
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (станом на 12:00 13 березня) 

#StopRussianAggression 
#StandWithUkraine 

 

 Резюме  

 11 березня військові рф завдали удару (попередньо – модифікованими 
ракетами С-300) по об’єкту життєзабезпечення у місті Запоріжжя. Станом 
на 13 березня внаслідок ворожих артилерійських обстрілів є пошкодження 
мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. 

 В.о голови Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що на окупованій 
ЗАЕС відбувається несанкціонована зміна проєктного стану ядерних 
установок. Зафіксовано втручання у роботу систем тепло- та електро-
постачання, будуються невідомі споруди біля резервної електростанції блока 
№ 6. Внутрішній кризовий центр на майданчику ЗАЕС розкомплектований і не 
має зв’язку із зовнішнім кризовим центром у Запоріжжі. 

 Енергосистема працює без дефіциту. Через перевантаження обладнання 
діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київської області. На 
Житомирщині та Харківщині у пікові години можливе застосування графіків 
погодинних відключень. У Миколаївській області завершене приєднання усіх 
побутових споживачів, які залишалися без електроенергії внаслідок бойових 
дій. 

 “Нафтогаз” надав нову пропозицію щодо реструктуризації виплат за 
єврооблігаціями 2022 та 2026 року. Крім того, у презентації для кредиторів 
викла-дено основні джерела постачання газу в опалювальному сезоні 2022/ 
2023 рр. (13,9 млрд куб. м): 1 млрд куб. м покривається імпортом, 5,3 млрд куб. 
м – ресурсом зі сховищ, 7,6 млрд куб. м – видобутком “Укргазвидобування”. 

 Імпортні операції "Нафтогазу" були профінансовані за рахунок підтримки 
ЄБРР (225 млн євро кредиту), Канади (323 млн євро допомоги) та Норвегії  



(189 млн євро гранту). Також компанія надала інформацію про власну частку 
на ринку – 81%. 

 Українці отримали уже 12 мільйонів LED-ламп в обмін на старі лампи 
розжарю-вання, що дає змогу заощадити до 600 МВт енергії – Президент 
Володимир Зеленський. 

 Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 5 млн грн на реалізацію 
експериментального проєкту з будівництва та ремонту енергетичної 
інфра-структури. Кошти отримає Державне агентство відновлення та 
розвитку, яке працюватиме в координації з Міненерго, ДСНС, Генштабом ЗСУ 
та операто-рами критичної інфраструктури. 

 Кабінет міністрів удосконалив процедуру формування переліку 
територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані 
агресором. 

 НКРЕКП відклала розгляд рішень про підвищення тарифів на розподіл 
електроенергії, а також планує розглянути у березні підвищення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення. 

 

Атаки 

11 березня військові рф завдали удару по об’єкту життєзабезпечення у місті 
Запоріжжя, за попередньою інформацією, було використано модифіковані ракети 
С-300, проти яких Україна немає вогневих засобів протидії, повідомили в Запорізькій 
ОВА. 

За інформацією "Укренерго", 13 березня внаслідок ворожих артилерійських обстрі-
лів є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської 
областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. 

НАК “Нафтогаз України” у презентації для держателів євробондів вказала на втрати 
від війни. Всього за час повномасштабного вторгнення російською армією було 
знищено 870 матеріальних активів, включаючи 609 активів “Укргазвидобування”. 
Найбільше активів було знищено в Харківській та Полтавській областях – 670 та 51 
відповідно. 

 

Ядерна безпека 

В.о голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков 
повідомив, що на ЗАЕС відбувається несанкціонована зміна проєктного стану 
ядерних установок. Окупанти втручаються у роботу тепло- та електропостачання 
станції, будують невідомі споруди біля резервної електростанції блока № 6. 
Внутрішній кризовий центр на майданчику АЕС розкомплектований і не має зв’язку 
із зовнішнім кризовим центром у Запоріжжі, і там постійно перебувають військові 
рф. 

ЄС разом з Україною, Молдовою, Грузією, Північною Македонією, Чорногорією, 
Албанією, Боснією та Герцеговиною, Ісландією, Ліхтенштейном і Норвегією 
випустили спільну заяву, спрямовану до МАГАТЕ стосовно окупації рф ЗАЕС. У 
заяві сторони звертають увагу на величезні ризики ядерній безпеці через окупацію 
ЗАЕС, тиск на персонал, обстріли інфраструктури та закликають вивести війська зі 
станції та передати управління нею українському уряду. 

 

https://t.me/zoda_gov_ua/17373
https://t.me/Ukrenergo/1979
https://www.naftogaz.com/short/7f89ead8
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3680327-rosiani-vtrucautsa-u-robotu-sistem-zaes-derzatomreguluvanna.html
https://www.eeas.europa.eu/delegations/vienna-international-organisations/eu-statement-iaea-board-governors-nuclear-safety-0_en


Сектор електроенергетики 

 Робота енергосистеми    
Після останнього масованого обстрілу ситуацію в енергосистемі стабілізовано, 
генерація працює із резервом потужності, заявив міністр енергетики Герман Галу-
щенко. Однак у деяких регіонах ще можуть діяти обмеження через ремонти мереж. 

За інформацією "Укренерго", 13 березня споживання електроенергії зросло, що є 
характерним для робочого дня. Наявних в системі обсягів виробленої 
електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Через 
перевантаження обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та 
Київської області. На Житомирщині та Харківщині при зростанні споживання у пікові 
години можливе застосування графіків погодинних відключень. Триває заживлення 
споживачів, що були знеструмлені через погодні умови на Житомирщині та 
Сумщині. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження мереж у 
прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. В інших регіонах 
обмеження у споживанні не застосовувались, ліміти не доводились. 

За даними ENTSO-E, 13 березня Україна здійснювала незначний комерційний 
імпорт електроенергії зі Словаччини (2-7 МВт) та Молдови (0-5 МВт) (для різних 
годин впродовж доби). Доступ до пропускної спроможності за напрямком 
"Словаччина-Україна" викупили "Д.Трейдінг" (55 МВт) та "ЕРУ Трейдінг" (10 МВт) 
рівними графіками; за напрямком "Молдова-Україна" - "Д.Трейдінг" (100 МВт) та 
"Артлекс Груп" (1 МВт). Гранична ціна за обома аукціонами з розподілу потужності 
була "нульовою". Доступ за іншими напрямками не пропонувався.  

Функціонування ринку (6 – 10 березня) 
Ринок двосторонніх договорів (РДД): На "Українській енергетичній біржі" ("УЕБ") 
знизилась інтенсивність торгівлі, порівняно з попереднім тижнем. Загалом було 
проведено 16 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього 
аукціону (6 у комерційних секціях, 10 у спеціалізованих). Серед ініціаторів торгів 
були "Енергоатом-Трейдинг", "Укргідроенерго", "Центренерго", "Гарантований 
покупець", постачальники універсальних послуг, оператори системи розподілу та 
інші. Загалом, на "УЕБ" було реалізовано 230 354,7 МВт∙год (у 10,5 разів менше 
порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня) з постачанням у березні. 
Місячний індекс Base РДД на березень становить 2 773,9 грн/МВт∙год, що на 14,8% 
менше за індекс лютого. 

Зокрема, "Енергоатом-Трейдинг" реалізував 106,5 тис. МВт∙год базового 
навантаження за цінами в діапазоні 2 700-2 704,6 грн/МВт∙год. "Гарантований 
покупець" продав 4,2 тис. МВт∙год блочними позиціями денних годин за цінами 2 
969,07-3 054,25 грн/МВт∙год. "Укргідроенерго" пропонувала базове навантаження та 
блочні позиції, проте реалізувати виставлений обсяг не вдалося. "Центренерго" 
продала 56,19 тис. МВт∙год блочними позиціями за цінами 1 400-3 370 грн/МВт∙год. 
У комерційних секціях компанії переважно здійснювали закупівлю електроенергії 
навантаженням індивідуального профілю. 

Ринок "на добу наперед": За даними сервісу Energy Map, погодинні ціни на РДН 
були стабільними, тримаючись близько до рівня прайс-кепів для денних та нічних 
годин (відповідно, 4 000 та 2 000 грн/МВт∙год). Середньозважена ринкова ціна 
протягом оглядового періоду знаходилась у вузькому діапазоні 3 116,46-3 429,07 
грн/МВт∙год, з відхиленням ± 5%. При цьому, 6-10 березня індекси Base РДН у 
країнах Східної Європи (Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини) у 1,24-1,86 разів 
перевищували аналогічний показник України. 

 

https://www.mev.gov.ua/novyna/herman-halushchenko-pislya-ostannoho-masovanoho-obstrilu-sytuatsiyu-v-enerhosystemi
https://t.me/Ukrenergo/1979
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/scheduledCommercialExchangesDayAhead/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=13.03.2023+00:00%7CEET%7CDAY&border.values=CTY%7C10Y1001C--00003F!CTY_CTY%7C10Y1001C--00003F_CTY_CTY%7C10YSK-SEPS-----K&direction.values=Export&direction.values=Import&dateTime.timezone=EET_EEST&dateTime.timezone_input=EET+(UTC+2)+/+EEST+(UTC+3)
https://eap-office.ua.energy/pages/results/daily
https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/elektroenergiya-ukraina-ta-evropa-6-10-bereznya-2023-roku/
https://map.ua-energy.org/uk/dashboards/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/c6218b35-ce7e-45c2-925e-5c8e6f5eb9fb/
https://map.ua-energy.org/uk/resources/5bee4464-ba9f-4117-a4ca-f71584bd5f54/


Щоденний обсяг торгівлі на РДН України мав найвищі показники на початку тижня 
(80 052 МВт∙год), серед тижня відбувся спад до 60 852,6 МВт∙год та подальше 
незначне зростання до 63 096,2 МВт∙год. В результаті, сумарний обсяг реалізації 
електроенергії становив 346 079,8 МВт∙год, що на 5,4% нижче порівняно з 
аналогічним періодом попереднього тижня. Ринок залишався профіцитним, 
дефіцитних годин не спостерігалося. У структурі купівлі переважали постачальники 
(79,5-84,1%), частка операторів мереж становила 15,8-20,3%, решта (близько 0,1-
0,2%) належала виробникам та трейдерам. 

Припинення та відновлення постачання 
За інформацією Президента Володимира Зеленського, станом на 12 березня усі 
міста й громади, що мали проблеми з електропостачанням після масованої ворожої 
атаки по енергетичній інфраструктурі 9 березня, знову заживлені. 

За даними Міненерго, станом на ранок 13 березня спеціалісти відновили 
електропостачання в усіх регіонах, які постраждали внаслідок ворожого удару 9 
березня. У найбільш проблемних районах Харківщини заживлені всі абоненти, 
повністю відновлене електропостачання в Миколаївській області. Однак на 
Житомирщині ще зберігаються обмеження для деяких категорій споживачів. 

Детальніше про масштабні припинення електропостачання та активні 
відновлювальні роботи: 

 у Житомирській області, за повідомленням ОВА, станом на 12 березня 
більшість споживачів забезпечені електропостачанням. У ранкові та вечірні 
години пікових навантажень застосовуються графіки обмежень, але їх 
тривалість вдалося суттєво скоротити, відновлювальні роботи тривають; 

 у Харківській області, за інформацією "Укренерго", 11 березня після 
аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових 
електростанцій, а також знову працює в мережі об’єкт магістральних мереж 
"Укренерго". Критична інфраструктура Харкова повністю заживлена, станом 
на 14:00 відновлено електропостачання побутових споживачів. 12 березня 
через перевантаження обладнання було застосовано аварійні відключення у 
місті Харків. Того ж дня відновив роботу метрополітен, також у місті 
розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів на час роботи метро 
та знеструмлення наземного електротранспорту; 

 у місті Київ, за інформацією ДТЕК, 11 березня в частині Голосіївського, 
Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбувалися 
відключення за стабілізаційними графіками. Причиною стало неодноразове 
пошкодження енергооб’єктів, які не можуть передавати 100% електроенергії 
для усіх мешканців зазначених районів. Аналогічні обмеження введено в дію 
вранці 13 березня. 12 березня у місті було повністю відновлено 
теплопостачання, порушене після ворожої атаки 9 березня; 

 в Одеській області, за даними "Укренерго", 11 березня повністю відновлено 
електропостачання, втім при збільшенні навантаження у пікові години 
можливі погодинні відключення. Вночі 12 березня енергетики закінчили 
перепідключення високовольтного обладнання, що дозволить підвищити 
надійність та забезпечити безперебійність електропостачання регіону; 

 у Дніпропетровській області, за інформацією "Укренерго", 11 березня 
внаслідок ворожих обстрілів зберігалися мережеві обмеження в окремих 
районах. За повідомленням місцевого ОСР, того ж дня фахівці повернули 
електропостачання для 3 400 домогосподарств у 7 населених пунктах, 
повністю або частково знеструмлених через бойові дії; 

 

https://map.ua-energy.org/uk/resources/cb5da1ce-edd7-4bfd-880c-3696aa5d7c4c/
https://www.facebook.com/watch/?v=218117960875989
https://www.mev.gov.ua/novyna/herman-halushchenko-pislya-ostannoho-masovanoho-obstrilu-sytuatsiyu-v-enerhosystemi
https://t.me/zhytomyrskaODA/3513
https://t.me/Ukrenergo/1976
https://t.me/Ukrenergo/1978
https://t.me/citykharkivua/26620
https://t.me/dtek_ua/378
https://t.me/VA_Kyiv/1139
https://t.me/VA_Kyiv/1136
https://t.me/Ukrenergo/1976
https://t.me/dtek_ua/383
https://t.me/Ukrenergo/1976
https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/news/dtek-dniprovski-elektromerezhi-povernuv-svitlo-zhitelyam-7-naselenih-punktiv-shcho-postrazhdali-vid-obstriliv


 у Запорізькій області, за даними місцевого ОСР, станом на 13 березня без 
електропостачання залишався 24 261 споживач у 74 населених пунктах (за 
винятком тимчасово непідконтрольної території). Протягом 10-12 березня 
спеціалісти відновили живлення для 9 331 споживачів Оріхівських, 1 425 – 
Запорізьких та 1 015 – Вільнянських електромереж, знеструмлених через 
ворожі обстріли та технологічні порушення; 

 у Херсонській області, за даними ОВА, станом на 11 березня для 
відновлення електропостачання працювали 45 бригад (231 спеціаліст та 78 
одиниць техніки). Фахівці виконували роботи на пошкоджених лініях, що 
живлять місто Херсон, села та селища Трудолюбівка, Біляївка, Калинівське, 
Борозенське, Токареве, Старосілля, Нововознесенське, Білозерка, Прав-
дине, Кірове та Нова Зоря. Протягом 10-11 березня енергетики відновили 
електропостачання для 681 споживача у селі Інгулець, 135 точок обліку у 
селищі Калинівське, 52 абонентів – у селі Зарічне, 37 – у селі 
Нововоскресенське та 27 – у селі Ясна Поляна; 

 у Миколаївській області, за повідомленням ОВА, станом на 13 березня 
частково або повністю пошкоджено 1 083 об’єктів електропостачання (+ 6 
порівняно з 10 березня). В регіоні завершене заживлення усіх побутових 
споживачів, які залишалися без електроенергії внаслідок бойових дій, 
серед юридичних абонентів відключеними залишалися 52 точок обліку на 
території Баштанського району. На вихідних через ворожі обстріли 
зберігалися мережеві обмеження в окремих районах області; 

 у Сумській області, за інформацією ОВА, протягом 10 березня росіяни 
здійснили обстріли 7 прикордонних громад, внаслідок чого у Шалигинській 
громаді пошкоджено лінію електропередачі; 

 у Донецькій області, за даними місцевого ОСР [1,2,3], протягом 9-11 
березня фахівцям вдалося потрапити до низки місць пошкоджень мереж та 
обладнання і відремонтувати їх, що дало змогу відновити електропостачання 
для 19 311 домогосподарств у 23 населених пунктах. Через бойові дії без 
електропостачання залишалися 113 населених пунктів, де немає доступу до 
проведення робіт. 11 березня ворог обстріляв місто Курахове, завдавши 
ушкоджень лінії електропередачі, 12 березня – місто Слов’янськ, пошкоджено 
контактну електромережу; 

 у Луганській області, за повідомленням ОВА, взимку окупанти нашвидкуруч 
намагалися відновити електропостачання в місті Сєвєродонецьк, без 
встановлення нових трансформаторів. Наразі така схема не витримує 
навантаження, тому без електроенергії залишилося кілька тисяч мешканців, 
або більше третини населення, що залишилося у місті. 

 

Нафтогазовий сектор 
 

Робота ГТС 
Обсяг транзиту газу через територію України 9-11 березня коливався в межах 39,8-
42,7 млн куб. м, тобто становив лише 36-39% 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 40,8 млн куб. м (в середньому 
– 13,6 млн куб. м на добу) та здійснювався через точку з’єднання з Угорщиною 
"Берегдароц" (ВТЗ Берег) обсягом 22 млн куб. м, через точку з'єднання з Польщею  
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"Германовичі" (ВТЗ Україна-Польща) обсягом 7,5 млн куб. м, через точку з'єднання 
зі Словаччиною "Будінце" обсягом 9,5 млн куб. м та через точку з'єднання з 
Молдовою “Каушани” обсягом 1,8 млн куб. м. На виході з ГТС, окрім транзиту, 
транспортування газу 9-11 березня не здійснювалось. 

Транзит російського газу через територію України, млн куб. м  

 

Джерело: ОГТСУ 

 

Функціонування ринку природного газу 
“Нафтогаз” у презентації для держателів євробондів виклав основні джерела 
постачання природного газу протягом опалювального сезону 2022/2023 рр. 
Сукупне споживання протягом опалювального періоду оцінюється у 13,9 млрд куб. 
м, з них 1 млрд куб. м покривається імпортом, 5,3 млрд куб. м - ресурсом, 
відібраним зі сховищ, 7,6 млрд куб. м - видобутком “Укргазвидобування”. Із 13,9 
млрд куб. м оцінка споживання домогосподарствами складає 6,6 млрд куб. м, 
теплокомуненерго – 5,1 млрд куб. м, виробників електроенергії – 0,8 млрд куб. м, 
та інших – 1,4 млрд куб. м. "Нафтогаз" зазначає, що на решту опалювального 
сезону (березень-квітень) необхідно 3 млрд куб. м. Прогноз компанії щодо потреб 
газу на наступний опалювальний період – 14 млрд куб. м. Також “Нафтогаз” надав 
інформацію про власну частку на українському ринку газу - 81% (проте незрозуміло, 
якого сегменту ринку стосується цей показник). 

Також у презентації вказано середні обсяги добового видобутку природного газу АТ 
“Укргазвидобування” за рік війни (див. графік). Відповідний показник впав із 36,4 
млн куб. м на добу в лютому 2022 року до 33,6 млн куб. м на добу в грудні 2022 
року. В січні та лютому 2023 року середній добовий видобуток дещо зріс і становив 
34,2 та 34,5 млн куб. м на добу відповідно.  

https://tsoua.com/prozorist/test-platformy/
https://www.naftogaz.com/short/7f89ead8


 

Джерело: НАК “Нафтогаз України” 

Як випливає з презентації, імпорт “Нафтогазу” був профінансований за рахунок 
міжнародної підтримки ЄБРР (225 млн євро кредиту), Канади (323 млн євро 
допомоги) та Норвегії (189 млн євро як безповоротне грантове фінансування), 
таким чином із жовтня минулого року і до лютого поточного року компанії вдалось 
закупити на зовнішніх ринках 923 млн кубометрів газу на загальну суму 737 млн 
євро. 

За нашими розрахунками, середньозважена ціна склала 798 євро за тис. куб. м. У 
жовтні середня ціна закупівлі “Нафтогазом” становила 1 203 євро за тис. куб. м 
(вдалося придбати 187 млн куб. м за кошти ЄБРР). У грудні, коли "Нафтогаз" за 323 
млн євро купив 414 млн куб. м газу, його ціна впала до 780 євро за тис. куб. м. У 
лютому "Нафтогазу" вдалося за 189 млн євро придбати 322 млн куб. м газу за 
середньою ціною 587 євро за тис. куб. м.  

Паралельно “Нафтогаз” надав держателям облігацій нову пропозицію щодо 
реструктуризації виплат за єврооблігаціями 2022 та 2026 року. Так, для облігацій з 
погашенням у 2022 році пропонується відстрочити виплату основного боргу до 19 
липня 2024 року (50%) та 19 липня 2025 року (50%). Також платежі по відсоткам, які 
мали бути здійснені в січні та липні 2023 року та в січні 2024 року, пропонується 
здійснити до 19 липня 2024 року; платіж липня 2022 року пропонується сплатити 
одразу по досягненню домовленості. Для облігацій з погашенням в 2026 році, 
виплати за основним боргом пропонується перенести на 8 листопада 2027 року 
(50%) та до 8 листопада 2028 року (50%). Чотири плановані виплати за відсотками 
у листопаді 2022 року, травні та листопаді 2023 року, травні 2024 року “Нафтогаз” 
пропонує перенести на листопад 2024 року. Додатково до цих умов, відсоткові 
ставки за облігаціями з погашенням у 2022 році пропонується підвищити із 7,375% 
до 7,65% з дати схвалення пропозиції. 

 

Припинення та відновлення постачання 
У презентації “Нафтогаз” повідомив, що без газопостачання залишається близько 
240 000 споживачів. 

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

В Донецькій області за останні 3 доби газова інфраструктура міста Костянтинівка 
двічі зазнавала ушкоджень внаслідок обстрілів ворога. 

В Запорізькій області станом на 12 березня без газопостачання на підконтроль-
них територіях регіону залишалось 14 576 побутових споживачів у 37 населених 
пунктах. 11 березня внаслідок обстрілу у місті Запоріжжя було пошкоджено 
газопровід високого тиску, внаслідок чого відключено газопостачання 10 
підприємств, установ, організацій. 
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В Херсонській області місцевий оператор ГРМ продовжував відновлення 
газопостачання до 4 населених пунктів Великоолександрівської громади. Через 
значне замінування територій та пошкодження інфраструктури роботи тривають 
довше, ніж заплановано. На час проведення робіт плата за розподіл газу 
споживачам не нараховується.  

У Миколаївській області, за даними ОВА станом на 13 березня, всього за час вій-
ни було пошкоджено 1 386 об'єктів газової інфраструктури (без змін у порівнянні із 
10 березня), внаслідок чого без газопостачання залишалося 5 213 споживачів (-8). 

В Харківській області місцевий оператор ГРМ продовжував відновлювальні 
роботи в Куп'янському районі. Так, протягом вихідних аварійно-диспетчерська 
служба ліквідувала витоки газу на перебитих ворогом газопроводах низького тиску 
шести житлових будинків.  

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

 

Контрзаходи українських компаній  

та державних органів 

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українці загалом уже отримали 12 
мільйонів LED-ламп в обмін на старі лампи розжарювання, що дає змогу заощадити 
до 600 МВт енергії. Глава держави закликав українців користуватися програмою 
обміну ламп. 

Зеленський також ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 120 
фізичних та 287 юридичних осіб. Серед компаній, які потрапили під санкції є низка 
пов’язаних з росією букмекерських компаній – "Спортлото", "СпортБет", "Бет.ру", 
"КредитСервіс", "Фортуна", "Перша міжнародна букмекерська компанія", Parimatch 
та інші. 

За підсумками міністерської зустрічі “Групи семи плюс” (G7+), міністр закордонних 
справ Дмитро Кулеба заявив про готовність “енергетичної коаліції” допомагати 
підготуватися до наступної зими та інвестувати в довгострокову енергетичну 
модернізацію України. Також міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 
оголосив, що його уряд організовує конференцію 26 квітня для відновлення України 
за участю італійських компаній. 

Уряд України виділив із резервного фонду держбюджету 5 млн грн на реалізацію 
експериментального проєкту з будівництва та ремонту енергетичної інфраструк-
тури. "Кошти спрямуємо Державному агентству відновлення та розвитку, яке 
працюватиме в координації з Міненерго, ДСНС, Генштабом ЗСУ та операторами 
критичної інфраструктури", – повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль. Мета 
проєкту – відновлювати об’єкти енергетики так, щоб вони відповідали вимогам 
безпеки воєнного часу. 

Шмигаль також анонсував виділення більше 10,2 млрд грн дотацій областям і 
громадам на здійснення своїх повноважень, фінансування зарплат і оплату 
комунальних послуг. "Сьогодні затвердили перший етап розподілу додаткової 
дотації з державного бюджету, другий етап розподілу здійснюватиметься 
щоквартально”. Кошти мають допомогти громадам збалансувати фінансовий стан 
місцевих бюджетів, зважаючи на кількість внутрішньо переміщених осіб, та 
підтримати громади, які зазнали негативного впливу від вторгнення рф.  

Кабінет міністрів удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких 
ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором, повідомив  
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прем’єрміністр Денис Шмигаль. Відтепер формування переліку здійснюється за 
наступним алгоритмом: обласні військові адміністрації через інформаційну систему 
пропонують включення тих чи інших територій до списку; Міністерство оборони 
погоджує їх або обґрунтовано відхиляє; Мінреінтеграції затверджує пропозиції або 
ж дає свою аргументацію щодо відхилення. До списку зможуть включати не лише 
громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади прикордонні з рф 
чи сусідні з окупованими територіями. 

Зі слів прем’єра, одним із ключових напрямків роботи Фонду розвитку інновацій 
стане підтримка продуктів, проєктів та послуг, спрямованих на посилення 
української армії та безпеки громадян. Грантове фінансування та підтримку тепер 
зможуть отримати розробники дронів та інших технологій, які необхідні для 
посилення України. 

Кабінет міністрів звільнив Валерія Безуса з посади голови Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України. На його місце призначили 
голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву. Причини рішення не 
повідомляються. 

НКРЕКП на засіданні 10 березня вирішила відкласти розгляд обох питань: 

 проєкт рішення про встановлення тарифів на розподіл електроенергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання та за методологією «витрати+» 
для 6-ти ОСР в зоні бойових дій; 

 проєкт рішення про підвищення тарифів на послуги розподілу електроенергії із 
застосуванням стимулюючого регулювання для наступних етапів (з 1 квітня та 
з 1 липня) для 26-ти ОСР (для першого класу напруги - в середньому на 20% 
та 19%; для другого класу напруги - в середньому на 17% та 16%, відповідно). 

Водночас, НКРЕКП заявила, що планує розглянути у березні підвищення тарифів 
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Як зазнача-
ється, Регулятор опрацьовує можливість підвищення двома етапами: з 1 квітня та 
з 1 липня 2023 року. Згідно із попередніми матеріалами НКРЕКП, підвищення 
планувалося одномоментно з 1 липня. Наприклад, тариф "Київводоканалу" на 
водопостачання пропонувалося підвищити із 15,68 грн до 18,77 грн за куб. м, а на 
водовідведення – із 13,92 грн до 14,95 грн за куб. м. Тарифи КП "Дніпроводоканал" 
на водопостачання планували підвищити із 16,24 грн/куб. м до 19,18 грн/куб. м, на 
водовідведення – із 11,74 грн/куб. м до 13,15 грн/куб. м. 

На відновлення системи водопостачання у Миколаєві спрямують субвенцію з 
держбюджету в розмірі 1,2 млрд грн, повідомляє Миколаївська міська рада. Проєкт 
з реконструкції мереж реалізуватиме Миколаївська ОВА, з боку “Миколаївводо-
каналу” вестиметься технічний нагляд щодо якості та термінів робіт, відповідності 
державним будівельним нормам. 

Міністерство енергетики України передало ПрАТ "Укргідроенерго” чергову партію 
гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання вагою близько 10 тонн. 
Серед переданого - генератори та роз'єднувачі, які надіслали до України Японія, 
Нідерланди та Республіка Корея. 

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://t.me/Denys_Smyhal/4731
https://t.me/tmelnychuk/1822
https://www.nerc.gov.ua/news/10-bereznya-2023-roku-vidbulosya-zasidannya-nkrekp
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Postanova_obgruntuvannya/2023/berezen/10.03.2023/p1_10-03-23.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Postanova_obgruntuvannya/2023/berezen/10.03.2023/p3_10-03-23.pdf
https://www.nerc.gov.ua/news/u-berezni-nkrekp-planuye-vklyuchiti-do-svogo-poryadku-dennogo-pitannya-pro-vstanovlennya-tarifiv-na-centralizovane-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/63a/ad0/594/63aad059458aa765375768.pdf
https://mkrada.gov.ua/news/18241.html
http://www.mev.gov.ua/novyna/ukrhidroenerho-otrymalo-131-tonnu-enerhetychnoho-obladnannya-vid-mizhnarodnykh-partneriv?fbclid=IwAR2V6C64-eiwF5bOdwydc7jn8dbfZ5kJALcW_MYADtBWIPADfvYQOt96VrI
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

