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ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

Плату за нейтральність балансування 
перенесено на рік

НКРЕКП прийняло рішення щодо відтермінування 
впровадження плати за нейтральність балансування. Згідно 
опублікованої постанови, дію першого етапу продовжено 
на період 2022/2023 газового року та перенесено початок 
другого та третього етапів на один газовий рік.

У Секретаріаті Енергетичного Співтовариства зазначили, 
що відтермінування запровадження плати за 
нейтральність балансування є виправданим, оскільки 
частково через повномасштабну війну в Україні не було 
досягнуто достатньої ліквідності короткострокового 
оптового газового ринку. А це є ключовою передумовою 
для повноцінного впровадження Регламенту Комісії (ЄС) 
№ 312/2014 від 26.03.2014, яким запроваджується
мережевий кодекс балансування газу в транспортних
мережах.

Газ

∞.Україна готова запропонувати європейським партнерам 
15 млрд м3 резервних потужностей українських ПСГ за 
вигідними тарифами.

∞ Новим головою правління НАК «Нафтогаз України» 
призначено Олексія Чернишова, ексміністра розвитку 
громад і територій України. Прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль повідомив, що перед новим керівником стоять 
важливі завдання: проходження опалювального сезону, 
управління власними ТЕЦ, накопичення газу, нарощення 
власного газовидобутку, забезпечення фінансового 
ресурсу для стабільної роботи компанії.

∞ Укргазвидобування повернуло контроль над буровими 
верстатами, які близько семи місяців перебували на 
окупованих територіях. Більшість з них, після проведеного 
ремонту, вже відновили буріння свердловин на сході 
України. 

∞ Оператор ГТС України та словацький оператор Eustream 
a.s. домовилися про продовження терміну дії збільшених 
гарантованих потужностей обсягом 42 млн м3 газу в точці 
«Будінце» до 31 березня 2023 року. Нагадаємо, за останній 
рік Оператору ГТС України вперше з 2014-го вдалося 
подвоїти гарантовані потужності для імпорту газу з 
Європи до України. Зокрема, з 4 лютого ми маємо 
додаткові 15 млн м3 газу зі Словаччини.

∞ Молдова вперше в історії придбала газ шляхом 
реверсного постачання. Закуплені 5.6 млн м3 були 
передані через газовимірювальну станцію «Будінце» на 
кордоні Словаччини з Україною. 

∞ Країни ЄС досягли 95% рівня наповненості ПСГ. Зокрема, 
сховища Німеччини заповнені на 99.3%, Італії – на 95.4%, 
Франції – на 100%, Нідерландів – на 91.9%, Австрії – на 
89.1%, Угорщини – 85.8%, Чехії – 95.2%, Польщі – 98.9%. Це 
становить близько 103 млрд м3 природного газу. У цей 
період рік тому сховища ЄС були заповнені на 76,8%.

∞ Велика Британія з 1 січня 2023 року відмовляється від 
імпорту російського LNG. 

∞ Німецька компанія Uniper – колись найбільший 
корпоративний покупець газу у «газпрому» – заявила про 
повне припинення надходження російського газу. 
Імпортер, що невдовзі буде націоналізований, повідомив, 
що за дев'ять місяців цього року отримав €40 млрд збитків.

∞ Аналітики інвестбанку Goldman Sachs прогнозують, що  
ціна на газ у Європі найближчими місяцями може 
знизитися на 30%. Серед причин називають високий 
рівень заповненості ПСГ, теплу осінь і суттєві обсяги 
закупленого, але ще не розвантаженого LNG. 

∞  Згідно дослідження Міжнародного енергетичного 
агентства, у разі повного припинення постачання 
російського трубопровідного газу до ЄС та 
відновлення китайського імпорту  LNG до 
рівня 2021 року, Європа може зіткнутися із 
серйозним розривом між попитом та 
пропозицією влітку 2023 року  в обсязі 
до 30 млрд м3 газу.

Протягом найближчого року, за участі Регулятора та 
учасників ринку, буде продовжуватися робота щодо 
виявлення та врегулювання проблемних питань, які 
пов’язані із запровадженням плати за нейтральність 
балансування на ринку природного газу.

Нафта і нафтопродукти

∞.За даними Державної екологічної інспекції, за вісім місяців 
війни через російські обстріли згоріло понад 680 тис. т 
нафтопродуктів.

∞ Reuters повідомляє, що країни G7 і Австралія попередньо 
домовилися про встановлення граничної ціни на російську 
нафту.

∞ Польський нафтовий концерн PKN Orlen об'єднався в 
одну компанію із газовим концерном PGNiG.  Внаслідок 
злиття Orlen збільшив акціонерний капітал майже вдвічі. За 
словами CEO PKN Orlen Даніеля Обайтека об’єднаний 
концерн увійшов до числа 150 найбільших компаній світу. 
Ще раніше, 1 серпня, Orlen завершив злиття з другим за 
розміром нафтопереробником Польщі Grupa Lotos. 

∞ Морський експорт нафти із США збільшився на понад 
24% - до 120.1 млн т за три квартали 2022 року. 
45% поставок припало на країни Азії, 42% — на Європу, 
решта – на Північну й Південну Америки. Загальний 
експорт із США в ЄС у січні-вересні збільшився на понад 
52% порівняно з аналогічним періодом минулого року, у 
Велику Британію —на 47%.

∞ Саудівська Saudi Aramco, найбільша у світі нафтова 
компанія, у третьому кварталі заробила $42.4 млрд чистого 
прибутку. Це удвічі більше від доходу американської 
компанії ExxonMobil за цей період та в понад п’ять разів - 
від прибутку британського енергетичного гіганта BP. 
Aramco заявила, що продовжує інвестувати у 
збільшення виробництва адже очікують на зростання 
попиту на нафту до кінця десятиліття.

∞ Біля берегів Сінгапуру в танкерах зібралося більше 1 млн т 
мазуту з росії на тлі скорого набуття чинності ембарго з 
боку Євросоюзу на морські постачання нафти з рф. 

∞ У жовтні росія постачала Індії 946 тис. барелів нафти на 
день, обігнавши Саудівську Аравію та Ірак. Про це 
повідомляє The Economic Times з посиланням на Vortexa. 
За даними аналітиків, на рф припало 22% всього імпорту 
сирої нафти до Індії, частка Іраку – 20.5%, Саудівської Аравії 
– 16%.


