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Укргазвидобування видобуло 12.5 млрд м3 
товарного газу

У 2022 році державна компанія «Укргазвидобування», 
попри руйнування та окупацію частини виробничих 
об’єктів на сході країни, видобула 12.5 млрд м3 товарного 
газу, що на 3% менше, ніж у 2021 році.

Компанія пробурила 47 нових свердловин, що майже 
дорівнює показнику попереднього року, виконала 74 
гідророзриви пластів, провела 191 капітальний ремонт 
свердловин, 486 операції колтюбінговими установками та 
2 333 геофізичні операції. 

Газ

∞.Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, озвучуючи 
пріоритети уряду на 2023 рік повідомив, що держава 
продовжить інвестувати у збільшення власного видобутку 
газу, аби забезпечити в цьому питанні повну енергетичну 
незалежність.

∞ Торік Польща збільшила імпорт LNG у 1.5 рази. Термінал 
у Свіноуйсьце отримав 58 партій скрапленого 
природного газу проти 35 партій у 2021 році. Найбільше 
поставок надійшло із США та Катару. Отриманий обсяг 
закрив 1/3 потреб Польщі у природному газі в 2022 році.

∞ Литва планує збільшити потужність LNG-терміналу у 
Клайпеді на 1.25-2.5 млрд м3. Існуюча потужність наразі 
складає 3.75 млрд м3 на рік. Введення в роботу додаткових 
потужностей планується із другої половини 2026 року. 
Нагадаємо, з квітня 2022 року Литва відмовилася від 
імпорту російського газу.

∞ Велика Британія з 1 січня 2023 року повністю припинила 
імпорт російського LNG. «Ми перекриваємо путіну шлях 
до фінансування його незаконної війни і підтримуємо 
країни по всьому світу у зменшенні їх власної 
залежності», - повідомило МЗС Великої Британії.

∞ Болгарія підписала довгостроковий контракт на імпорт 
LNG через Туреччину. Вже цього року країна зможе 
розвантажити на турецьких терміналах 6-7 танкерів, у 
наступні роки – по 14.

∞ У 2022 році США стали найбільшим експортером LNG, 
випередивши Катар. Обидві країни продали по 81.2 млн т 
скрапленого природного газу, при тому Катар 
збільшив експорт на 1.5%, а США – на 8%. На 
третьому місці – Австралія. Американський експорт міг 
би бути ще більшим, якби не пожежа на техаському заводі 
Freeport LNG у червні 2022 року. Завод досі не 
працює, його планують перезапустити до кінця січня 
2023 року.

∞ Французька компанія Gaztransport & Technigaz, яка є 
світовим лідером у виробництві контейнерів для 
морського транспортування газу, оголосила про 
припинення роботи в росії. Причиною називають 
європейські санкції, які забороняють надання 
інжинірингових послуг російським компаніям.  
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Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за рік

Перший тиждень 2023 року ознаменувався надзвичайно 
низькими цінами на природний газ у Європі. Причинами 
цьому є аномально тепла погода, заповнені на 80% 
підземні газосховища, численні поставки скрапленого 
природного газу. 

Зменшення вартості на газ означає зниження цін і на 
електроенергію, оскільки багато електростанцій у Європі 
виробляють її з газу.

Так, станом на 6 січня вартість газу день наперед на хабі 
PEG опустилася нижче $700, на хабі TTF – нижче $800 за 
1 000 м3. Закупівельні ціни на лютий становили $750-850 
за 1 000 м3. Це в чотири рази нижче, ніж було влітку 
і найменша вартість з лютого 2022 року. На еталонному 
хабі США Henry Hub природний газ також торгувався 
на найнижчому рівні за останній рік.

Падіння цін на газ свідчить про те, що європейський 
газовий ринок потроху оговтується від російського 
газового шантажу, а країни впевнені в стабільності  
потоків від інших постачальників, що дозволяє 
підтримувати високий рівень запасів газу в ПСГ. 
Враховуючи ситуацію, яка склалася на газовому ринку на 
сьогоднішній день, це має полегшить Європі та Україні 
підготовку до наступної зими.

Нафта і нафтопродукти

∞.Україна планує у 2023 році створити законодавчу базу 
для проведення реформи Державного резерву, що 
передбачає формування мінімальних запасів нафти та 
нафтопродуктів для постачання на внутрішній ринок.

∞ За даними уряду ФРН, з початку року Німеччина 
повністю відмовилася від енергоносіїв з рф: газу, нафти і 
вугілля. До повномасштабного вторгнення росії в Україну 
55% всього імпорту газу, 50% імпорту вугілля та 35% 
імпорту нафти країни припадали саме на росію. Тепер ці 
постачання впали до нуля.

∞ Грузія у 2023 році дозволить ввезення в країну лише 
дизпалива за стандартом Євро-5. Найімовірніше, це 
паливо будуть завозити з Азербайджану, де кілька років 
велася модернізація нафтопереробного заводу 
згідно європейських стандартів.

∞ Ризик світової рецесії, а також збільшення кількості 
захворювань на COVID-19 у Китаї, продовжують тиснути 
на світові ціни на нафту. Так за перші 5 днів 2023 року 
вартість на ресурс знизилася майже на 9% та торгується 
на рівні $79 за барель.

∞ США продовжують послаблювати санкції щодо 
енергетичного сектору Венесуели. Наприкінці
листопада уряд країни продовжив дію ліцензії 
Chevron, що дозволило компанії вперше за 
чотири роки поставляти венесуельську нафту 
на нафтопереробні заводи США. 
Завантаження першого танкера відбулося 
1 січня у порту міста Хосе.


