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ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

Газ

∞.Міжнародне енергетичне агентство допоможе Україні у 
розробленні Енергетичної стратегії до 2050 року.

∞ Міністри енергетики держав, що входять до Євросоюзу, 
у понеділок, як очікується, схвалять пропозицію щодо 
стелі цін на газ. Окрім того, також мають погодити ідею 
спільної платформи із закупівель газу та прискорення 
видачі дозволів на проєкти щодо відновлюваних 
енергоресурсів.

∞ Польська ORLEN Group у 2023 році отримає два 
танкери для перевезення скрапленого природного 
газу, а до кінця 2025 року кількість таких суден зросте 
до 8. Танкери будує південнокорейська Hyundai Heavy 
Industries і за даними польської компанії вони є 
найсучаснішими суднами такого типу у світі.

∞ Канада скасувала свою санкційну поступку щодо  
«Північного потоку», на яку погодилася влітку задля 
підтримки Німеччини, коли росія зупинила газопровід 
через нібито несправність турбіни. Нагадаємо, що 
відремонтована турбіна Siemens досі залишається у 
Німеччині і рф фактично відмовилася її прийняти, сам 
газопровід після вибуху непридатний до використання. 

∞ Угорщина розпочала перемовини з Катаром щодо 
імпорту LNG протягом трьох років. 

∞ Молдова має намір судитися з «газпромом» через 
невиконання контракту і вимагатиме відшкодування 
збитків. Нагадаємо, у жовтні росія знизила постачання газу 
Молдові на 30% від контрактного обсягу, а з 1 листопада 
зменшила поставки наполовину. 

∞ Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 
повідомила, що наступного року ЄС може зіткнутися з 
дефіцитом газу в розмірі до 30 млрд м3. Для вирішення 
цієї проблеми, Європейський Союз планує створити 
новий фонд для додаткових інвестицій в енергетику, 
необхідних для відмови країн від російського газу.  

∞ Прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця у відповідь на 
невдоволення президента рф тим, що країна зберігає 
резерви газу в Україні заявила: «Молдова - незалежна 
країна, і газ, який вона закуповує і за який платить, може 
зберігати там, де вона вирішить. Певну кількість ми 
зберігаємо в Україні. Там є можливості для зберігання, і ці 
запаси в безпеці».

∞ Національна компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco 
веде перемовини з інвесторами щодо розробки одного з 
найбільших у світі родовищ нетрадиційного газу Джафура. 
Бюджет проєкту оцінюється в $110 млрд, перший 
видобуток планується у 2025 році. Загалом, запаси 
родовища оцінюються в 5.6 трлн м3 природного газу. 

∞ За 11.5 місяців «газпром» зменшив експорт газу 
до країн далекого зарубіжжя на понад 45% 
або майже 100 млрд м3. Видобуток 
скоротився на 19.6%.

∞ За інформацією Financial Times, російську нафту везуть до 
Індії на танкерах, які застраховані західними компаніями, 
що може бути першим сигналом про те, що кремль 
відступив від своїх початкових погроз взагалі не продавати 
нафту за граничною ціною, встановленою країнами G7.

∞ Світові банки та інвестиційні фонди прогнозують 
зниження цін на нафту. Так, американский банк Goldman 
Sachs вважає, що у першому півріччі 2023 року вартість 
нафти марки Brent зменшиться з $95 до $90 за барель, хоча 
у своєму попередньому прогнозі очікувана вартість була 
$110. 

Володимир Зеленський закликав країни G7 
допомогти Україні з газом 

Під час виступу на саміті G7 Президент України закликав 
збільшити допомогу нашій країні в газовому питанні. 

«Терор проти наших електростанцій спричинив те, що ми 
змушені використовувати більше газу, ніж це 
передбачалося. І тому потребуємо додаткової підтримки 
– саме цієї зими. Йдеться про обсяг близько 2 мільярдів
кубометрів газу – те, що потрібно закупити додатково», -
наголосив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що надійний захист української 
енергетики від російських ракет та іранських дронів буде 
захистом усієї Європи, оскільки цими ударами рф 
провокує гуманітарну та міграційну катастрофу не лише 
для України, а й для всього ЄС.

Дано старт сертифікації «Укртрансгазу» як 
європейського оператора ПСГ

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 8158 про 
сертифікацію АТ «Укртрансгаз» як європейського 
оператора газосховищ. 

Паралельно НКРЕКП схвалила проєкт постанови «Про 
затвердження порядку здійснення процедури сертифікації 
оператора газосховищ», який буде оприлюднений на 
офіційному вебсайті регулятора задля одержання 
зауважень і пропозицій.

Отримання сертифікації дозволить зберігати у ПСГ України 
не лише комерційні запаси газу окремих європейських 
компаній, але й стратегічні запаси газу країн Євросоюзу. А 
це означатиме максимальне завантаження потужностей 
українських газосховищ, додаткові фінансові надходження 
від послуг підземного зберігання, а отже – збільшення 
відрахувань у бюджет, посилення енергетичної 
стабільності в Україні та на континенті загалом, а також 
подальшу фундаментальну інтеграцію українського 
газового ринку із європейським, його ріст та розвиток.

 
  

 

 

 

Нафта і нафтопродукти

∞.Верховна Рада дозволила бізнесу зберігати до 2 тис. л 
пального без ліцензії. Про більші обсяги потрібно буде 
повідомляти податкову службу. 

∞ Всі закупівлі ПАТ «Укрнафта» будуть проводитися через 
державну систему Prozorro. Компанія вже розпочала 
продаж природного та скрапленого газу через відкриті 
аукціони.

∞ За інформацією Financial Times, нафту з рф перевозять до 
Індії на танкерах, які застраховані західними компаніями, 
що може бути першим сигналом про те, що кремль 
відступив від своїх початкових погроз взагалі не продавати 
ресурс за граничною ціною, встановленою країнами G7.


