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АГКУ не підтримує вирівнювання акцизу на 
бензин, дизпаливо та LPG

Асоціація газовидобувних компаній України долучилася до 
робочої групи, організованої  Комітетом ВРУ з питань фінансів, 
податкової та митної політики, щодо обговорення урядового 
законопроєкту № 7668. Документ передбачає введення єдиної 
ставки акцизного податку для бензину, дизпалива та 
автомобільного газу (LPG) в розмірі 100 євро за 1 000 літрів. 
Нагадаємо, що до війни ставка на бензин становила 213 євро, 
дизпаливо – 139 євро, автомобільний газ – 52 євро.

Під час обговорення законопроєкту виконавчий директор 
Асоціації Артем Петренко наголосив, що Асоціація не проти 
повернення акцизів на паливо – це політичне рішення уряду й 
народних депутатів, але не підтримує вирівнювання акцизу на 
бензин, дизпаливо і LPG – такої практики немає в жодній країні 
світу. Він зазначив також, що запропонована ініціатива є 
неприйнятною та несправедливою по відношенню до 
виробників та споживачів LPG, адже нею пропонується 
зменшення акцизу для бензину та дизпалива, ніж це було 
раніше, і збільшення в два рази - для автомобільного газу. 

Окрім того, Асоціація вбачає суттєві ризики у підвищенні 
податків на паливо, що в результаті призведе до збільшення 
його ціни для кінцевого споживача. І особливо це буде 
відчутно автовласникам з низьким рівнем доходів, які обрали 
LPG в якості дешевшої альтернативи бензину. 

АГКУ закликає уряд та народних депутатів в жодному разі не 
запроваджувати єдиний акциз для палива, адже це матиме ряд 
негативних наслідків.

Нафта і нафтопродукти

∞.Ціни на нафту впали на 8% і перебувають на мінімумі за пів 
року через очікування зняття санкцій з Ірану. Колись країна 
була другим за обсягами видобувником нафти членом країн 
ОПЕК, а станом на сьогодні демонструє найбільші темпи 
зростання експорту серед усіх виробників у Західній Азії. Так, 
у період 21 березня - 22 липня доходи країни збільшилися на 
63%, в тому числі, від продажу нафти - на 481%.

∞.За даними інформаційного агентства Platts, росії вдається 
обходити запроваджені санкції на поставки нафти. Морський 
експорт сирої нафти та нафтопродуктів з рф продовжував 
зростати в першій половині серпня, про що свідчить 
інформація з відстеження танкерів. За два тижні серпня 
середньодобовий експорт нафти зріс на 140 тис. барелів до 
3.36 млн т барелів, а обсяг експорту нафтопродуктів склав 
2.75 млн барелів на добу, що є найвищим показником 
після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

∞ Одна з найбільших в Австралії нафтовидобувних компаній 
Santos Ltd інвестує $2.6 млрд у розробку великого родовища 
Pikka на Алясці. Видобуток планують розпочати в 2026 році. 
Під час першої фази освоєння родовища виробництво 
нафти очікується у розмірі 80 тис. барелів на добу. 

Європа заповнила свої газові сховища на 75%

Для збільшення запасів газу з 65% до 75% знадобилося менше 
місяця.

Повністю заповнені газосховища наразі мають Польща та 
Португалія. ПСГ Німеччини заповнені на 77.3%, Італії – на 77.1%, 
Франції – на 86.6%.

Менш ніж 60% у газосховищах мають: Австрія – 59.8%, 
Угорщина – 58.2%, Болгарія – 55.8% і Латвія – 55.2%.

Якщо серпневі темпи закачування газу в ПСГ збережуться, 
загальний рівень запасів країн Європи може досягти 
цільових 80% вже до кінця цього місяця.

До початку сезону відбору у 2022 році запаси газу у країнах 
ЄС мають бути не менше 80% від потужності ПСГ, у наступні 
роки – 90%.

Газ

∞.Канада надала Україні 450 млн CAD (близько 12.7 млрд грн) 
допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону.

∞.Польська PGNiG не планує відмовлятися від розробки 
нафтогазових проєктів в Україні. Компанія готова продовжити 
роботи з пошуку та видобутку газу, які вони розпочали в 
2021 році, як тільки це буде безпечно. Нагадаємо, PGNiG 
підписала угоду з Energy Resources of Ukraine, згідно якої 
компанії стали акціонерами «Карпатгазвидобування», якій 
належать права на розробку Біблівської площі на українсько-
польському кордоні. 

∞ Норвегія з початку війни збільшила експорт газу майже на 
10% для заміщення постачань із росії. Уряд країни заявив, що 
вони налаштовані й надалі допомагати європейським 
країнам, насамперед Німеччині, у подоланні енергетичного 
дефіциту. 

∞ Німеччина знизить податок на продаж газу з 19% до 7%, щоб 
пом’якшити удар від додаткових зборів, що накладаються на 
споживачів. Нагадаємо, з жовтня країна введе додатковий 
збір за газ у розмірі 2.4 цента за кВт-год,  щоб 
допомогти імпортерам, які постраждали від додаткових 
витрат через скорочення поставок російського газу.

∞ Великобританія вперше за шість років імпортує LNG з 
Австралії через газову кризу в Європі. За даними Bloomberg, 
Австралія не відправила жодного LNG танкеру до Європи з 
2016 року через довгий шлях, який включав перевантаження в 
Азії. 

∞ Експорт "газпрому" до Європи з початку року впав майже 
на 40%. Спроба "засушити" країни ЄС призвела до того, що 
видобуток в росії за 7.5 місяців скоротився майже на 
42 млрд м3.  Найбільше падіння виробництва 
газу відбувається влітку: за 2.5 місяці воно 
зменшилося на третину або 31.2 млрд м3.




