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Газ

∞.Техаська Sustainable Solutions анонсувала два проєкти з 
постачання в Україну скрапленого природного газу. Про це 
сказав генеральний директор компанії Еміль Пенья. 
Перший проєкт – це можливість поставок LNG із терміналу 
біля Естонії, другий - транспортування спеціальними 
вантажними автомобілями, оснащеними пристроями для 
регазифікації скрапленого природного газу. За словами 
очільника компанії, наступного тижня в США прибуде 
керівництво Нафтогазу для переговорів щодо цього 
питання. 

∞ Нідерланди позбулися залежності від російського 
трубопровідного газу, який до початку повномасштабної 
війни в Україні становив 25% від загального імпорту. 
Міністр закордонних справ Вопке Гукстра зазначив: «Ми 
вжили різних заходів, спрямованих на диверсифікацію 
наших джерел імпорту. Я радий, що можу сказати – нам це 
вдалося».

∞ Угорщина домовляється з Єгиптом про імпорт LNG з 
2026 року, щоб підвищити свою енергетичну безпеку. 
Після 24 лютого 2022 року Єгипет намагається збільшити 
поставки скрапленого природного газу в Європу, щоб 
зменшити залежність від рф. Країна може експортувати 
12 млн т скрапленого природного газу на рік, або 
16.5 млрд м3 після регазифікації.

Нафта і нафтопродукти

∞.Саудівська Аравія надасть Україні пакет допомоги в 
розмірі $400 млн, в який включено нафтопродукти на 
суму $300 млн.

∞ Кувейт планує у другій половині 2023 року наростити 
експорт нафтопродуктів з нового заводу Al Zour, щоб 
зменшити дефіцит у Європі та задовольнити зростаючий 
попит в Азії й Африці. В січні країна експортувала 17 млн 
барелів нафтопродуктів, що є історичним максимумом. 
Зростання до минулорічних показників становить  30%. 

∞ ОАЕ ведуть внутрішні обговорення щодо можливості 
виходу з Організації країн-експортерів нафти. Про це 
повідомили The Wall Street Journal з посиланням на 
неназваних еміратських чиновників.  Зазначається, що 
через участь в ОПЕК країна змушена видобувати менше 
нафти, ніж здатна за обсягом виробничих потужностей, 
що завдає шкоди її доходам.

∞ росія збільшує тіньовий флот танкерів для 
транспортування нафти. За даними CNN, щомісяця 
додається від 25 до 35 суден. Усього для перевезення 
нафти з рф використовується близько 600 танкерів, що 
становить 10% світового ринку. Старший аналітик 
компанії Kpler Метью Райт ділить судна, що 
перевозять російську нафту, на дві категорії: 
«сірі», які європейські власники продали 
фірмам на Близькому Сході і в Азії, та «темні», 
що належать іранським і венесуельським 
компаніям.
 

Україна зосереджується на газі власного 
видобутку при підготовці до наступної зими

Станом на початок березня в українських підземних 
сховищах зберігається близько 10 млрд м3 газу, що при 
поточному відборі дозволяє розраховувати на достатні 
запаси на кінець опалювального сезону. Про це повідомив 
голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій 
Чернишов. 

Він зазначив, що до початку ОЗП 2023/2024 потрібно 
накопичити щонайменше 15 млрд м3 газу, передусім за 
рахунок власного видобутку. 

«Наша мета на цей рік — додатково 1 млрд м3. Якщо при 
цьому загальний видобуток газу в Україні складе понад 
18.5 млрд м3, ми зможемо обійтися зовсім без імпорту», - 
сказав очільник Нафтогазу.

За крок від сертифікації за європейськими 
стандартами

НКРЕКП прийняла попереднє рішення про сертифікацію 
оператора газосховищ АТ "Укртрансгаз". Відповідні 
документи вже направили до Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства, який повинен надати свій висновок. Після 
цього буде опубліковано остаточне рішення НКРЕКП щодо 
сертифікації відповідно до встановленої процедури.

Нагадаємо, що сертифікація Укртрансгазу як оператора 
газосховищ:

∞ дозволить збільшити завантаження ПСГ, адже європейські 
країни зможуть зберігати в Україні свої стратегічні запаси, 
∞ створить умови для подальшого розвитку ринку 
природного газу,  
∞ сприятиме новим фінансовим надходженням від послуг 
підземного зберігання газу,
∞ підвищить імідж України на міжнародній арені за рахунок 
посилення енергетичної стабільності в Україні та ЄС,
∞ прискорить євроінтеграційні процеси.

Доходи росії від експорту нафти і газу у січні 
впали на 38%

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, 
нафтогазові доходи рф у січні становили $18.5 млрд. Це на 
38% менше, ніж у січні 2022 року, коли кремль отримав 
$30 млрд від експорту енергоресурсів. 

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль відзначив, що 
європейські санкції проти рф досягли своєї мети, тобто 
призвели до стабілізації нафтових ринків та зменшення 
доходів країни-терориста.

«Ми очікуємо, що падіння доходів від експорту нафти і газу 
буде більш різким у найближчі місяці. І ще різкішим -  у 
середньостроковій перспективі - через відсутність доступу 
до технологій та інвестицій», - сказав Фатіх Біроль в 
інтерв'ю Reuters.


