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Газ

∞.Укргазвидобування планує у 2023 році збільшити буріння 
на 50%. 

∞ Наглядову раду Нафтогазу очолив Ентоні Маріно. Він 
є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz 
Energy. Раніше був виконавчим директором, 
президентом та СЕО Vermilion Energy, має понад 38-
річний досвід роботи в нафтогазовій сфері.

∞ Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти «газпрому» та 
вимагає відшкодування понад $45 млн збитків через 
недопоставлені обсяги газу у 2022 році. Нагадаємо, 
арбітражні розгляди проти «газпрому» вже ініціювали 
німецькі Uniper та RWE, висунути вимоги також можуть 
Eni, Engie, OMV та Shell.

∞ Норвегія збільшить витрати зі свого Фонду добробуту 
для допомоги Україні в найближчі роки. Норвезький 
фонд з капіталом $1.3 трлн формується за рахунок 
нафтогазових доходів і є одним із найбільших у світі. 
Так, після повномасштабного вторгнення росії в 
Україну доходи фонду збільшилися через зростання 
попиту на газ і нафту. 

Нафта і нафтопродукти

∞.За інформацією ГУР України, російська «газпром нєфть» 
створює власну приватну військову компанію.

∞ Японія підтримала позицію ЄС та запровадила санкції 
на російські нафтопродукти відповідно до рішення країн 
G7. Йдеться про обмеження цін в розмірі $100 і $45 за 
барель залежно від сорту нафтопродуктів. Власні 
обмеження Японія ввела в дію у понеділок, 6 лютого.

∞ За інформацією Financial Times, росія використовує 
«танкери-привиди» для експорту своєї нафти в обхід 
санкцій ЄС. Йдеться, про щонайменше 16 танкерів, які 
раніше допомагали Ірану обходити санкції США, а тепер 
використовуються рф. За даними аналітиків, націнка на 
перевезення російської нафти як мінімум у 50% вища, ніж 
відвантаження іранської, а в деяких випадках навіть у 100%.

∞ Угорщина та Хорватія планують розширити 
Адріатичний нафтопровід, що дозволить нафтогазовій 
компанії MOL переробляти більше нафти 
неросійського походження. Нагадаємо, що Угорщина, 
яка не має виходу до моря, є однією із найбільш 
залежних європейських країн від імпорту російських 
енергоресурсів. 

∞ Bloomberg повідомляє, що нафтогазові доходи росії у 
січні впали на 46% порівняно з минулим роком, тоді як
витрати зросли на 59% через війну в Україні. Загалом,
дефіцит держбюджету досяг $25 млрд, що є 
найвищим показником за перший місяць року 
як мінімум з 1998 року.
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Віртуальний реверс для імпорту газу через 
Молдову працює

За даними Оператора ГТС, українські замовники послуг із 
транспортування газу слідом за іноземними трейдерами 
здійснюють імпорт газу з європейських країн через 
Молдову з подальшим закачуванням газу до українських 
підземних сховищ. 

Нагадаємо, що на початку цього року уряд Молдови 
схвалив необхідні змін до законодавства, які дозволили 
усім компаніям користуватися послугою backhaul 
(віртуальний реверс) у точках з’єднання з Україною. Це 
розблокувало імпорт газу до України з південного 
напрямку через Трансбалканський маршрут.

Віртуальний реверс є одним із найпрогресивніших 
комерційних методів європейського ринку, який дозволяє 
економити використання природного газу та зменшує 
викиди СО2 при спалюванні ресурсу.

На сьогодні Україна має можливість здійснювати 
віртуальний реверс з усіма операторами ГТС сусідніх країн 
Європи.

Залучення нових гравців та технологій на 
ринок сприятиме зміцненню енергобезпеки

За ініціативи Center for Liberal Modernity and Clean Energy 
Lab відбувся круглий стіл, який був присвячений 
налагодженню співпраці між Україною та Німеччиною в 
газовидобувній галузі.

Під час виступу виконавчий директор Асоціації Артем 
Петренко розповів німецьким колегам про ключові 
особливості для інвестування в український газовидобуток. 
Він, зокрема, повідомив, що:

∞ завдяки реформі сфери надрокористування компанії вже 
невдовзі зможуть вільно купувати та продавати 
спецдозволи на користування надрами, що сприятиме 
залученню нових іноземних партнерів в сектор;

∞ стимулююче оподаткування для буріння нових газових 
свердловин, яке діє з 2018 до 2032 року, дозволяє 
видобувникам робити довгострокові плани та 
ефективніше розробляти надра, щоб боротися із 
виснаженістю родовищ та природним падінням;

∞ угоди про розподіл продукції підписані на 50 років і 
жодні зміни законодавства, зокрема і в фіскальній політиці, 
не можуть застосовуватися до інвесторів.

«Україна має достатній ресурсний потенціал для 
нарощення газовидобутку. Залучення нових гравців та 
технологій на ринок сприятиме зміцненню енергетичної 
безпеки не лише нашої країни, а й всього Європейського 
Союзу», - підсумував Артем Петренко.


