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Газ

∞.Нафтогаз домовився з ЄБРР про механізми фінансування 
закупівлі додаткових обсягів газу, необхідних Україні. 
Норвегія, США, Німеччина, Франція, Канада, Велика 
Британія та ЄБРР допоможуть профінансувати закупівлі, а 
провідні нафтогазові компанії  – зарезервувати потрібні 
обсяги.

∞ Укргазвидобування закупить 10 нових верстатів для 
капітального ремонту свердловин за кредитні кошти 
ЄБРР. 

∞ На Всесвітньому економічному форумі у Давосі 
президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що 
Євросоюз замінив 80% російського трубопровідного газу. 

∞ Норвегія відкрила велике родовище газу на морському 
шельфі, запаси становлять від 2 до 11 млрд м3. Освоєнням 
займатиметься компанія Equinor з партнерами Wintershall 
Dea і Petoro. 

∞ У Німеччині введено в експлуатацію другий LNG-
термінал у Любміні. На першому етапі він матиме 
потужність регазифікації до 5.2 млрд м3 газу на рік. 

∞ У Туреччині завершили будівництво вимірювальної 
станції та 36-кілометрового трубопроводу, який 
прийматиме чорноморський газ із заводу в Філіосі й 
передаватиме його в національну систему. Під’єднання 
до системи має відбутися в березні 2023 року. У 
підсумку, це дозволить зменшити залежність країни від 
іноземних енергоносіїв.

∞ Прокуратура Франції закрила справу за двома позовами 
проти енергетичного гіганта TotalEnergies. Юристи 
двох асоціацій, зокрема української організації Razom 
We Stand, заявили, що планують оскаржити рішення. 
Нагадаємо, раніше газета Le Monde повідомила, що 
TotalEnergies брала участь у постачанні газового 
конденсату для виробництва реактивного палива, яке 
могло використовуватися військовими літаками рф в 
Україні через частку французької фірми в спільному 
підприємстві з російським «новатек».

Нафта і нафтопродукти

∞.Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea 
оголосила про вихід з ринку рф. Серед причин називають 
продовження війни в Україні та обмеження діяльності для 
західних компаній. Зокрема, вказали на рішення, згідно 
якого росіяни заднім числом знижують ціни, за якими 
спільні підприємства можуть продавати «газпрому» свої 
видобуті вуглеводні. 

∞ Міжнародне енергетичне агентство підвищило 
прогнози з видобутку нафти у світі: у 2023 році 
очікується зростання до рекордних 101.1 млн 
барелів на добу. Видобуток у країнах, що 
не входять в ОПЕК+, зросте на 1.9 млн.
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∞ За даними Reuters, Катар встановив остаточну березневу
ціну на нафту al-Shaheen на рівні $1.37 за барель вище 
котирувань нафти Дубаю, що є найнижчим показником із 
червня 2021 року. Зазначається, що зростаючий потік 
російської сирої нафти в Азію посилює занепокоєння
надлишком пропозиції й тисне на регіональні ціни на 
нафту.

Газовидобуток – один із секторів, що стане 
основою для економіки майбутнього в Україні

Під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі 
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 
програма відновлення України стане найбільшим проєктом 
відбудови з часів Другої світової війни та драйвером не 
лише для швидкого зростання, але й новим поштовхом для 
європейської економіки.

«Реалізація проєктів відновлення дасть можливості 
приватним компаніям на сотні мільярдів доларів. Оборона, 
АПК, ІТ, відновлювальна енергетика, газовидобуток, 
ніаршоринг, видобуток і переробка титану й інших 
корисних копалин, розвиток логістики, будівництво. Це 
лише невелика кількість галузей, що стануть основою для 
економіки майбутнього в Україні», - наголосив Денис 
Шмигаль. 

Європа готує 10-тий пакет санкцій проти росії

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, перебуваючи 
з візитом у Києві, повідомив, що енергетична сфера стане 
однією із частин 10-го пакету санкцій проти росії. 

За повідомленнями польських ЗМІ, черговий пакет санкцій 
можуть ухвалити до саміту Україна-ЄС, який на початку 
лютого відбудеться в Києві. Іншою датою називають 
річницю повномасштабного нападу росії на Україну - 
24 лютого.

Європейська комісія планує навесні провести 
перші спільні закупівлі газу

Починаючи з весни, Євросоюз буде готуватися до 
опалювального сезону, щоб уникнути кризи поставок 
наступної зими.

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович 
закликав європейські країни оперативно взаємодіяти з 
гравцями ринку, щоб оцінити обсяги газу, які вони 
спільно купуватимуть. Він також попросив 
промисловість підтвердити, чи зацікавлені вони у 
приєднанні до схеми ЄС, що має допомогти Європі 
поповнити сховища та домовитися про нижчі ціни, 
використовуючи колективну купівельну спроможність 
країн.

Єврокомісія має намір на початку весни оприлюднити 
обсяг газу, який країни планують спільно закупити, щоб 
отримати пропозиції постачальників. 

Країни ЄС мають забезпечити участь місцевих компаній у 
поєднанні попиту на газ з обсягами, еквівалентними 15% 
газу, необхідного для заповнення своїх сховищ на 90% 
потужності. Мінімальний обсяг спільної закупівлі газу 
попередньо оцінюється у 13.5 млрд м3.


