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Газ

∞.Розпочала роботу цільова група НАТО-ЄС із захисту 
критичної інфраструктури, яка працюватиме в чотирьох 
секторах: енергетиці, транспорті, цифровій інфраструктурі 
та космосі. «Співпраця над зміцненням критичної 
інфраструктури стала ще більш важливою на тлі диверсій 
проти газопроводів «Північний потік» і перетворення 
росією енергетики на зброю в рамках її агресивної війни 
проти України», - йдеться у заяві НАТО.

∞ Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з 
Україною, зокрема щодо видобутку газу на заході 
нашої країни. 

∞ Алжир планує постачати не менше 100 млрд м3 
природного газу щорічно протягом наступних п'яти років. 
Про це заявив генеральний директор компанії Sonatrach 
Туфік Хаккар і повідомив, що країна має намір і далі 
розвивати свої газові родовища, щоб нарощувати 
поставки, зокрема на європейський ринок.

∞ Японія, один із найбільших у світі покупців LNG, у лютому 
імпортувала 6.4 млн т, що є найменшим показником цього 
місяця за останні 12 років. Середня ціна імпорту у лютому 
була зафіксована на рівні $752 за 1 000 м3  – 
це  максимальний показник за останні чотири 
місяці. Спотовий індекс JKM Platts за місяць був значно 
нижчим – близько $600.

∞ З початку року Іспанія стала найбільшим імпортером 
російського LNG, збільшивши закупівлю у річному 
порівнянні на понад 85%. Bloomberg зазначає, що країна 
була змушена наростити імпорт після зменшення 
закупівель у традиційного постачальника газу – Алжиру – 
через дипломатичну кризу між країнами.

∞ У 2022 році «газпром» отримав позови від Нафтогазу та 
п’яти європейських компаній - фінської Gasum Oy, 
німецької RWE Supply & Trading GmbH, польської PGNiG 
(зараз PKN Orlen), італійської Eni та французької Engie. 
Українська компанія вимагає у російського монополіста 
доплати за невикористані потужності для транзиту газу. 
Що ж до компаній з Європи, то їхні позови пов’язані із 
недопоставками газу та вимогою росії вести розрахунки у 
рублях. У лютому 2023 року чеська CEZ ініціювала 
арбітраж проти «газпрому» та через недопостачання газу. 

Нафта і нафтопродукти

∞.The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела 
повідомляє, що країни G7 не будуть змінювати 
граничну ціну на російську нафту і залишать її на рівні $60 
за барель. За інформацією Bloomberg, Польща, Литва й 
Латвія виступали за зниження «стелі» майже на $10, 
Естонія закликала зменшити вартість до $30.

∞ Експорт сирої нафти з США торік зріс до 
нового рекорду: в середньому він складав 
3.6 млн барелів в день, що на 22% більше, 
ніж у 2021 році. 

Н
експорту зафіксовано до Індії та Китаю, які були лідерами
по закупівлі американської нафти у 2021 та 2020 роках 
відповідно. 

УГВ запустило нову свердловину з дебітом 
340 тис. м3 газу на добу

Нова свердловина Укргазвидобування пробурена на 
родовищі, яке експлуатується вже 45 років та 
виснажене на 85%. Її глибина 5 950 м, добовий дебіт - 
340 тис. м3 природного газу.

Під час проєктування свердловини за допомогою 
3D-моделі родовища, фахівці змогли визначити 
перспективну ділянку продуктивного пласта, яка досі не 
розроблялася. Результати буріння дали підстави 
запланувати закладення ще однієї свердловини на цій 
ділянці родовища.

Нагадаємо, торік Укргазвидобування пробурило 47 нових 
свердловин. Цей показник практично не відрізняється від 
довоєнного.

Європейський Союз розпочинає реформу 
ринку електроенергії

Європейська комісія затвердила реформу ринку 
електроенергії, щоб захистити громадян від раптових 
стрибків цін, прискорити використання відновлюваних 
джерел енергії та зробити ЄС більш енергонезалежним. 
План спрямований на поступову відмову від використання 
газу у виробництві електроенергії після того, як через 
вторгнення росії в Україну ціни стали нестабільними. 

Пропозицію Єврокомісії розглянуть Європарламент і 
держави-члени ЄС, перш ніж план можна буде 
перетворити на серію законів, що займе щонайменше 
кілька місяців.

 У 2022 році витрати ЄС на імпорт газу зросли 
втричі

За даними Міжнародного енергетичного агентства, торік 
європейські країни витратили на імпорт газу $390 млрд, 
що в 3.3 рази перевищує рівень 2021 року. Це пов’язано із 
різким зростанням цін на енергоносії після 
повномасштабного російського вторгнення в Україну. 

Попит на газ у 2022 році в ЄС зменшився на 55 млрд м3, 
або на 13%, що стало найрізкішим падінням в історії. Таке 
зниження еквівалентно кількості газу, який необхідний для 
забезпечення понад 40 млн будинків.

За оцінками МЕА, доходи Норвегії від експорту газу до ЄС 
зросли з $33 млрд  у 2021 році до $111 млрд у 2022 році, 
росії – із $41 млрд до $94 млрд, Алжиру – із $11 млрд до 
$20 млрд, інших постачальників трубопроводами – із 
$5 млрд до $41 млрд. Витрати Європи на закупівлю LNG у 
інших постачальників збільшилися із $32 млрд до 
$121 млрд.

Агентство із посиланням на дані міністерства фінансів росії 
зазначає, що доходи країни-агресора від експорту 
природного газу впали більш ніж на 40% за перші два місяці 
2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року.


