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НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

Газ

∞.За серпень-листопад 2022 року Європа зменшила 
споживання газу на 20%. Найбільше скорочення 
зафіксовано у Фінляндії (-53%), Латвії (-43%), Литві (-42%) та 
Естонії (-37%). За даними Євростату, попит на газ 
зменшився майже у всіх країнах ЄС за виключенням Мальти 
та Словаччини.

∞ У німецькому порту міста Вільгельмсхафен відкрито 
перший LNG–термінал, який було побудовано в рекордно 
короткі терміни. Очікується, що об'єкт забезпечуватиме 
близько 6% річних потреб країни в газі. В цьому ж місті у 
наступному році планують відкрити другий LNG-термінал, 
крім того, приймання зрідженого природного газу має 
розпочатися у портах міст Лубмін, Брунсбюттель та 
Штаде.

∞ Єгипет виявив велике газове родовище у східній частині 
Середземного моря. Це один із чотирьох розвідувальних 
блоків у яких операційними частками володіють Chevron 
та Tharwa Petroleum. Попередньо запаси газу становлять 
3.5 трлн м3.

∞ Європейська комісія схвалила план Німеччини 
щодо рекапіталізації трейдера Uniper - найбільшого 
імпортера газу з рф - на суму €34.5 млрд за умови 
майбутнього виходу держави з капіталу, оплати праці 
керівництва і поглинань.

∞ російський «газпром» оновив історичний рекорд 
добових поставок газу до Китаю газопроводом «Сила 
Сибіру». Перевищення становило майже 17% від 
передбачених договором обсягів. 

Нафта і нафтопродукти

∞.Постачання російської нафти морським шляхом за 
перший повний тиждень після набуття чинності заборони 
ЄС обвалилося більш ніж на 50%.  Імпорт з рф знизився на 
1.86 млн барелів на добу. За даними російських товарних 
бірж, ціни на нафту зберігаються в межах $40-45 за барель.

∞ Найбільша судноплавна компанія Китаю China Cosco 
Shipping Corp відмовилася транспортувати російську 
нафту через санкції, запроваджені країнами G7 та ЄС.

∞ Доходи Саудівської Аравії від експорту сирої нафти та 
нафтопродуктів у жовтні впали до $25.5 млрд. Разом з тим, 
надходження нафтодоларів до країни залишається 
близьким до історичного максимуму і має всі шанси 
побити рекордні $337 млрд, які були отримані у 2012 році.

∞ Хорватський оператор нафтопроводів JANAF підписав 
дворічний контракт із сербською компанією NIS, 
мажоритарним власником якої є «газпром», 
на транспортування сирої нафти до Сербії. 
Договір було укладено попри раніше 
оголошену зупинку через рішення ЄС 
щодо посилення обмежень на імпорт 
російської нафти.

росія  знову обстріляла об’єкт  інфраструктури 
«Нафтогазу»

Цього тижня російська ракета влучила в один з об’єктів 
НАК «Нафтогаз України» на Харківщині. На місці 
виникла масштабна пожежа, проте обійшлося без 
постраждалих. В компанії повідомили, що завдані збитки 
будуть оцінені згодом, а також уточнили, що все 
зруйноване відновлять. 

Нагадаємо, 17 листопада російські терористи обстріляли 
газовидобувну інфраструктуру на сході України, через що 
декілька об’єктів «Укргазвидобування» було зруйновано. 
Загалом же, з початку повномасштабної війни росія 
пошкодила понад 350 об'єктів «Нафтогазу». 

Європа запроваджує стелю ціни на газ

Міністри енергетики країн Європейського Союзу 
домовилися про встановлення граничної ціни на газ в 
розмірі 180 євро/МВт-год (близько $2 000 за 1 000 м3). Це 
значно нижче пропозиції Єврокомісії, яка обговорювалася 
раніше і становила 275 євро/МВт-год.

Механізм корекції газового ринку, призначений для 
запобігання різким коливанням цін, застосовуватиметься з 
15 лютого 2023 року. Його буде автоматично активовано 
у двох випадках: 
- якщо протягом трьох днів ціни за ф'ючерсними
контрактами на нідерландському хабі TTF на місяць
наперед будуть перевищувати 180 євро/МВт-год,
- якщо протягом трьох днів ціна TTF на місяць наперед
перевищуватиме більш ніж на €35 середню ціну на LNG у
світі.

Після активації, обмеження динамічних ставок діятиме 
щонайменше 20 робочих  днів. Якщо ліміт ставок  буде 

нижчим за 180 євро/МВт-год протягом останніх трьох 
робочих днів поспіль, його буде автоматично 
деактивовано. Також автоматична деактивація ліміту 
динамічних ставок може настати після оголошення 
Європейською комісією  надзвичайного стану в регіоні чи 
Союзі відповідно до правил безпеки постачання, зокрема, 
у ситуації, коли постачання газу недостатнє для 
задоволення попиту.

НАК  буде закуповувати газ приватних компаній

В інтерв’ю українському Forbes очільник НАК «Нафтогаз 
України» Олексій Чернишов наголосив, що потрібно 
стимулювати видобуток приватних підтриємств. Він 
зазначив, що податки та рентні платежі повинні бути 
такими, щоб незалежним газовидобувникам було вигідно 
нарощувати виробництво газу.

«Ми маємо суттєво збільшити мотивацію приватників, щоб 
зростав видобуток. Це вигідно для держави. Так ми 
зможемо відмовитись від імпорту газу за тими космічними 
цінами, які є зараз. Плюс ці гроші залишаться в Україні. 
«Нафтогаз» буде закуповувати газ приватників і не буде 
витрачатись на імпорт», - зазначив Олексій Чернишов. 




