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Транзиту газу в Європу через ГВС 
«Сохранівка» зупинено через захоплення 
станції російськими окупантами

У вівторок Оператор ГТС України повідомив про 
настання форс-мажорних обставин, які унеможливили 
подальше транспортування газу через ГВС «Сохранівка» 
та прикордонну компресорну станцію 
«Новопсков», що знаходяться на окупованій території. 
Компресорна станція є першою в українській ГТС на 
Луганщині, через яку здійснюють транзит в Європу 
майже третини газу (до 32.6 млн м3 на добу). Причиною 
зупинки стало втручання окупантів у технологічні 
процеси, несанкціонований відбір газу з транзитного 
потоку, що поставило під загрозу стабільність та 
безпеку роботи всієї української газотранспортної 
системи.

Оператор ГТС запропонував рф  збільшити  транзит газу 
в Європу на точці з’єднання «Суджа», яка 
знаходиться на підконтрольній Україні території, 
проте російський «газпром» не став це робити. 

В середу газпром припинив подачу газу через  ГВС 
«Сохранівка».

На час війни Верховна Рада змінила підхід 
до сплати ренти

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в 
цілому законопроєкт № 7249, який змінює підхід до 
сплати рентних платежів за видобування природного 
газу на період воєнного стану.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення  росії 
в нашу країну, споживання природного газу стрімко 
скоротилося через падіння попиту українською 
промисловістю, яка є основним споживачем незалежних 
компаній. Ряд газовидобувних підприємств зіткнулися з 
проблемою реалізації видобутого газу та необхідністю 
сплачувати обов’язкові рентні платежі, навіть якщо газ не 
було продано. 

Документ передбачає, що видобувники  здійснюватимуть 
оплату ренти по факту реалізації природного газу. Тобто, 
компанії будуть розраховувати рентні платежі за весь 
обсяг газу, який вони видобули протягом місяця, але 
сплачуватимуть за ту частину,  яку змогли реалізувати за 
цей період. 

Оновлений підхід до сплати ренти діятиме для газу, який 
видобутий з 1 квітня 2022 року. Після скасування воєнного 
стану нараховані, але не погашені рентні платежі потрібно 
буде сплатити протягом трьох місяців. 

ЄДИНИЙ ГОЛОС ГАЛУЗІ

Газ

∞ Болгарія домовилася про постачання скрапленого 
природного газу із США за цінами нижче, ніж у «газпрому». 
Паливо надійде в червні. 

∞ 30 компаній, пов’язаних з Gazprom Germania, не 
отримують газ через санкції, введені росією по 
відношенню до західних «недружніх» компаній. Про це в 
парламенті повідомив міністр економіки Німеччини 
Роберт Габек і додав, що країна знайшла альтернативних 
постачальників. 

∞ рф офіційно відмовилася від транзиту газу в Європу 
через Польщу. Йдеться про відмову використовувати 
трубопровід «Ямал-Європа», на який припадає невелика 
частина потоків російського газу, і з початку війни його 
використання різко скорочується. Польська компанія 
Europol Gaz, яка є власником польської ділянки 
газопроводу «Ямал» увійшла в перелік «недружніх» для 
рф, згідно яких путін запровадив санкції. 

∞ Аргентина планує збільшувати експорт скрапленого 
природного газу до Європи. Про це заявив Президент 
Альберто Фернандес та обговорив цю ідею   з німецьким та 
іспанським лідерами. 

∞  Фінська енергетична компанія Fortum збудує перший у 
Німеччині LNG-термінал. В проєкт буде інвестовано 
близько €65 млн. Термінал має бути запущено в 
експлуатацію взимку 2022-2023 рр.

∞ Уряд Німеччини відкинув припущення можливої активації 
газопроводу «Північний потік – 2», щоб компенсувати 
скорочення потоків через Україну. Про це повідомила 
речниця міністерства енергетики Німеччини Анніка 
Айнхорн.

Нафта і нафтопродукти

∞  Україна планує завозити пальне із Азербайджану, країн 
Перської затоки та Близького Сходу, щоб позбавитися 
дефіциту. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль. Він додав, що обсяги мають покривати внутрішні 
потреби і ціна має залишатися адекватною при нинішніх 
реаліях. 

∞ 12 травня російські війська втретє за час війни атакували 
Кременчуцький НПЗ. Вони випустили по заводу чотири 
ракети. 

∞ Індійські нафтопереробні заводи закупили за 
зниженими цінами 25-30 млн барелів російської 
нафти з постачанням у травні і червні. Компанії 
також почали перемовини щодо 
довгострокових контрактів.


