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Газ

∞.Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт 
№ 7668-д про повернення акцизного податку на пальне.
Нагадаємо, що ставки акцизу за 1 000 л становитимуть: €52 на
автомобільний газ та €100 на бензин/дизель. Закон вступить в
силу через день після опублікування. Він діятиме протягом
воєнного стану, але не пізніше 1 липня 2023 року.

∞.Велика Британія надасть Україні $500 млн траншу на 
закупівлю природного газу. Гроші будуть виділені через 
Світовий банк. Така домовленість була досягнута під час 
зустрічі в Нью-Йорку прем’єр-міністрів країн Дениса Шмигаля 
та Ліз Трасс. Керівники урядів також обговорили необхідність 
нарощування власного видобутку газу, зокрема, в Україні.

∞ Заповненість газових сховищ у Німеччині, попри повну 
зупинку «Північного потоку», перевищила 90%. Згідно з 
планами уряду, до 1 листопада ПСГ мають бути заповнені 
щонайменше на 95%. Ці обсяги приблизно відповідають 
стандартним обсягам споживання за січень-лютий. 

∞ Велика Британія офіційно скасувала мораторій на видобуток 
газу методом ГРП, який діяв з 2019 року. Уряд країни також 
підтвердив, що у жовтні буде запущено новий раунд видачі 
100 ліцензій на видобуток вуглеводнів у Північному морі. 

∞ Швейцарія за останні два місяці скоротила споживання газу 
на 20%. 

∞ Болгарія очікує на збільшення поставок газу з Азербайджану. 
Країна отримуватиме 1 млрд м3 газу на рік через 
інтерконектор з Грецією (IGB), запуск якого заплановано на 
1 жовтня.

∞ Новий термінал у Нідерландах прийняв першу партію LNG 
із США. Одержувачем вантажу обсягом 100 млн м3 стала 
чеська компанія ČEZ, яка до кінця року очікує ще сім суден з 
LNG. Терміналом також користуватимуться компанії Shell та 
Engie. Загалом до кінця 2022 року заплановано постачання 
18 партій LNG.

∞ Буріння на кіпрському газовому родовищі «Афродіта» 
розпочнеться у першій половині 2023 року. Інвестиції у 
розробку шельфового проєкту складуть $192 млн.

∞ 20 вересня розпочалося будівництво приватного 
LNG-терміналу на півночі Німеччини поблизу міста Лубмін. 
З 1 грудня термінал розпочне постачати до 4.5 млрд м3 газу на 
рік у німецьку газову мережу.

∞ Цього року Алжир збільшить постачання газу до Італії на 
20%. Імпорт складе 25.2 млрд м3 газу проти 20.9 млрд м3, які 
були направлені торік. 

∞ Після націоналізації енергетичної компанії Uniper уряд ФРН 
планує подальші радикальні інтервенції на газовому ринку 
країни – також планують націоналізувати колишню 
дочірню структуру «газпрому» SEFE, яка раніше 
називалася Gazprom Germania GmbH.

після того, як дочірня компанія «газпрому» Gazprom Germania 
GmbH була націоналізована урядом ФРН. 

Чому в сьогоднішніх реаліях орієнтуватися на 
хаб TTF у прийнятті фінансових рішень є 
помилкою?

Починаючи з середини 2019 року, ціни на газ у Європі почали 
рекордно падати та знизилися до історичних мінімумів у 
2020-му. Тоді, нагадаємо, газ продавався по $50 за 1 000 м3. 
Вже за рік ціни на європейських хабах почали різко зростати, а 
з початком повномасштабної російської агресії проти України, 
пробили всі передбачувані та непередбачувані стелі і досягли 
$2 500-3 500 за 1 000 м3. 

Сьогодні ми бачимо, що газовий ринок не функціонує так, як 
це було до пандемії COVID. Попит на газ в рази переважає 
пропозицію, що призводить до різкого зростання цін, 
«перегрівання» ринку та інших негативних факторів. Хаб 
перестав бути справжнім індикативом, адже вартість за добу 
може збільшуватися/зменшуватися на $500, а за декілька днів - 
й взагалі на $1 000. Така непередбачуваність та нестабільність 
є вкрай небезпечною для імпортозалежних країн, яких 
більшість у ЄС.

росія продовжує вміло використовувати газ як зброю, 
обмежуючи постачання палива в Європу, що впливає не тільки 
на газ, але й на електроенергію та прискорює інфляцію в 
регіоні. Такими діями рф поглиблює енергетичну кризу, щоб 
домогтися послаблення запроваджених санкцій. 

Європа ж тим часом вирішила кардинально позбутися впливу 
росії і водночас трансформувати свій газовий ринок. Так, 
відмова від російського газу вже призвела до того, що його 
імпорт з рф до ЄС на сьогодні становить менше 10% від 
загального обсягу споживання, хоча ще торік це було 40%. А 
рішення про заміну TTF новим бенчмарком вкотре 
підтверджує той факт, що природний газ є та залишатиметься 
ключовим джерелом енергії в Європі ще багато років.

Нафта і нафтопродукти

∞.Країни ЄС хочуть протягом кількох тижнів досягти 
обмеження цін на російську нафту. Про це повідомляє 
Bloomberg та зазначає, що ініціатива, ймовірно, стане 
частиною нового пакету санкцій. За даними ЗМІ, нові санкції 
проти рф можуть бути ухвалені вже 6-7 жовтня, коли 
відбудеться засідання Європейської ради. Відповідні 
пропозиції Єврокомісія може подати наступного тижня.  

∞ Морський експорт сирої нафти з рф різко скоротився у 
першій половині вересня. Обсяг, що відвантажується з 
російських портів, за два тижні впав майже на 900 тис. барелів 
на день і становив в середньому 2.5 млн барелів на добу. Таке 
скорочення спостерігається вперше за понад п'ять місяців.

∞ ОАЕ прискорить реалізацію плану зі збільшення своїх 
потужностей з видобутку нафти. Компанія Abu Dhabi National 
Oil Co хоче виробляти 5 млн барелів на день до 2025 року, а не 
до 2030 року, як було оголошено раніше. У разі досягнення 
мети ОАЕ можуть спробувати збільшити свої потужності до 
6 млн барелів на добу до кінця десятиліття.




