почали перехід на нові джерела постачання. На думку Ченцова, наступний пакет 
санкцій має передбачати повну відмову від трубопровідної нафти та російського 
газу; заходи для блокади російського флоту; заборону входження кораблів під 
прапором ЄС до російських портів; відключення від SWIFT нових російських та 
білоруських банків; впровадження кіберсанкцій щодо криптовалюти. 

Міністерство енергетики опублікувало наказ №187 від 26.05.2022 року, яким 
зобов’язало учасників ринку з 1 червня і до кінця воєнного стану здійснювати 
закупівлю електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) в обсязі не менше 10% 
подекадного використання споживачами. НЕК "Укренерго" як адміністратор 
розрахунків за результатами кожної декади зобов'язана перевіряти виконання 
кожним учасником ринку встановленого правила. У разі невиконання учасник ринку 
зобов'язаний докупити відповідні обсяги електроенергії на РДН у наступній декаді 
або набути "Дефолтний" статус. 

За повідомленнями медіа, на документі значиться "Внесено до єдиного державного 
реєстру нормативних актів", однак у держреєстрі зазначено, що документ поки "не 
набрав чинності". При цьому, постачальники негативно оцінюють цю ініціативу як 
таку, що вчергове посилює ручне регулювання, викривлює ринок, погіршує 
економічні умови роботи постачальників та може спричинити здорожчання 
електроенергії для непобутових споживачів. 

Тим часом, ТОВ “Енергопрод Сервіс” оскаржила в Окружному адміністративному 
суді м. Києва  постанову НКРЕКП від 25.02.2022 р. № 332 в частині пункту 1.10., 
який визначає перелік ліцензіатів, до яких не застосовується статус "Дефолтний" 
на час війни.  Судове засідання по адміністративній справі № 640/7129/22 
призначено на 20 червня 2022 року. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розробити 
проєкт майбутньої грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу. 
Завдяки програмі уряд розраховує "розігріти" економіку, простимулювати 
створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну 
продукцію. 
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Держенергоефективності анонсувало створення Національної системи моніторингу 
енергоефективності, яка забезпечить моніторинг: 

 виконання Національного плану дій з енергоефективності, стратегії 
термомодернізації будівель; 

 стану впровадження систем енергетичного менеджменту органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, 
організаціях; 

 виконання державних цільових програм енергоефективності та оцінку їх 
ефективності; 

 наявності місцевих енергетичних планів і звітів про їх реалізацію; 

 проведення порівняння енергетичної ефективності об’єктів (бенчмаркінгу). 

Як очікується, централізована інформаційна система забезпечить збирання, 
обробку і зберігання інформації щодо використання енергоресурсів для подальшого 
моніторингу та оцінки ефективності споживання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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