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США виділять на підтримку енергетики 
України та Молдови $1 млрд 

Візит до Києва Президента США Джо Байдена 
ознаменувався підтримкою енергетичного сектору 
України. Про це на засіданні уряду 21 лютого повідомив 
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Порушувалося питання швидкого відновлення, на яке 
Сполучені Штати спрямовують $1.5 млрд, а також 
виділення понад $1 млрд на підтримку енергетики України 
та Молдови», — наголосив Денис Шмигаль.

Напередодні, державний секретар Ентоні Блінкен 
повідомив, що США виділяють новий пакет допомоги для 
України загальним обсягом $460 млн. З цієї суми $10 млн 
передбачені на відновлення енергетичної системи.

«Я розпорядився виділити додаткові $10 млн доларів на 
підтримку наших постійних зусиль з надання надзвичайної 
допомоги для підтримки енергетичної інфраструктури в 
умовах безперервних ракетних і безпілотних атак з боку 
росії», — йдеться у заяві держсекретаря.

Газ

∞.Заявка на транзит російського газу через українську ГТС 
21 лютого зросла до 40.3 млн м3 газу,  оновивши 
максимум із початку січня. 

∞ У січні Чехія вперше повністю відмовилася від імпорту 
газу з рф, замістивши його постачаннями з Норвегії, 
Нідерландів і Бельгії. 

∞ Ізраїль планує наростити видобуток газу із родовища 
Левіафан з 12 до 21 млрд м3, а також побудувати  
плавучий LNG-завод річною потужністю 4.6 млрд м3. На 
реалізацію цих планів буде спрямовано $96.4 млн.

∞ Freeport LNG в Техасі повертається до роботи після 
восьми місяців простою. Компанія отримала дозвіл на 
комерційну експлуатацію заводу та експорт газу. 
Передбачається негайне відновлення роботи однієї 
лінії зрідження, яка вже була запущена 11 лютого, а 
також поетапний перезапуск та повне повернення в 
експлуатацію другої лінії. Очікується, що робота трьох 
ліній потужністю 15 млн т на рік (близько 20.7 млрд м3) 
відбудеться протягом кількох наступних тижнів.

∞ Цьогоріч в Азербайджані розпочнеться видобуток 
вуглеводнів на новому родовищі Апшерон. Запаси блоку 
становлять 350-360 млрд м3 газу та 100 млн т конденсату. 
На першому етапі планується отримувати 1.5 млрд м3 газу 
на рік, а на піку вийти на 5 млрд м3, щодобовий видобуток 
конденсату становитиме близько 10 тис. барелів. 

∞ Італійська Eni планує у найближчі чотири роки збільшити 
законтрактовані обсяги LNG до понад 18 млн т (близько 
25 млрд м3), що вдвічі більше, ніж у 2022-му. Цьогоріч 
компанія запустить перші фази розробки родовища на 
шельфі Кот-д’Івуару та плавучої установки LNG у Конго. 

Розробляти Апшерон будуть Joint Absheron Petroleum 
Operating Company (JOCAP), заснована SOCAR Absheron 
(50%) та Total E&P Absheron (50%). Контракт підписано на 30 
років.

∞ Італійська Eni презентувала стратегічний план на 
2023-2026 рр. Компанія повідомила, що у найближчі 
чотири роки розраховує збільшити законтрактовані обсяги
LNG до понад 18 млн т (близько 25 млрд м3) на рік до 2026 
року, що вдвічі більше, ніж у 2022-му. Вже цього року Eni 
запустить перші фази розробки нафтогазового родовища 
Baleine на шельфі Кот-д’Івуару та плавучої установки LNG у
Конго, а також виробництво LNG у Єгипті, ОАЕ та Норвегії. 
Крім цього, компанія продовжить програму розвитку в 
Алжирі.

Укргазвидобування отримало американське 
обладнання для відновлення газовидобутку

EQT Corporation - найбільший незалежний видобувник газу 
в США, безкоштовно передав обладнання, яке буде 
використано для відновлення пошкодженої 
нафтогазовидобувної інфраструктури державної компанії, 
а також для підтримки стабільності виробничих процесів в 
умовах російської агресії.

«Забезпечення надійного енергопостачання є викликом не 
лише для України, а й для всього світу. Ми пишаємося 
можливістю підтримати наших колег в Україні у той час, 
коли вони безстрашно продовжують виконувати виробничі 
операції в надзвичайно складних умовах», — повідомив 
президент і CEO EQT Corporation Тобі З. Райс.

Т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег 
Толмачев зазначив, що війна в рази ускладнила постачання 
необхідного обладнання та матеріалів для 
газовидобування, а деякі види потребують спеціального 
виготовлення і наразі недоступні на українському ринку.

«Ми надзвичайно вдячні нашим західним партнерам, які 
допомагають нам у подоланні цих складнощів. Ми швидше 
і більше будемо відновлювати пошкоджені об’єкти, 
впроваджувати необхідні виробничі проєкти, що означає 
додатковий газ для країни», — відзначив очільник УГВ.

Нафта і нафтопродукти

∞.Саудівська Аравія встановила ще один рекорд, 
отримавши максимальний дохід від нафти. Так, від 
продажу нафти та нафтопродуктів у грудні 2022 року 
країна отримала $22.8 млрд, загалом доходи від чорного 
золота сягнули майже $326 млрд, зробивши бюджет 
вперше профіцитним за останні майже 10 років.

∞ Експорт російської нафти до Китаю наблизився до 
рекорду, що був встановлений у квітні 2020 року. За 
даними Kpler, станом на 20 лютого загальний експорт 
нафти й конденсату з рф до Китаю зріс до 1.52 млн барелів 
на день. У квітні 2020 року він становив близько 1.6 млн 
барелів на день.

∞ Bloomberg повідомляє, що Греція стала постійним 
місцем рейдової перевалки російської нафти.  Грецька 
влада заявляє, що її можливості втрутитися обмежені, 
оскільки активність відбувається за шестимильною межею 
територіальних вод країни.

∞ росія в березні планує скоротити видобуток нафти на 
500 тис. барелів на добу, що складе 5% від валового 
видобутку і 0.5% від загальносвітового виробництва, 
пише Reuters. Відповідно, в наступному місяці з 
європейських портів вийде на 25% менше танкерів, 
ніж у лютому. На тлі заяв про скорочення 
експорту, світові ціни на нафту почали 
зростати. Так, ф'ючерси на марку Brent 
виросли на 0.8% до $82.87 за барель, на 
West Texas Intermediate (WTI) також на 
0.8% до $76.01.


