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Газ

∞.В українських сховищах знаходиться близько 11 млрд м3 

газу. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в 
країні достатньо ресурсів для продовження і завершення 
опалювального сезону в нормальному режимі. 
Нагадаємо, що станом на 1 лютого 2022 року у 
сховищах було 11.1 млрд м3, проте використання газу 
промисловістю тоді було суттєво вищим.

∞ Уряд дозволив Нафтогазу залучити грант від ЄБРР на 
суму майже €189 млн для закупівлі додаткового газу. 

∞ У 2022 році Укргазвидобування сплатило 43.8 млрд грн 
рентних платежів, з яких місцеві бюджети, де здійснюється 
видобуток вуглеводнів, отримали 2.2 млрд грн. 

∞ НКРЕКП прийняла постанову «Про затвердження 
Порядку здійснення процедури сертифікації оператора 
газосховищ». Порядок розроблений з метою імплементації 
норм європейського законодавства, забезпечення 
сертифікації, приведення діяльності оператора газосховищ 
до міжнародних стандартів та дотримання вимог щодо 
запобігання ризиків для безпеки постачання природного 
газу.

∞ Американська Sempra уклала довгострокові замовлення 
на 10.5 млн т LNG, що дозволяє розпочати будівництво 
заводу Port Arthur в першому кварталі цього року. 
Постачання вантажів очікуються у 2027 році. Зазначимо, 
що Sempra Infrastructure уклала з польською PKN ORLEN 
20-річний договір на постачання 1 млн т LNG на рік. Ще
раніше американська компанія оголосила про підписання
договорів з ConocoPhillips, INEOS, ENGIE і RWE.

∞ Італійський оператор газової мережі Snam планує 
інвестувати €9 млрд в розширення потужностей 
Трансадріатичного газопроводу (TAP), створення двох 
нових LNG-терміналів та збільшення підземних газових 
сховищ. Інвестиції у TAP дозволять із 2027 року наростити 
транспортування газу з Азербайджану і Африки до півночі 
Італії та інших європейських країн.

∞ Freeport LNG, другий за величиною американський 
експортер скрапленого природного газу, отримав 
схвалення федеральних регулюючих органів щодо 
перезапуску свого виробництва. За інформацією Reuters, в 
четвер завод почав отримувати невеликі обсяги 
трубопровідного газу для процедури охолодження труб. 
Вихід на повну завантаженість планується у березні. 
Нагадаємо, що на початку червня завод був виведений з 
ладу через вибух і спричинену після цього пожежу. 
Freeport LNG має потужність 15 млн т на рік та забезпечує 
близько 20% експорту скрапленого природного газу із 
США.

∞ Болгарія розпочала проєкт зі збільшення своїх ПСГ. 
Зокрема, підписано угоду вартістю $165 млн між  
«Булгартрансгаз» і консорціумом під керівництвом 
держави. Згідно договору, єдине в країні 
газосховище «Чирен» до кінця 2024 року 
планують розширити майже вдвічі – 
з 550 млн м3 до 1 млрд м3.

 

Уряд затвердив Наглядову раду Нафтогазу

Кабінет міністрів України призначив на посади членів 
Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» шістьох 
переможців відбору.  

Незалежними членами стали: колишній старший 
віце-президент норвезької компанії Equinor (Statoil) 
Анфіннсен Тор Мартін, президент та гендиректор Vermilion 
Energy Маріно Ентоні, Хуквей Річард, який має 33-річний 
досвід роботи у компанії BP, та професор бізнес-школи 
INSEAD Людо ван дер Хейден.

Представниками від держави обрано: заступника керівника 
Офісу Президента Ростислава Шурму та радницю 
Прем‘єр-міністра з питань енергетики Наталю Бойко.

рф знищила майже 700 тис. т нафтопродуктів 
в Україні

За даними Держекоінспекції, за 11 місяців війни через 
російські обстріли та бомбардування в Україні згоріло 
686 816 т нафтопродуктів, забруднивши атмосферне 
повітря небезпечними речовинами. 

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, росіяни 
завдали збитків довкіллю на суму 1.743 трлн грн.

Нафта і нафтопродукти

∞ Bloomberg повідомляє, що ЄС розглядає можливість 
встановити два обмеження цін на російські 
нафтопродукти. Так, для дизельного палива хочуть 
запровадити стелю в розмірі $100 за барель, для 
мазуту – $45 за барель. Ці ліміти можуть бути застосовані 
з 5 лютого, коли ЄС заборонить майже весь імпорт 
російських нафтопродуктів.

∞ Японія запровадила нові санкції проти росії, зокрема, 
заборонила експорт обладнання для розвідки 
нафтових і газових родовищ.

∞ Грузинські ЗМІ повідомили, що імпорт російських 
нафтопродуктів до країни минулого року зріс на 361%. 
Загалом же, саме нафта і нафтопродукти опинилися на 
першому місці серед товарів, за рахунок яких на 50% 
збільшився товарообіг між Грузією та рф.

∞ Financial Times, з посиланням на керівника німецької 
компанії Wintershall Dea Маріо Мерена, повідомило, що 
«газпром» «спустошив» рахунки трьох спільних 
підприємств на суму майже €2 млрд. Нагадаємо, що 
Wintershall Dea 17 січня заявила про вихід з ринку рф. 
Зокрема, однією із причин назвали рішення, згідно якого 
росіяни заднім числом знижують ціни, за якими спільні 
підприємства можуть продавати «газпрому» свої видобуті 
вуглеводні. 
Разом із тим, журналісти німецького журналу Spiegel та 
телеканалу ZDF, провівши розслідування, заявили, що 
Wintershell Dea, через спільне підприємство з російським 
монополістом постачала парафін для палива, яким 
заправляли російські бомбардувальники, що вбивали 
людей в Україні.


