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Газ

∞.НАТО створює координаційне бюро для покращення 
захисту газопроводів. За словами генерального секретаря 
НАТО Єнса Столтенберга,  мета бюро – скласти карту 
можливих вразливостей інфраструктури та зміцнити 
співпрацю з представниками промисловості. Це 
сприятиме протидії загрозам щодо критичної 
інфраструктури, зокрема, газопроводів та підводних 
кабелів.

∞ Італія планує позбутися залежності від російського газу 
до кінця року. Про це заявив міністр промисловості 
Адольфо Урсо. Він зазначив, що вже наступного року Італія 
зможе почати поставки газу до інших країн і незабаром 
матиме можливість стати європейським газовим хабом, в 
тому числі завдяки подвоєнню поставок через 
Трансадріатичний трубопровід з Азербайджану.

∞ Австрія збільшує залежність від газу з росії. Так, у грудні 
2022 року майже 71% імпортованого Австрією газу 
надійшло з рф. За період з січня по листопад країна 
заплатила росії близько €6.7 млрд за природний 
газ. До повномасштабного вторгнення Австрія на 80% 
залежала від російського ресурсу.

∞ Ціни на скраплений природний газ у Європі знизилися 
до 18-місячного мінімуму після анонсу про повернення на 
ринок найбільшого заводу – Freeport LNG. За оцінками 
Platts, 13 лютого вартість вантажів з постачанням до 
Північно-Західної Європи склала $14.82 за MMBtu ($530 за 
1 000 м3), це найнижчий показник із 23 серпня 2021 року, 
коли ціна становила $14.7 за MMBtu.

Нафта і нафтопродукти

∞.Денис Кудін став виконавчим віце-президентом з питань 
корпоративної стратегії та розвитку у ПАТ "Укрнафта". 
Раніше він був першим заступником міністра економіки. 

∞ Європарламент проголосував за поступову відмову від 
легкових автомобілів внутрішнього згоряння з 2035 року. 
Через 12 років реєстрація нових бензинових і дизельних 
автомобілів в Європі буде заборонена.

∞ Ізраїль вперше відправив на експорт нафту обсягом 
700 тис. барелів, яка була видобута на газовому родовищі 
Каріш у східному Середземномор'ї.

∞ Японія у другій половині 2022 року скоротила імпорт 
нафти з рф приблизно на 90%. У січні 2023 року країна 
зменшила поставки російської нафти на 76% порівняно з 
аналогічним періодом минулого року, LNG – майже на 
10%.

∞ Торік експорт дизпалива з китайських НПЗ до ЄС склав 
1.713 млн т. Це у дев’ять разів більше, ніж у 2021 році.
Згідно даних китайської статистики, майже 
половину річного обсягу  було здійснено у 
листопаді та грудні. Основними покупцями
були Нідерланди, Бельгія і Великобританія, 
які мають найбільші потужності із 
зберігання і переробки нафтопродуктів.

росія вкотре обстріляла НПЗ

В ніч проти 16 лютого, під час масованого ракетного 
обстрілу, росіяни атакували два нафтопереробні заводи – 
Кременчуцький та Дрогобицький, а також поцілили в 
ємності з нафтопродуктами у Кіровоградській області.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у 
Кременчуцький нафтопереробний завод влучили ракети 
Х-22, які неможливо перехопити наявними засобами ППО. 
Три ракети, зі слів директора Консалтингової групи «А-95» 
Сергія Куюна, влучили у Дрогобицький НПЗ на Львівщині. 
Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, 
що після влучання у ємності з нафтопродуктами виникла 
пожежа, постраждалих після атаки не було. 

Нагадаємо, торік росіяни здійснили кілька ракетних атак на 
Кременчуцький НПЗ, знищивши всю інфраструктуру та 
навколишні склади. З тих пір завод не працює. 
Дрогобицький НПЗ в неробочому стані близько 15 років. 

Резерв на 61 день: уряд пропонує створити 
мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 9024 
«Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів». 
Документ розроблений Міністерством енергетики та 
схвалений Кабінетом Міністрів України. Його ухвалення є 
складовою виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС щодо імплементації Директиви Ради 2009/119/ЄС.

Згідно документу, в Україні має бути сформовано 
мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів в обсязі до 
90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 
дня середньодобового внутрішнього споживання на 
випадок кризової ситуації. 

«Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно 
пройти будь-які виклики в паливній сфері. Законопроєкт 
передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, 
визначення питання зберігання, безпеки, моніторингу та 
репортингу. Створення мінімальних запасів нафти та 
нафтопродуктів — це питання національної безпеки, яке 
актуальне зараз, але залишиться так само важливим і після 
нашої перемоги та завершення війни», — відзначив 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ціни на газ у Європі опустилися до мінімуму за 
17 місяців 

Тепла зима, скорочення споживання та значні поставки 
LNG із США призвели до падіння цін на природний газ у 
Європі, які опустилися нижче $560 за 1 000 м3. Це падіння 
на понад 80% від серпневого піку, коли котирування 
становили $3 500 за 1 000 м3 внаслідок обмеження 
поставок з росії до ЄС та побоювань щодо недостачі 
ресурсу на опалювальний сезон. 

Ф'ючерси на березень знизилися на 4.8% до 49.5 євро за 
МВт-год, або $555.73 за 1 000 м3. Це – найнижчий рівень 
закриття з кінця серпня 2021 року. 


