
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (станом на 12:00 6 березня) 

#StopRussianAggression 
#StandWithUkraine 

 

 Резюме  

 Із жовтня 2022 року росією здійснено 31 повітряну атаку по енергетичній 
інфраструктурі, зокрема 14 масованих ракетних ударів та 17 атак групами 
дронів-камікадзе – міністр енергетики Герман Галущенко. У найбільш критич-
ний період кількість знеструмлених точок обліку перевищувала 13,5 млн, або 
понад 80% від усіх абонентів. 

 Російські окупанти працевлаштовують на ЗАЕС осіб без відповідної 
освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків - Генштаб 
ЗСУ. 

 За інформацією міністра Галущенка, Україна виходить з опалювального 
сезону з достатніми запасами енергоресурсів. Cтаном на 3 березня запаси 
вугілля становлять 1,16 млн т (+0,37 млн т ніж роком раніше), газу - 9,7 млрд 
куб. м (близько до торішніх обсягів). 

 Враховуючи, що ситуація в енергосистемі стабілізувалась, "Укренерго" 
продовжить оновлювати інформацію тричі на тиждень. На організованих 
сегментах ринку електроенергії активізувалась торгівля. 

 Україна посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів 
генерації за рахунок укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної 
оборони - прем’єрміністр Денис Шмигаль. Міністр Галущенко закликав 
створити спільний європейський запас обладнання для аварійного ремонту, 
щоб мати можливість швидко реагувати на випадок нових масованих ракетних 
ударів. 

 Також, зі слів Галущенка, реалізуються проєкти з будівництва малої 
газової генерації, передбачається активний розвиток ВДЕ. Плануються  
 



державні програми стимулювання будівництва резервних систем живлення 
для критичної інфраструктури і домогосподарств, які передбачають встанов-
лення сонячних панелей чи вітротурбін з установками для зберігання енергії, з 
відповідним гібридним інвертором. До літа надійдуть сонячні панелі для 
будівель громадського призначення, наданих ENEL. 

 Дотації на утримання регульованих цін для населення у 2022 році сягнули 
400 млрд грн - ЗМІ з посиланням на слова прем’єра Шмигаля. Зокрема, 
"Енергоатом" та "Укргідроенерго" сплатили 107 млрд грн, "Нафтогаз" – понад 
200 млрд грн, підприємства комунальної теплоенергетики та органи місцевої 
влади компенсували ще понад 100 млрд грн. 

 За місяць дії всеукраїнської програми понад 2 млн українців обміняли 10 млн 
ламп розжарювання на таку ж кількість світлодіодних ламп. 

 СБУ вилучила 16 тис. т пального вартістю 800 млн грн. Таким чином було 
заблоковано можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з 
«Укрнафти» і «Укртатнафти» незаконно вивів попередній менеджмент. 

 Уряд затвердив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки, а 
на найближчому засіданні затвердить директора Національного антикорупцій-
ного бюро (із трьох фіналістів відбору). 

 

Атаки 

Вночі на 6 березня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-
камікадзе "Shahed-131/136" з північного напрямку (Брянська область рф), 
повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Із 15 випущених дронів 13 було збито силами 
оборони, інформація щодо ураження об’єктів інфраструктури наразі відсутня. 

Із жовтня 2022 року по енергетичній інфраструктурі росією було здійснено 31 
повітряну атаку, зокрема 14 масованих ракетних ударів та 17 атак групами дронів-
камікадзе, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Внаслідок ворожих дій 
було уражено ключові енергетичні об’єкти - ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС та підстанції 
системи передачі (підстанції "Укренерго" було атаковано понад 200 ракетами та 
БПЛА). Крім того, частина генеруючих потужностей досі перебуває під окупацією. У 
найбільш критичний період кількість знеструмлених точок обліку перевищувала 13,5 
млн, що складає понад 80% від загальної кількості абонентів. 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів напрацювало нову 
методологію фіксації та підрахунку збитків екології, за якою завдана рф шкода 
оцінюється у 2 трлн грн, заявив міністр Руслан Стрілець. 

 

Ядерна безпека 

Генеральний штаб ЗСУ 4 березня повідомив, що на Запорізькій АЕС не вистачає 
фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність електростанції. 
Російські окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, 
що може призвести до непередбачуваних наслідків. 

ЄС оприлюднив заяву після засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 2 березня 2023 
року стосовно російської агресії в Україні. Серед іншого, ЄС закликав рф вивести 
війська із ЗАЕС та висловив глибоку стурбованість останніми обстрілами території 
навколо станції. 

Президент Володимир Зеленський у річницю захоплення російськими загарбниками 
Запорізької АЕС закликав світ до особливо принципової реакції. “Потрібні глобальні  
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санкції проти атомної галузі рф, потрібне негайне повернення повного контролю 
України над ЗАЕС”, – заявив Президент. Зеленський подякував МАГАТЕ за 
співпрацю заради повернення безпеки. 

Разом з тим, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що 
дипломатичні кроки стосовно повернення ЗАЕС під контроль України не мають 
успіху та що ситуація зайшла у глухий кут. Українська позиція стосовно будь яких 
переговорів стосовно ЗАЕС базується на демілітаризації станції, виході зі станції 
працівників “Росатому”, повне повернення управління до українського персоналу. 

 

Сектор електроенергетики 

 Робота енергосистеми    
За інформацією міністра енергетики Германа Галущенка, 3 тижня поспіль в 
енергосистемі забезпечується баланс попиту і пропозиції без обмежень споживачів. 
Це було досягнуто за рахунок дострокового завершення ремонтів на енергоблоках 
АЕС, оперативного відновлення низки енергоблоків теплової генерації, сприятливих 
метеорологічних умов, зростання виробництва електроенергії на ГЕС та СЕС. За 
його словами, Україна виходить з опалювального сезону з достатніми запасами 
енергоресурсів. Так, станом на 3 березня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ 
становлять 1,16 млн тонн, що на 0,37 млн тонн більше ніж станом на аналогічну 
дату минулого року. Обсяги природного газу в ПСГ України складають 9,7 млрд куб. 
м (близько до торішніх обсягів). 

За інформацією "Укренерго", 6 березня споживання електроенергії поступово 
зростає, що характерно для початку робочого тижня, різке зростання споживання 
через погодні умови протягом тижня не передбачається. Дефіцит потужності в 
енергосистемі відсутній 23 дні поспіль і наразі не прогнозується. Потреба в 
електроенергії повністю покривається потужностями української генерації та 
незначним обсягом імпорту. В роботі усі види електростанцій, обсяг доступних 
потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки. Мережевих 
обмежень, що спричиняють необхідність обмеження споживачів, в областях наразі 
немає. 

Після завершення ремонтних робіт відновлено надійність живлення східного 
регіону. Також продовжуються роботи з підвищення надійності електропостачання 
на Одещині, відключення споживачів не прогнозується. Враховуючи, що ситуація в 
енергосистемі стабілізувалась, "Укренерго" продовжить оновлювати інформа-
цію про стан енергосистеми тричі на тиждень, втім у разі зміни ситуації можливе 
повернення до оперативного інформування. 

За даними ENTSO-E, 6 березня Україна здійснювала мінімальний комерційний 
імпорт електроенергії зі Словаччини (5-8 МВт для різних годин впродовж доби). Дані 
щодо імпорту з Молдови відсутні. При цьому, доступ до пропускної спроможності за 
напрямком "Словаччина-Україна" викупили дві компанії загальним об’ємом 260 
МВт: "Д.Трейдінг" (250 МВт) та "Августа" (10 МВт) рівними графіками. Доступ за 
напрямком “Молдова-Україна” викупила "Д.Трейдінг" (120 МВт). Гранична ціна за 
обома аукціонами з розподілу потужності була "нульовою". Доступ за іншими 
напрямками не пропонувався. 

 

Функціонування ринку (27 лютого – 3 березня) 
Ринок двосторонніх договорів (РДД): На “Українській енергетичній біржі” (“УЕБ”) 
другий тиждень поспіль зберігається висока інтенсивність торгівлі. Як і минулого  
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тижня, було проведено 23 аукціони з купівлі/продажу електроенергії в режимі 
одностороннього аукціону (4 у комерційних секціях, 19 у спеціалізованих). Серед 
ініціаторів торгів були “Енергоатом-Трейдинг”, “Укргідроенерго”, “Центренерго”, 
“Донбасенерго”, “Гарантований покупець”, компанії групи ДТЕК, постачальники 
універсальних послуг, оператори системи розподілу та ін. Загалом, на “УЕБ” було 
реалізовано 2 428 021,8 МВт∙год (у 2,15 рази більше порівняно з аналогічним 
періодом попереднього тижня) з постачанням у березні. Місячний індекс Base РДД 
на лютий залишився на рівні 3 256,1 грн/МВт∙год, а індекс на березень продовжив 
скорочення – до 2 773,9 грн/МВт∙год (-6,4%). 

Зокрема, “Енергоатом-Трейдинг” реалізував 883,92 тис. МВт∙год базового 
навантаження за цінами в діапазоні 2 700,02 - 2 703,05 грн/МВт∙год. “Гарантований 
покупець” продав 223,09 тис. МВт∙год блочними позиціями денних годин за цінами 
2 657,39 - 2 982,85 грн/МВт∙год. “Укргідроенерго” пропонувала базове навантаження 
та блочні позиції, проте реалізувати виставлений обсяг не вдалося. “Центренерго” 
продала 8,61 тис. МВт∙год блочними позиціями. Компанії “ДТЕК Курахівська ТЕС”, 
“ДТЕК Дніпроенерго” та “ДТЕК Західенерго” реалізували 960,68 тис. МВт∙год 
блочними позиціями за цінами 1 500 – 2 800 грн/МВт∙год. 

Крім того, у спеціалізованих секціях реалізували електроенергію базового 
навантаження: “Донбасенерго” – 185,75 тис. МВт∙год за середньозваженою ціною 2 
700,8 грн/МВт∙год, “Черкаське хімволокно” – 29,72 тис. МВт∙год за ціною 2 648,2 
грн/МВт∙год, та “Технова” – 54,24 тис. МВт∙год за ціною 2 601,51 грн/МВт∙год. У 
комерційних секціях компанії здійснювали закупівлю електроенергії навантаженням 
індивідуального профілю. 

Ринок “на добу наперед”: За даними сервісу Energy Map, на відміну від 
попереднього тижня, погодинні ціни на РДН зростали і наближалися до прайс-кепів 
для денних та нічних годин (відповідно, 4 000 та 2 000 грн/МВт∙год). В цілому, 
середньозважена ринкова ціна демонструвала стійкий висхідний тренд – із 2 821,67 
до 3 500,95 грн/МВт∙год. При цьому, індекси Base РДН у країнах Східної Європи 
(Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини) у 1,66-2,39 рази перевищували 
аналогічний показник України. 

Загалом, щоденний обсяг торгівлі на РДН України демонстрував зростання – від 43 
885,9 до 88 695,8 МВт∙год. В результаті, сумарний обсяг реалізації електроенергії 
збільшився до  b  МВт∙год (+37% порівняно з аналогічним періодом попереднього 
тижня). Незважаючи на відчутне зростання попиту на РДН, ринок залишався 
профіцитним – співвідношення між загальним обсягом заявок на продаж та купівлю 
електроенергії перебувало у межах 1,51-2,23; дефіцитних годин не спостерігалося. 
У структурі купівлі переважали постачальники (71,9-80,8%), частка операторів 
мереж становила 19,1-27,6%, решта (близько 0,1-0,5%) належала виробникам та 
трейдерам. 

Припинення та відновлення постачання 
Міненерго не оновлювало інформацію про відновлення постачання та про кількість 
споживачів без електроенергії станом на 5 березня. 

Масштабні припинення електропостачання та активні відновлювальні роботи мали 
місце: 

 у Запорізькій області, за даними місцевого ОСР, станом на 07:00 6 березня 
без електропостачання залишались 28 716 споживачів у 78 населених пунктах 
(за винятком тимчасово непідконтрольної території). Протягом 3-5 березня 
спеціалісти відновили постачання для 6 960 споживачів Запорізьких, 1 880 
Степногірських та 548 Вільнянських електромереж, знеструмлених через 
ворожі обстріли та технологічні порушення. Бойові дії спричинили нові 
відключення у Степногірському районі – знеструмлено 4 302 абоненти та 
Оріхівському районі - 464 домогосподарств; 
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 в Одеській області, за інформацією "Укренерго", з 28 лютого відсутні 
відключення електропостачання як через балансові обмеження, так і через 
мережеві. Мережа вже здатна пропустити обсяг електроенергії, який потрібен 
споживачам. До 15 березня заплановано завершення основних робіт для 
відновлення надійності живлення регіону, щоб відключення того чи іншого 
елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання; 

 у Дніпропетровській області, за інформацією ОВА, протягом 4-5 березня 
окупаційні війська неодноразово відкривали вогонь з важкого озброєння по 
Нікопольському району, внаслідок чого у місті Нікополь та Марганецькій 
громаді пошкоджено лінії електропередачі, у Червоногригорівській громаді - 
електромережі, люди залишалися без живлення. За повідомленням місцевого 
ОСР, 4 березня ремонтні бригади повернули електропостачання для 1 117 
домогосподарств у 3 населених пунктах півдня Дніпропетровщини, знеструм-
лених внаслідок бойових дій; 

 у Херсонській області, за даними ОВА, станом на 4 березня для відновлення 
електропостачання працювали 36 бригад (201 спеціаліст та 65 одиниць 
техніки). Фахівці виконували роботи на пошкоджених лініях, що живлять міста 
Херсон та Берислав, села та селища Білоусове, Ольгине, Миролюбівка, 
Високопілля, Біляївка, Калинівське, Правдине, Кірове, Нова Зоря, Станіслав та 
Посад-Покровське. 3 та 4 березня енергетики відновили електропостачання 
для всіх споживачів сіл Дар'ївка та Федорівка Дар'ївської громади, що були 
знеструмлені 4 місяці, а також у селі Біляївка Новоолександрівської громади 
(33 точки обліку); 

 у Миколаївській області, за повідомленням ОВА, станом на 6 березня 
частково або повністю пошкоджено 1 075 об’єктів електропостачання (+33 
порівняно із 3 березня), без електроенергії залишались 4 населених пунктів 
Баштанського та Миколаївського районів; 

 у Донецькій області, за даними місцевого ОСР, протягом 2-3 березня фахівці 
відновили електропостачання для 4 333 споживачів у 16 населених пунктах. 
Без електроенергії залишались 107 населених пунктів, де фахівці не мали 
доступу до проведення робіт; 

 у Харківській області, за даними місцевого ОСР, із 6 березня не 
застосовуватимуть графік відключень електроенергії; 

 у Сумській області, за повідомленням ОВА, протягом 3-5 березня росіяни 
здійснювали обстріли прикордонних громад регіону, внаслідок чого у 
Шалигинській, Білопільській та Зноб-Новгородській громадах пошкоджено лінії 
електропередачі; 

 у Чернігівській області, за даними ОВА, вночі на 5 березня внаслідок 
несприятливих погодних умов сталося пошкодження та відключення 2 ЛЕП 10 
кВ та 24 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишилися 1 
283 абонента в 11 населених пунктах; 

 оперативна зведена інформація стосовно електропостачання у Луганській 
області була відсутня на час підготовки огляду. 
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Нафтогазовий сектор 
 

Робота ГТС 
Обсяг транзиту газу через територію України 2-4 березня коливався в межах 40-42,6 
млн куб. м, тобто лише 37-39% від обсягів, передбачених контрактом із "Газпромом" 
(109 млн куб. м на добу). Транзитні потоки через точку з’єднання "Сохранівка" не 
відбувалися. 

Фізичний імпорт з країн ЄС у звітний період становив 37,8 млн куб. м (в середньому 
12,6 млн куб. м на добу) та здійснювався через точку з’єднання з Угорщиною 
"Берегдароц" (ВТЗ Берег) обсягом 20,2 млн куб. м, через точку з'єднання з Польщею 
"Германовичі" (ВТЗ Україна-Польща) обсягом 4,9 млн куб. м, через точку з'єднання 
зі Словаччиною "Будінце" обсягом 10,2 млн куб. м та через точку з'єднання з 
Молдовою “Каушани” обсягом 2,5 млн куб. м. На виході з ГТС, окрім транзиту, 
транспортування газу 2-4 березня не здійснювалось. 

Транзит російського газу через територію України, млн куб. м  

 

Джерело: ОГТСУ 

 

Функціонування ринку нафти та нафтопродуктів 
Служба безпеки України повідомила про вилучення 16 тис. т пального вартістю 800 
млн грн. Як вказано у прес-релізі, таким чином було заблоковано можливий 
нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з «Укрнафти» і «Укртатнафти» незаконно 
вивів попередній менеджмент цих компаній. Наразі вирішується питання щодо 
арешту вилучених нафтопродуктів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил 
оборони. СБУ встановила, що представники «Укртатнафти» впродовж 2022 року 
відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення 
операцій у податковій звітності. В подальшому підконтрольні АЗС реалізовували 
оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку. 

. 
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Припинення та відновлення постачання 
Міненерго не оновлювало інформацію про відновлення постачання та про кількість 
споживачів без газу станом на 5 березня. 

Найбільш складна ситуація з газопостачанням спостерігалася у Дніпропетров-
ській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, 
Харківській областях. 

В Запорізькій області станом на 3 березня без газопостачання були 14 560 
абонентів у 37 населених пунктах. Протягом 2 березня у обласному центрі 
Запоріжжі було відновлено газопостачання 484 побутових споживачів. Ймовірно, 
йдеться про відновлення розподілу газу до мешканців будинків, які знаходяться 
поруч з багатоповерхівкою, зруйнованою російською ракетою в ніч на 2 березня. В 
інших населених пунктах відновлювальні роботи за можливості будуть проведені 
невідкладно після отримання допуску до місць пошкоджень та з урахуванням 
безпекової ситуації. 

У Миколаївській області, за даними ОВА станом на 6 березня, всього за час війни 
було пошкоджено 1 383 об'єктів газової інфраструктури (+3 у порівнянні із 3 
березня), внаслідок чого без газопостачання залишалося 5 249 споживачів (-22). 

В Дніпропетровській області внаслідок ворожих атак пошкоджено газорозпо-
дільну інфраструктуру Червоногригорівської та Марганецької громад. 

Інформація про ситуацію з газопостачанням у решті проблемних областей була 
відсутня на момент підготовки огляду. 

 

Контрзаходи українських компаній  

та державних органів 

За півроку українські енергетики, урядовці, сектор безпеки та оборони мають 
зробити конкретні кроки, щоб у наступний опалювальний сезон увійти готовими до 
будь-якої загрози, наголосив Президент України Володимир Зеленський. Зокрема, 
за його словами, слід посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, 
яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку. Крім того, зауважив 
Глава держави, українцям у межах проєкту децентралізації енергосистеми потрібно 
надати більше можливостей для встановлення приватних об’єктів генерації та 
постачання електроенергії. 

Україна посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації за 
рахунок укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної оборони, повідомив 
прем’єрміністр Денис Шмигаль. «Плануємо реалізувати ефективні заходи, які 
убезпечать розподільчі підстанції від ворожих дронових та ракетних атак. Відповідні 
проекти вже розроблені та незабаром будуть реалізовані. Будемо це робити 
протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону», - наголосив він. 

Міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Конгресу місцевих та 
регіональних влад заявив, що вже проводяться ремонти пошкоджених генеруючих 
потужностей (де це доцільно), здійснюється відновлення системи передачі і систем 
розподілу, реалізуються проєкти з будівництва малої газової генерації, 
розосередженої по населених пунктах і окремих споживачах. Також, з його слів, 
передбачається активний розвиток відновлюваної енергетики – як промислових 
об’єктів, так і малої відновлюваної генерації на стороні споживачів. Крім того, 
плануються державні програми стимулювання будівництва резервних систем 
живлення для критичної інфраструктури і домогосподарств невеликої потужності,  
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які передбачають встановлення сонячних панелей чи вітротурбін з установками 
для зберігання енергії, з відповідним гібридним інвертором, який може працювати 
як в автономному режимі, так і в рамках синхронізації з мережею. 

В рамках зустрічі Партнерства з трансатлантичної співпраці в галузі енергетики та 
клімату (P-TECC) у Загребі Галущенко закликав партнерів створити спільний 
європейський запас обладнання для аварійного ремонту, щоб мати можливість 
швидко реагувати на випадок нових масованих ракетних ударів з боку росії. Під час 
свого виступу міністр також акцентував на необхідності посилювати санкції проти 
росії та жорстко контролювали їх дотримання. 

Європейська Комісія відправить до України першу партію сонячних панелей для 
будівель громадського призначення, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер 
Ляєн. "ENEL (італійська енергетична компанія) пожертвує 5700 панелей Україні. 
Сонячні панелі вироблені в Європі, в Катанії, за підтримки Європейського фонду 
інновацій", зазначила вона. Фон дер Ляєн також висловила упевненість, що обсяги 
такої допомоги збільшуватимуться. Як повідомили в Міненерго, панелі надійдуть в 
Україну до літа, вони здатні покрити 11 тис. кв. м дахів публічних будівель. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками Конгресу місцевих та 
регіональних влад, у березні Кабмін підготує рішення, які потрібні громадам для 
бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України 
будуть запропоновані Верховній Раді. Прем’єрміністр Денис Шмигаль, у свою чергу, 
закликав голів громад активніше надавати інформацію до Реєстру майна, 
пошкодженого та зруйнованого внаслідок повномасштабної агресії рф, 
наголосивши, що це передує відбудові. 

Понад 10 країн-партнерів взяли під патронат відбудову певних об’єктів або регіонів 
України, повідомив прем'єрміністр Шмигаль. Він також наголосив, що уряд приділяє 
увагу прямим контактам між громадами і містами-побратимами. Зокрема, за 
повідомленням Херсонської ОВА, Чорнобаївська громада відібрана до участі в 
Проєкті UA2011-01 «Надання експертної та технічної допомоги уряду та 
регіональним адміністраціям у розробці та реалізації планів відновлення», який 
фінансується урядом Великої Британії. 

Медіа з посиланням на слова прем’єрміністра Дениса Шмигаля повідомили, що 
дотації на утримання регульованих цін для населення у 2022 році сягнули 400 млрд 
грн. "За минулий рік "Енергоатом" та "Укргідроенерго" в рамках спеціально 
покладених зобов'язань, тобто на компенсацію різниці (у тарифах) між ринковою 
вартістю та вартістю для людей, сплатили 107 млрд грн, а "Нафтогаз" – понад 200 
млрд грн. Тобто більше ніж на 300 млрд грн енергетичні компанії України сплатили 
цю різницю у тарифах", цитують ЗМІ голову уряду. Як зазначається, підприємства 
комунальної теплоенергетики та органи місцевої влади додатково компенсували 
понад 100 млрд грн різниці у тарифах для населення. 

За один місяць дії всеукраїнської програми понад 2 млн українців обміняли у 
відділеннях "Укрпошти" 10 млн ламп розжарювання на таку ж кількість 
світлодіодних ламп. Станом на 3 березня кількість обміняних ламп на Київщині та 
Дніпропетровщині перейшла позначку в 1 млн, до них наближається Львівщина 
(840 тис.), Харківщина (610 тис.), Одещина (600 тис.) та Вінниччина (590 тис.).  

В рамках конференції «Об‘єднані заради справедливості» генеральні прокурори 
країн, які входять до Спільної слідчої групи (JIT), підписали угоду про створення у 
Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії росії, який запрацює 
влітку 2023 року. Генпрокурор України Андрій Костін підкреслив, що робота цього 
Міжнародного центру буде першим кроком на шляху до створення Спеціального 
трибуналу по засудження злочину агресії російської політичної і військової верхівки 
відносно України. Передбачається, що у цьому центрі працюватимуть прокурори, 
які збиратимуть докази злочину агресії. 

https://www.kmu.gov.ua/news/sanktsii-proty-rosii-maiut-posyliuvatys-a-ikh-vykonannia-zhorstko-kontroliuvatys-herman-halushchenko
https://twitter.com/vonderleyen
https://www.mev.gov.ua/novyna/zustrich-hermana-halushchenka-ta-yevrokomisara-kadri-simson-ukrayina-otrymaye-5700
https://www.youtube.com/watch?v=wAMzCHFp-TA&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://t.me/Denys_Smyhal/4702
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3677793-uze-ponad-10-krain-vzali-pid-patronat-vidbudovu-pevnih-obektiv-abo-regioniv-smigal.html
http://t.me/khersonskaODA/4130
https://biz.censor.net/news/3403518/shmygal_otsinyv_dotatsiyi_na_strymuvannya_taryfiv_dlya_naselennya_u_400_milyardiv
https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57865-10-miljoniv-lamp-za-misjac-ukrainci-aktivno-obminjujut-lampi-po-vsij-kraini
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3678259-sogodni-pidpisali-ugodu-pro-stvorenna-u-gaazi-centru-z-rozsliduvanna-zlociniv-agresii-rf-kostin.html


Костін також повідомив про створення діалогової групи з координації національних 
та міжнародних зусиль з питань притягнення до відповідальності за злочини, 
вчинені в Україні у результаті російської збройної агресії. Зазначається, що до 
заяви приєдналися заступник прем’єр-міністра Нідерландів та міністр закордонних 
справ Вопке Гукстра, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, прокурор 
Міжнародного кримінального суду Карім Хан, президент Євроюсту Ладіслав 
Хамран та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Як платформа для 
співпраці, Dialogue Group допомагатиме суб’єктам правосуддя в Україні та третіх 
країнах, міжнародним механізмам та громадянському суспільству", - резюмував 
Костін. 

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що конференція 
«Об‘єднані заради справедливості» стане імпульсом для прийняття Генасамблеєю 
ООН проєкту української резолюції щодо створення спецтрибуналу. Він також 
висловив надію, що трибунал стане тим фактором, що вирішить проблему 
неможливості для Міжнародного кримінального суду (МКС) притягувати до 
відповідальності певних осіб саме за злочин агресії. Окремо Зеленський зазначив, 
що в Україні відкривається офіс МКС, і назвав це великою подією для 
справедливості. 

Прем'єрміністр Денис Шмигаль в рамках цієї заявив, що Україна спільно з 
партнерами працює над створенням механізму конфіскації російських активів, які 
можна буде направити на відновлення України. Механізм складатиметься з 
чотирьох елементів: Міжнародний реєстр збитків; Компенсаційна комісія, яка 
розглядатиме заяви про відшкодування збитків; Компенсаційний фонд, з якого 
будуть іти відшкодування; механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією 
рішень. Шмигаль додав, що спеціальний компенсаційний механізм виплати 
репарацій базуватиметься на міжнародному договорі, який Україна розробляє 
разом із державами-партнерами. 

Також Денис Шмигаль заявив, що конкурсна комісія визначила і подала в КМУ свої 
пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на зайняття посади директора 
Національного антикорупційного бюро. За словами прем’єра, на найближчому 
засіданні уряд затвердить директора бюро. Зазначимо, що напередодні уряд 
затвердив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

https://www.gp.gov.ua/ua/posts/miznarodna-pidtrimka-ukrayini-na-yuridicnomu-fronti-posilyujetsya-stvoreno-dialogue-group
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3677903-spectribunal-dla-rosii-zelenskij-virit-so-uridicnij-ramstajn-dast-impuls-genasamblei-oon.html
https://www.kmu.gov.ua/news/denys-shmyhal-ukraina-razom-iz-partneramy-rozrobliaie-spetsialnyi-kompensatsiinyi-mekhanizm-vyplaty-reparatsii
http://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0DB9xWuYeQczZ7KyCXDiWcS8BeY3Sc2i2bMc98Cap8JNATjTprGfuA3dUguse6UpXl
https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-uriad-zatverdyv-antykoruptsiinu-prohramu-na-2023-2025-roky
mailto:author@dixigroup.org


 

ПІДТРИМАТИ ЕНЕРГОСЕКТОР УКРАЇНИ 

Україні терміново потрібне енергетичне обладнання для 
аварійного відновлення енергопостачання постраждалих 
від війни регіонів. У списку затребуваного обладнання – 
понад 12 тис. найменувань. Якщо ваша компанія, асоціація 
чи країна готові допомогти, зв’яжіться із Групою підтримки 
України Секретаріату Енергетичного Співтовариства. 

Сторінка Енергетичного Співтовариства (energy-
community.org) 

 

ПІДТРИМАТИ АРМІЮ УКРАЇНИ 

Щоб фінансово підтримати Збройні Сили України, скористайтеся посиланням 
(спеціальний рахунок Національного Банку України). 

mailto:UkraineEmergencySupport@energy-community.org
mailto:UkraineEmergencySupport@energy-community.org
https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/Ukraine.html
https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/Ukraine.html
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

