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НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

«Незалежність Європи від росії в енергетиці 
має фундаментальне значення» - Володимир 
Зеленський

Україна може стати і стане одним із гарантів енергетичної 
безпеки Європейського континенту.  Про це під час виступу на 
конференції «Шельфу північних морів» сказав Президент 
України Володимир Зеленський. 

«Україна має значні поклади природного газу. Керівництво 
росії мріяло вкрасти в нас і цю частину нашого національного 
багатства. Але ми не дозволимо цього зробити. Ми 
запрошуємо всіх інвесторів, підрядників і сервісні компанії 
приходити у видобуток газу в Україні. Хочете прагматично 
допомагати нам – будь ласка, це інструмент. Отримувати 
ліцензії, укладати угоди про розподіл продукції, здійснювати 
розвідку і буріння. Ми були б вам вдячні. Наші родовища газу 
можуть відігравати для Європи таку ж стабілізаційну роль, як і 
родовища, зокрема, Норвегії», - наголосив Президент.

Він також зазначив, що наша країна володіє унікальною 
системою газосховищ обсягом 30 млрд м3 на кордоні з 
Європейським Союзом. Вже цього сезону європейці можуть 
використовувати українські ПСГ та закачати в них близько 
12 млрд м3 газу на зиму. Це дозволить  зміцнити 
енергобезпеку ЄС та допоможе Україні. 

«Незалежність Європи від росії, зокрема в енергетиці, має 
фундаментальне значення для всіх європейців.  І ми не вперше 
говоримо, що разом з Україною Європа здатна зробити значно 
більше, ніж із росією», - сказав Володимир Зеленський.

Нафта і нафтопродукти

∞.Верховна Рада прийняла у першому читанні та за основу 
законопроєкт № 7668-д про повернення акцизного податку на 
пальне. Згідно документу ставки акцизу за 1 000 літрів 
становитимуть: €52 - на автомобільний газ, €100 – на бензин та 
дизпаливо.

∞.Країни G7 домовилися про встановлення граничних цін на 
російську нафту і нафтопродукти. Механізм буде 
запроваджено спільно з тим, як вступить у дію шостий пакет 
санкцій ЄС – на нафту з 5 грудня 2022 року, а на 
нафтопродукти – з 5 лютого 2023 року. Тим часом рф заявила, 
що припинить постачати енергоресурси, якщо країни 
вдаватимуться до обмежень. 

∞ З 2023 року США планують наростити обсяги видобутку 
нафти. За словами міністра енергетики Дженніфер Гренголм, 
зараз вони видобувають 12 млн барелів нафти на день і 
збільшать до 12.7 млн барелів.

∞ Британсько-нідерландська компанія Shell залишає проєкт зі 
зрідження газу «Сахалін-2».  

∞ Норвезька енергетична компанія Equinor, яка у травні 
оголосила, що покидає енергоринок рф, завершила процес 
виходу з останнього спільного з росією Харьягінського 
проєкту.

ЄС планує обмежити ціну на російський газ

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що 
росія більше не повинна маніпулювати європейським 
енергетичним ринком. Вона заявила, що настав час обмежити 
ціну на російський трубопровідний газ до Європи.

9 вересня міністри енергетики Євросоюзу на позачерговому 
засіданні планують обговорити запровадження лімітів цін на 
газ у регіоні. За словами заступниці голови директорату 
Єврокомісії з енергетики Мечтілд Версдерфер, Єврокомісія 
може подати конкретні варіанти щодо таких обмежень в другій 
половині вересня.

Газ

∞.В українські ПСГ закачано 13 млрд м3 природного газу. За 
прогнозами гендиректора Оператора ГТС Сергія Макогона, до 
15 жовтня у сховищах буде приблизно 14.4 млрд м3 газу. 

∞.Держгеонадра виставила дев’ять нафтогазових ділянок  
на електронні аукціони. Торги відбудуться 29 листопада на 
платформі Prozorro.Продажі.

∞ Норвегія виділить Україні $200 млн на закупівлю газу. 
Для підготовки до зими Верховна Рада дозволила також 
спрямувати $350 млн кредиту Канади.

∞ Укргазвидобування запустило на Львівщині нову 
свердловину. Вона забезпечує 115 тис. м3 газу на добу, що є 
високим показником для західного регіону, де більшість 
родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки. 
Свердловину було пробурено в рекордні терміни - за 18 днів.

∞ Країни ЄС заповнили газосховища на 80%. Такої позначки 
вдалося досягти на два місяці раніше, ніж було заплановано. 

∞ Венесуела обговорює з італійською енергетичною 
компанією Eni та іспанською Repsol можливість налагодження 
співпраці у газовій галузі. Нагадаємо, що держдепартамент 
США дозволив цим компаніям відновити постачання 
невеликих обсягів нафти з Венесуели до Європи для 
зменшення залежності країн Євросоюзу від експорту 
енергоносіїв з росії.

∞ Туреччина підвищила ціни на електроенергію та 
природний газ на 20% для домогосподарств та на 50% для 
промисловості. 

∞ рф обмежила постачання газу до Франції та Італії після 
припинення на три доби роботи «Північного потоку». 
Французькій Engie повністю призупинене постачання, а 
італійській Eni – з 27 млн м3 до 20 млн м3 на добу.

∞ «газпром» повністю зупинив транзит газу через «Північний 
потік» на невідомий термін. Причиною називають витік 
мастила на газоперекачувальному агрегаті 
та заявляють, що усунути його можна лише 
«в умовах спеціалізованого ремонтного 
підприємства».  


