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Газ

∞.Об’єкти газового комплексу України не отримали 
суттєвих пошкоджень внаслідок масованих ракетних 
атак, що були здійснені росією у понеділок, 10 жовтня.

∞.Президент України Володимир Зеленський вважає, що 
росія може завдати удару по українській газотранспортній 
системі й вимагати від Європи запустити «Північний 
потік-2». Міністерство закордонних справ України закликає 
партнерів вже зараз зайняти тверду позицію та публічно 
заявити, що запуску газогону «Північний потік-2» чи зняття 
з рф санкцій не буде.

∞ «Укргазвидобування» та чеська компанія MND підписали 
меморандум щодо потенційної співпраці у геологічній 
розвідці та видобуванні вуглеводнів на ділянках у Західній 
Україні. 

∞ Лідери країн ЄС на зустрічі наступного тижня можуть 
запровадити новий індекс цін на газ, який більш точно 
відображатиме умови на ринку. 

∞ У четвер на газовому заводі Nyhamna у Норвегії 
сталася надзвичайна подія. Роботу було зупинено через 
повідомлення у мінуванні. Завод Nyhamna переробляє 
природний газ із морського родовища Ormen Lange, 
основна його частина поставляється до Великої 
Британії.  Нагадаємо, що Норвегія є найбільшим 
постачальником природного газу до Європи, за дев’ять 
місяців вона направила до ЄС понад 61 млрд м3 палива.

∞ Швеція, Данія та Німеччина не створюватимуть спільну 
слідчу групу для розслідування витоків на газопроводі 
«Північний потік». Про це повідомляє Spiegel. За 
інформацією видання, Швеція відмовилася від створення 
міжнародної Спільної слідчої групи, обгрунтовуючи це 
тим, що результати її розслідування мають надто високий 
ступінь секретності, щоб ділитися ними з іншими 
країнами. Після цього Данія також відмовилася від 
спільного розслідування. 

∞ Уряди Німеччини та Нідерландів виступають за негайний 
перехід до спільних закупівель газу країнами ЄС та за 
збільшення цільових показників скорочення попиту на газ. 
Передбачається, що запровадження спільних закупівель 
газу допоможе заповнити газові сховища з березня 2023 
року, після того, як вони вичерпаються взимку.

∞ За посередництва США Ізраїль та Ліван схвалили проєкт 
угоди, що вирішує суперечку про морський кордон у 
багатій на газ східній частині Середземного моря. Згідно 
документу, Ізраїль матиме можливість розпочати 
газовидобуток на морському родовищі «Каріш», а Ліван 
здійснюватиме розвідку родовища «Кана». Угоду про 
демаркацію між країнами планується підписати наприкінці 
жовтня.

∞ Наприкінці  цього року розпочне роботу новий 
LNG-термінал, який забезпечуватиме газом 
Естонію та Фінляндію. Він буде знаходитися 
біля північної частини Фінської затоки.

Уряд закликає українців економити газ

В дев’яти регіонах вже почали подавати тепло у лікарнях, 
школах та пологових будинках. Загалом же, опалювати 
житлові будинки розпочнуть наприкінці жовтня, як тільки 
середньодобова температура буде нижчою за +8°C.

«Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо 
використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме 
зменшення температури в квартирах. Мінімально 
допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 
18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. 
Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю 
зиму», - повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Також уряд продовжує роботу над стабілізацією 
функціонування ринків газу та електроенергії. 

В РНБО наголошують, що найближча зима буде однією з 
найскладніших.

«У ворога стоїть у планах знищення нашої критичної 
інфраструктури. Йдеться не лише про енергетичну галузь, 
про електрику. Йдеться і про газопроводи», - сказав 
секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, що на початку жовтня 2022 року у підземні 
сховища було закачано 14 млрд м3 газу. Також на 
складах знаходиться 2.2 млн т вугілля.

Нафта і нафтопродукти

∞.Польський трубопровідний оператор PERN у вівторок 
зафіксував витік на одній з гілок нафтопроводу 
«Дружба», яким нафта транспортується з росії до 
Німеччини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 
заявив, що за аварією на нафтопроводі можуть 
стояти російські інтереси. Він уточнив, що поки не 
встановлено, чи аварія була викликана диверсією, 
чи випадковим ушкодженням.

∞ Міжнародне енергетичне агентство зазначає, що 
рішення групи виробників нафти ОПЕК+ скоротити 
видобуток призвело до зростання цін і могло 
підштовхнути світову економіку до рецесії.

∞ США запропонували встановити граничну ціну на 
російську нафту на рівні $60 доларів за барель. Про це 
заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен.

∞ Європі вдається диверсифікувати закупівлі сирої нафти 
напередодні майбутніх санкцій проти росії. Так, 
надходження сирої нафти та конденсату у вересні 
зросли до понад 8.46 млн барелів на день, що є 
найвищим місячним обсягом із січня 2020 року. Разом з 
тим, частка імпорту з росії впала до 21%. 

∞ У вересні росія скоротила прибуток від продажу нафти 
на понад 17%. Доходи «впали» до $15.3 млрд, що є 
найнижчим результатом за весь рік.


