
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (станом на 12:00 10 березня) 

#StopRussianAggression 
#StandWithUkraine 

 

 Резюме тижня (6-10 березня)  

 9 березня рф здійснила чергову масовану повітряну атаку по енергетич-
ній інфраструктурі, випустивши 81 ракету різного типу та 8 ударних БПЛА. 
Зафіксовано влучення в об’єкти генерації, передачі та розподілу електро-
енергії у 8 областях – міністр енергетики Герман Галущенко. Голова правління 
"Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ціллю атаки рф були 
підстанції "Укренерго", зокрема на сході та півдні, а також теплові електро-
станції по всій країні. ДТЕК повідомила про обстріли 3-х ТЕС, обладнання 
зазнало серйозних пошкоджень. 10 березня обстріли продовжилися – 
уражено енергетичні об’єкти Дніпропетровської та Запорізької областей. 

 Внаслідок атаки 9 березня Запорізька АЕС була повністю знеструмлена - 
вшосте з початку повномасштабного вторгнення – та протягом 11 годин 
отримувала електроенергію для власних потреб від дизель-генераторів. 
МАГАТЕ, Міненерго, “Енергоатом” та Держатомрегулювання продовжують 
наголошувати на тому, що ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС продовжує 
деградувати. Серед порушень – нелегальні модифікації обладнання, наприк-
лад систем тепло- та електропостачання, сховища відпрацьованого ядерного 
палива, будівництво резервної дизельної електростанції, тиск на персонал. 

 Україна закликає до санкційного тиску і заборони використання атомних 
обʼєктів для терору. Президент Володимир Зеленський заявив, що чим 
швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше 
буде для світу.  На зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем він також 
заявив, що ЗАЕС повинна повернутися під контроль України і що це питання 
глобальної безпеки. Євроатом і 49 держав звернулися до МАГАТЕ з вимогою, 
щоб росія залишила ЗАЕС, написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 



За його словами, у своїй заяві країни також закликають припинити обстріл 
українських енергетичних об’єктів. 

 Після атак рф споживання електроенергії тримається на рівні робочого 
дня та покривається наявним виробництвом. Мережеві обмеження є у 
Житомирській та Харківській областях, у Дніпропетровській та Запорізькій 
діють аварійні відключення – "Укренерго". Із жовтня 2022 року росією 
здійснено 33 повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі, зокрема 15 
масованих ракетних ударів та 18 атак групами дронів-камікадзе – міністр 
Галущенко. У найбільш критичний період кількість знеструмлених точок обліку 
перевищувала 13,5 млн, або понад 80% від усіх абонентів. 

 Незважаючи на війну, повна інтеграція ринку електроенергії до спільного 
ринку ЄС залишається пріоритетним завданням – заступник міністра 
енергетики Ярослав Демченков. Україна розраховує на подальше розширення 
можливостей для комерційного обміну електроенергією, експорт надасть 
підтримку фінансовій стабілізації ринку України та допоможе ЄС відмовитися 
від російських енергоресурсів. Тим часом, Україну інтегровано до платфор-
ми ЄС зі спільної закупівлі газу, мета - забезпечити поставки 2 млрд куб. м. 

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

 За даними ЗМІ, голова наглядової ради АТ “Магістральні газопроводи 
України” (материнська компанія ТОВ “Оператор ГТС України”) Уберт 
Беттонвіль склала свої повноваження. У відповідному листі вона вказала 
причиною відставки небажання окремих членів НР застосовувати стандарти 
ЄС та принципи корпоративного управління. Нагадаємо, корпоративна рефор-
ма Оператора ГТС досі не завершена: різні стейкхолдери мають різні погляди 
на черговість, нормативні способи та етапи переходу на модель єдиної 
компанії в управлінні ГТС (без посередника в особі “МГУ”). 

 Триває залучення міжнародної допомоги для швидкого відновлення. 
Уряд схвалив проєкт Грантової угоди з Японським агентством міжнародного 
співробітництва (22,44 млрд японських єн) для реалізації програми екстреного 
відновлення. Також спрощено процедуру отримання Зоною відчуження ЧАЕС 
протипожежного обладнання на суму 1,1 млн євро як гуманітарної допомоги. 
За  підтримки  ПРООН  в  Україні  буде  створено Координаційний центр з оцінки  
екологічної шкоди, на  який виділено 6,7 млн дол. До Фонду підтримки 
енергетики України надійшли 151 млн євро, з них для потреб постраждалих 
енергокомпаній розподілені близько 138 млн євро. 

 Україна потребує додаткових поставок високовольтного обладнання. 
Міністр Галущенко закликав створити спільний європейський запас 
обладнання для аварійного ремонту, щоб мати можливість швидко реагувати 
на випадок нових масованих ракетних ударів. "Ми маємо особливо гостру 
потребу у високовольтному обладнанні, зокрема трансформаторах, розподіль-
ній газовій генерації та іншому енергетичному обладнанні", заявив замміністра 
Ярослав Демченков. Загалом за час війни, за даними голови правління 
“Укренерго”, 60-70% всіх пошкоджень припало на високовольтні підстанції. “В 
більшості своїй вузлові магістральні підстанції були хоча би раз пошкоджені. 
Деякі були пошкоджені 20 разів. Також немає такої великої електростанції, яка 
б не була пошкоджена”, заявив Кудрицький. Уряд заявив про намір посилити 
захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації за рахунок 
укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної оборони. 

 



 За оцінками голови голови правління “Укренерго” Володимира Кудрицького, 
оператор недоотримав близько 30% виручки (15-17 млрд грн) внаслідок 
вторгнення. За оцінками Мінекономіки, прогноз ВВП на кінець 2023 року – 
зростання на 1%, рівень інфляції – 24%. Головна різниця між цим 
макропрогнозом і тим, який використовувався під час підготовки бюджету, - 
тривалість бойових дій. 

 «Нафтогаз» не полишає спроб реструктурувати виплати за єврообліга-
ціями. Як повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій 
Чернишов, компанія планує зробити держателям євробондів нову пропозицію 
щодо реструктуризації виплат. 

 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. 

 Регулятор анонсує відмову України від механізму ПСО “за сприятливих 
умов”.  Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в рамках візиту до 
австрійського регулятора E-Control заявив, що як тільки ситуація дозволить, 
інструмент ПСО буде скасовано.  Тим часом, Регулятор також відзначив 
позитивну динаміку виконання ОСР вимог щодо дотримання графіків відклю-
чень та належного інформування про перерви в електропостачанні.  

 Плани з розвитку розподіленої генерації озвучуються в узагальненому 
вигляді. Зі слів міністра Германа 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 
встановлення сонячних панелей чи вітротурбін з установками для зберігання 
енергії, з відповідним гібридним інвертором. "Укренерго" визначила місця, де 
найбільш доцільно розмістити нову генерацію. Зі слів голови правління 
Кудрицького, старі вугільні ТЕС мають бути замінені на мікс нових 
електростанцій (АЕС, ВЕС та СЕС, системи накопичення). 

 За оцінками “Укренерго”, “зелена” генерація в енергобалансі зараз 
займає близько 5%. За словами голови правління Володимири Кудрицького, 
90% потенціалу вітру недоступні, оскільки багато ВЕС залишилися в 
окупованому Приазов’ї. Сонячна генерація в обсязі більше половини 
потужностей залишилася на підконтрольних територіях, тому СЕС, ймовірно, 
навесні відіграють більшу роль. Тим часом, група ДТЕК анонсувала 
завершення будівництва першої черги Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт 
із загальної заявленої в 500 МВт. 

 ОАЕ долучаться до програми із заміни ламп розжарювання на LED-
лампи. Україні запропонували поставити 5 млн LED-ламп, перша партія має 
надійти найближчим часом. За місяць дії всеукраїнської програми, яка 
реалізується за підтримки ЄС, понад 2 млн українців обміняли 10 млн ламп 
розжарювання на таку ж кількість світлодіодних ламп.  

 Україна формально виконала рекомендацію ЄС щодо антикорупційних 
інституцій. Уряд затвердив Державну антикорупційну програму на 2023-2025 
роки, а також  призначив  Семена  Кривоноса  директором  Національного 
антикорупційного  бюро.  Як  зауважив  прем'єрміністр  Денис  Шмигаль, 
Україна  виконала  всі  сім  рекомендацій,  визначені  при  отриманні  статусу 
кандидата у члени ЄС. 

 Органи правопорядку викрили низку схем у сфері торгівлі газом та 
нафтопродуктами. Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки 



викрили схему привласнення промислових обсягів газу. Також СБУ запобігла 
нелегальному збуту 16 тис. т пального вартістю 800 млн грн, які з «Укрнафти» 
і «Укртатнафти» незаконно вивів попередній менеджмент. 

 «Укрнафта» отримуватиме нафтопродукти від польської компанії Orlen. 
Також директор “Укрнафти” Сергій Корецький повідомив, що ведуться 
перемовини щодо експорту нафти, адже наразі необхідно звільняти місце в 
підземних сховищах для нафти нового видобутку. 

 Тим часом, Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила Вищий 
антикорупційний суд змінити запобіжний захід ексголові правління 
"Нафтогазу" Андрію Коболєву, збільшивши суму застави до 365 млн грн. 
Сам підозрюваний зміг зібрати і сплатити орієнтовно половину від 229 млн грн 
застави, яку встановив суд. Нагадаємо, Коболєва підозрюють у протиправному 
отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. 

 

 

Атаки 

В ніч на 10 березня військові рф вчергове обстріляли громади Дніпропетровської 
області, зафіксовано влучення та значні руйнування енергетичного об'єкту 
Покровської громади, на місці виникла пожежа, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 
В той же час під ворожим вогнем опинилися об'єкти критичної інфраструктури 
Запорізької області, близько 65 000 споживачів залишились без електропоста-
чання, повідомив місцевий ОСР. 

 

Ядерна безпека 

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що внаслідок масованої 
ракетної атаки рф 9 березня, Запорізька АЕС була повністю відключена від 
енергосистеми України протягом 11 годин (з 05:00 до 16:00) та працювала на 
аварійних дизель-генераторах. Міністр енергетики України Герман Галущенко 
підтвердив, що під час масованої ракетної атаки рф, що була спрямована на об’єкти 
генерації та розподілу, було пошкоджено лінію зв’язку, що живила ЗАЕС. 

Експерти МАГАТЕ, що знаходяться на станції повідомляють, що після підключення 
живлення лінії 750 кВ два енергоблоки станції було повернуто до стану “гарячого” 
зупину. Уже 6 разів з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС через масовані 
обстріли рф втрачає зовнішнє живлення та переходить на дизель-генератори.  

Окрім цього, місія МАГАТЕ на ЗАЕС повідомляла про сильний обстріл 9 березня 
поблизу майданчика станції. Рафаель Гроссі вкотре наголосив на небезпечності 
ситуації на ЗАЕС і важливості створення безпечної зони навколо АЕС. 

 

Сектор електроенергетики 

 Робота енергосистеми    
Спеціалісти відновили електропостачання у більшості областей, де були 
пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок масованої російської атаки, ремонтні 
роботи триватимуть цілодобово до повного відновлення постачання електроенергії, 
заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Частина російських ракет та БПЛА 
влучила в об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії у 8 областях.  
 

https://t.me/dnipropetrovskaODA/3520
https://www.zoe.com.ua/news/%d0%bf%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b6%d0%b6%d1%8f%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be-10/
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-150-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://t.me/energoatom_ua/12283
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-150-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
https://www.mev.gov.ua/novyna/herman-halushchenko-elektropostachannya-u-bilshosti-oblastey-yaki-postrazhdaly-cherez
https://t.me/Denys_Smyhal/4728


Починаючи з першої масованої атаки росії на енергосистему, українські фахівці 
розробили низку механізмів дії та технічних рішень, які дозволяють утримувати 
систему цілісною. 

За інформацією "Укренерго", 10 березня споживання електроенергії тримається на 
рівні робочого дня та покривається наявним виробництвом. Внаслідок останньої 
масованої атаки є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які 
призводять до необхідності застосування графіків погодинних відключень. У 
Житомирі та Харкові частина споживачів залишаються без електропостачання, 
критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел 
живлення. Крім того, вночі 9 березня ворог продовжив обстріл Дніпропетровської та 
Запорізької областей, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Ліміти до 
решти областей не доводились. 

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ціллю 15-ї 
ракетної атаки рф були підстанції "Укренерго", зокрема на сході та півдні, а також 
теплові електростанції по всій країні. З його слів, росіяни все ще намагаютсья 
"вибити" з енергосистеми такі великі міста, як Харків, Одеса, Дніпро. Стабільність і 
баланс, який спостерігається зараз, досить хиткі - незважаючи на відсутність 
дефіциту, обладнання, в яке було багато влучань, може виходити з ладу й без нових 
обстрілів, як це трапилося в Одесі. 

Загалом за час війни, за даними "Укренерго", 60-70% всіх пошкоджень припадає 
саме на високовольтні підстанції. Більшість вузлових магістральних підстанцій були 
пошкоджені, деякі з них – 20 разів. Також пошкоджено усі великі електростанції 
країни. "Укренерго" внаслідок вторгнення недоотримала близько 30% виручки (15-
17 млрд грн). 

Кудрицький повідомив, що живлення окупованих територій не здійснюється 
Україною (за винятком ЗАЕС) та припустив, що окупований південь може живитись 
від електростанцій, розташованих на Донбасі, а Крим - через “енергоміст” із 
Краснодаром та новозбудовані електростанції. Наразі в "Укренерго" немає чіткого 
уявлення, що відбувається з Луганською та Запорізькою ТЕС, в якому стані 
перебуває генеруюче та розподільче обладнання.  

Щодо "зеленої" генерації Кудрицький зазначив, що електроенергія, вироблена з 
ВДЕ, займає близько 5% у загальному балансі, при цьому 90% потенціалу вітру 
недоступні, оскільки багато ВЕС залишилися в окупованому Приазов’ї. Понад 50% 
СЕС залишилося на підконтрольних територіях, тому ймовірно, сонячна генерація 
навесні займе більшу роль в енергобалансі. "Укренерго" також відзначала зміни 
в  структурі споживання. Зокрема, в західних областях споживання зросло при 
загальному падінні на 30%, у місті Київ, за підсумками зими, також зафіксовано 
суттєве зростання споживання.  

За даними ENTSO-E, 10 березня Україна здійснювала незначний комерційний 
імпорт електроенергії зі Словаччини (2-8 МВт) (для різних годин впродовж доби). 
Дані щодо імпорту з Молдови відсутні. Доступ до пропускної спроможності за 
напрямком "Словаччина-Україна" викупили "Д.Трейдінг" (250 МВт) та “ЕРУ Трейдінг” 
(10 МВт) рівними графіками; за напрямком “Молдова-Україна” -  "Д.Трейдінг" (120 
МВт) та “Артлекс Груп” (2-16 МВт). Гранична ціна за обома аукціонами з розподілу 
потужності була "нульовою". Доступ за іншими напрямками не пропонувався. При 
цьому, індекси Base РДН у країнах Східної Європи (Польщі, Угорщини, Румунії та 
Словаччини) у 1,24-1,64 рази перевищували аналогічний показник України. 
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Припинення та відновлення постачання 
За інформацією Міненерго, протягом доби відновлено електропостачання у 14 
областях. За інформацією Президента Володимира Зеленського, найскладніша 
ситуація – у місті Харків та Житомирській області, непросто у містах Одеса, Київ, 
Запоріжжя та Дніпропетровській області. 

Масштабні припинення електропостачання та активні відновлювальні роботи мали 
місце: 

 у Житомирській області, за повідомленням ОВА, в перші години після 
ворожої атаки енергетикам вдалося відновити живлення об’єктів критичної 
інфраструктури, а станом на 18:00 - заживити майже 100 000 абонентів, або 
дві третини знеструмлених споживачів. Незважаючи на це, ситуація протягом 
найближчих днів залишатиметься складною, але контрольованою. Починаючи 
з 9 березня діятимуть графіки погодинних відключень, відповідно до яких 12 
годин на добу люди гарантовано матимуть електроенергію. У Житомирі, за 
інформацією міського голови Сергія Сухомлина, близько 50% споживачів 
залишаються без електропостачання, через дефіцит потужності великі 
підприємства переведуть на графіки роботи (почергова робота, робота на 
вихідних та у нічні зміни). Частину об'єктів критичної інфраструктури було 
підключено до генераторів, у місті не працює електротранспорт, на маршрути 
виведено додаткові автобуси. Ситуація може нормалізуватися впродовж 2-2,5 
тижнів за рахунок постачання електроенергії з інших областей; 

 у Харківській області, за інформацією ОВА, станом на ранок 10 березня без 
електропостачання залишалися 470 000 споживачів міста Харків та 50 000 – 
області (Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад). У 
Харкові заживлена критична інфраструктура та частина споживачів, 
відновлювальні роботи тривають; 

 у місті Київ, за інформацією міського голови Віталія Кличка, через 
пошкодження об‘єкта енергетичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки та 
знеструмлення котелень, місцева теплопостачальна компанія застосувала 
екстрені алгоритми реагування - більше половини котелень переключили на 
альтернативні джерела електропостачання. Ввечері 9 березня електропоста-
чання споживачів Києва було відновлене в повному обсязі, без 
теплопостачання залишалося 30% домогосподарств; 

 в Одеській області, за інформацією місцевого ОСР, вночі 10 березня 
енергетики ремонтували обладнання, що постраждало під час останньої атаки 
рф, у зв’язку з цим із 22:00 до 07:00 було відсутнє електропостачання 
мешканців Одеського району. Найближчі кілька днів триватимуть ремонтні 
роботи на магістральних мережах, через що можливі обмеження 
електропостачання згідно з графіками стабілізаційних відключень в місті Одесі 
та інших районах області; 

 у Дніпропетровській області, за інформацією ОВА, вночі 10 березня ворог 
вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією, у 
Покровській громаді уражено енергетичний об'єкт, частково знеструмлено 3 
населені пункти. У Червоногригорівській громаді пошкоджень зазнали лінії 
електропередачі. За повідомленням місцевого ОСР, 8 березня фахівці 
повернули електропостачання для 5 863 домогосподарств одного з населених 
пунктів на півдні області, що був знеструмлений внаслідок ворожих обстрілів; 

 у Запорізькій області, за даними місцевого ОСР, станом на 10 березня без 
електропостачання залишались 33 602 споживачі у 92 населених пунктах (за 
винятком тимчасово непідконтрольної території). Ввечері 9 березня внаслідок 
ракетної атаки було порушено електропостачання для 64 700 споживачів міста  
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Запоріжжя та частини населених пунктів області, аварійно-відновлювальні 
роботи розпочалися невідкладно, і вже за дві години більша частина абонентів 
була заживлена. Зокрема, відновлено постачання для понад 55 000 
споживачів Вільнянських, Запорізьких та Оріхівських електромереж, ще 9 331 
споживач Оріхівського району та 320 – міста Запоріжжя залишались без 
електроенергії; 

 у Херсонській області, за даними ОВА, станом на 8 березня для відновлення 
електропостачання працювали 45 бригад (231 спеціаліст та 78 одиниць 
техніки). Фахівці виконували роботи на пошкоджених лініях, що живлять міста 
Херсон та Берислав, села та селища Білоусове, Трудолюбівка, Нововозне-
сенське, Біляївка, Калинівське, Новопетрівка, Куйбишеве, Правдине, Кірове, 
Нова Зоря, Станіслав, Чорнобаївка, Дар'ївка та Посад-Покровське; 

 у Миколаївській області, за повідомленням ОВА, станом на 10 березня 
частково або повністю пошкоджено 1 077 об’єктів електропостачання (без змін 
порівняно з 9 березня), без електроенергії залишався 1 населений пункт 
Баштанського району; 

 у Сумській області, за інформацією ОВА, 9 березня загарбники здійснили 
обстріл 3 прикордонних громад, внаслідок чого у Середино-Будській громаді 
пошкоджено лінію електропередачі; 

 у Донецькій області, за даними місцевого ОСР, протягом 7-8 березня 
фахівцям вдалося потрапити до низки місць пошкоджень мереж та 
обладнання і відремонтувати їх, що дало змогу відновити електропостачання 
для 11 247 домогосподарств у 3 населених пунктах. Через бойові дії без 
електропостачання залишалися 113 населених пунктів, де немає доступу до 
проведення робіт; 

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

 

 

 

Нафтогазовий сектор 
 

Робота ГТС 
Обсяг транзиту газу через територію України 8 березня становив 42,8 млн куб. м 
(+0,9 млн куб. м у порівнянні з попередньою добою), тобто лише 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 звітну добу становив 13,8 млн куб. м та здійснювався 
через точку з’єднання з Угорщиною "Берегдароц" (ВТЗ Берег) обсягом 7,2 млн куб. 
м, через точку з'єднання з Польщею "Германовичі" (ВТЗ Україна-Польща) обсягом 
2,6 млн куб. м, через точку з'єднання зі Словаччиною "Будінце" обсягом 3,3 млн куб. 
м та через точку з'єднання з Молдовою “Каушани” обсягом 0,7 млн куб. м. На виході 
з ГТС, окрім транзиту, транспортування газу 8 березня не здійснювалось. 
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Транзит російського газу через територію України, млн куб. м  

 

Джерело: ОГТСУ 

 

Функціонування ринку природного газу 
Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон на засіданні комітету Європарла-
менту з питань промисловості, досліджень та енергетики зазначила, що Україну 
інтегровано до платформи спільної закупівлі природного газу. Метою приєднання є 
допомогти Україні забезпечити поставки 2 млрд куб. м газу.  

 

Припинення та відновлення постачання 
Міненерго не оновлювало інформацію про відновлення постачання та про кількість 
споживачів без газу станом на 9 березня. 

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

У Миколаївській області, за даними ОВА станом на 10 березня, всього за час 
війни було пошкоджено 1 386 об'єктів газової інфраструктури (без змін у порівнянні 
із9 березня), внаслідок чого без газопостачання залишалося 5 221 споживачів (-12). 

В Харківській області місцевий оператор ГРМ провів відновлювальні роботи у 
дев‘яти населених пунктах Куп’янського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського 
районів. До газопостачання підключено майже 250 домоволодінь. Також газовики 
“з нуля” газифікували відновлений багатоквартирний будинок в Індустріальному 
районі Харкова.  

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

та державних органів 

Президент Володимир Зеленський заявив, що чим швидше російська атомна 
галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде для світу. «росія свідомо йде 
на створення критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах. Це означає, що вона 
не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері», зазначив 
він. На переконання Президента, не можна залишити державі-терористу жодної 
можливості використовувати будь-які атомні обʼєкти будь-де у світі для її терору. 
Окремо Зеленський заявив, що обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою 
фон дер Ляєн питання санкційного тиску на росію. 

Євроатом і 49 держав звернулися до МАГАТЕ з вимогою, щоб росія залишила 
ЗАЕС, написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, у своїй 
заяві країни також закликають припинити обстріл українських енергетичних об’єктів 
та відзначають важливість відновлення контролю Україною над усіма ядерними 
об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів. Крім того, міжнародні делегації 
наполягають на притягненні росії до відповідальності за неодноразове нехтування 
принципами ядерної безпеки. 

Після масованої ракетної атаки 9 березня Міністерство закордонних справ України 
закликало країни памʼятати, як росія вбиває мирне населення, коли російські 
чиновники запропонують рукостискання чи знижку на енергоносії. росія, яка 
здійснює воєнні злочини та бомбить українські міста, не може головувати у Раді 
Безпеки ООН, наголосив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. 
Він звернувся через соцмережі до всіх керівників дипломатичних місій (крім рф) у 
Радбезі ООН із запитанням: «Якщо російські ракети поцілять у ваші міста, чи 
дозволите ви росії головувати в Раді Безпеки?». 

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в рамках візиту до австрійського 
енергетичного регулятора Energie-Control Austria (E-Control) заявив, що як тільки 
ситуація дозволить, інструмент покладення спеціальних обов’язків (ПСО) буде 
скасовано. «Уже зараз ми напрацьовуємо концепцію відмови від ПСО для 
населення із одночасним захистом вразливих верств споживачів», наголосив він. 

НКРЕКП повідомила, що за підтримки USAID в рамках Проєкту енергетичної 
безпеки та аналітичного центру DiXi Group оприлюдила великий обсяг інформації у 
формі відкритих даних, а також встановила вимоги щодо розміщення на веб-сайті 
ліцензіатів НКРЕКП відкритих даних щодо їх діяльності. Зазначається, що 
Регулятор має намір й надалі продовжувати оприлюднення більш широкого кола 
публічної інформації у формі відкритих даних щодо функціонування ринків у 
сферах енергетики та комунальних послуг. 

В контексті побудови майбутньої, повоєнної енергосистеми, голова правління 
“Укренерго” Володимир Кудрицький підтвердив, що компанія визначила місця, де 
найбільш доцільно розмістити нову генерацію: “У нас є спеціалізований софт, де 
ми моделюємо кожну годину наступних 10 років. Ця модель сама обирає ті 
технології і види електростанцій, які треба побудувати, а які потрібно закрити. 
Фактично будує конкретну структуру генерації”. Зі слів Кудрицького, старі вугільні 
електростанції мають бути замінені на мікс нових електростанцій (атомна 
генерація, ВЕС та СЕС, системи накопичення електроенергії). Водночас, щоб 
прийняти в систему більше “зеленої” генерації, потрібно більше балансуючих 
потужностей -  газової генерації та електростанцій на біомасі або на біогазі. “Як 
тільки ця робота буде завершена і всі погодяться з оптимальним бачення міксу 
(Міненерго, НКРЕКП, уряд), у нас буде інвестиційний кейс для наших західних 
партнерів,” - резюмував посадовець.  
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Група ДТЕК анонсувала завершення будівництва першої черги Тилігульської ВЕС 
потужністю 114 МВт із загальної заявленої в 500 МВт. Як зазначається, навесні 
2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію. Реалізація проєкту 
дозволить зробити перший крок у досягненні цілей ініціативи "30 до 2030", мета якої 
- мати в Україні 30 ГВт встановлених потужностей ВДЕ до 2030 року. ДТЕК 
розглядає можливість завершення будівництва станції й виходу її на повну 
проектну потужність у 500 МВт. Наразі триває пошук варіантів для подальшої 
реалізації проекту, зокрема переговори з міжнародними донорами та партнерами. 

Дніпропетровщина отримала промислові генератори від Посольства України в 
Австрії. Обидва пристрої високої потужності: один – 160 кВт і вагою 2,5 тонни, інший 
- на 350 кВт і вагою 8 тонн. Пристрої вже встановили на водоканалі у Кам'янському. 

Три громади Хмельниччини отримають 2 млн грн субсидії від Програми "U-LEAD з 
Європою" для вирощування енергетичної верби, яка використовуватиметься для 
опалення комунальних підприємств. Проєкт передбачає створення материнських 
розсадників верби, підготовку фахівців для управління такими об’єктами, створення 
програми енергетичної безпеки громад та закупівлю техніки у Крупецькій, 
Ганнопільській та Берездівській громадах. 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів веде роботу з відкриття понад 27 нових міжнародних ринків для 
українських товарів. Як повідомляється, служба працює над відкриттям ринків: 
Тайланду, Південної Кореї, Малайзії, В'єтнаму, Кувейту, Бахрейну, Королівства 
Саудівської Аравії, Туреччини, Гонконгу, Європейського Союзу, Канади, Мексики, 
Оману та Китаю. 

Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг анонсував 
засідання 10 березня, де зокрема планує розглянути: 

 звернення Верховної Ради до парламентів усіх іноземних держав, 
Європарламенту та МАГАТЕ щодо накладення санкцій на російську державну 
корпорацію з атомної енергії «Росатом» та запровадження заходів для 
зменшення співпраці з рф в сфері ядерної енергетики (реєстр. №9060).  

 звернення Комітету до Парламентів Естонії, Латвії, Литви щодо необхідності 
відмови від імпорту російського скрапленого нафтового газу.  

 проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо врегулювання питань державного енергетичного 
нагляду (контролю) (реєстр. №4322).  

 проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі (реєстр. №4344).  

 

 

 

 

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://dtek.com/media-center/news/dtek-commissions-tyligulska-wind-power-plant-in-ukraine-/
https://t.me/adm_dp/8422
https://u-lead.org.ua/news/153
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3680159-dla-ukrainskogo-eksportu-vidkriut-27-novih-miznarodnih-rinkiv.html
https://kompek.rada.gov.ua/documents/zasid9skl/74554.html
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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). 
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