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ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

ЄС запросив Україну до спільних закупівель 
газу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час 
пресконференції з Володимиром Зеленським запросила 
Україну приєднатися до енергетичної платформи для 
спільних закупівель газу.

«Ми хочемо якнайкраще використати нашу спільну 
ринкову силу. Тож ми подолаємо цю зиму і багато 
наступних», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що 
Україна зацікавлена в активній участі у спільних закупівлях 
газу та створенні резервного обсягу в ПСГ. 

Заступник голови ЄК Марош Шефчович повідомив про 
готовність України придбати близько 2 млрд м3 газу в 
рамках спільної закупівлі ресурсу.

Нагадаємо, що Єврокомісія має намір на початку весни 
оприлюднити обсяг газу, який європейські країни 
планують спільно закупити, щоб отримати пропозиції 
постачальників. Мінімальний обсяг спільної закупівлі газу 
попередньо оцінюється у 13.5 млрд м3.

Країни ЄС і G7 запроваджують обмеження цін 
на російські нафтопродукти

5 лютого набуває чинності заборона ЄС на імпорт 
російських нафтопродуктів. Президентка Європейської 
комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз та 
країни G7 запроваджують цінову стелю на нафтопродукти 
з рф. 

«Разом з G7 ми встановлюємо граничні ціни на ці 
продукти, скорочуючи доходи росії та забезпечуючи 
стабільність світових енергетичних ринків»,  — сказала 
президентка ЄК. 

За інформацією західних ЗМІ, посли ЄС домовилися про 
стелю цін у розмірі $100 за барель на російський дизель, 
$45 на мазут і інші масла. Офіційне оголошення про 
обмеження цін відбудеться після його ухвалення Радою 
Європейського Союзу. 

Нагадаємо, що два місяці тому були запроваджені санкції 
на нафту з рф, яка транспортується морським шляхом. 
Одночасно з цим ЄС, країни G7 та Австралія запровадили 
обмеження цін на рівні $60 за барель.

Тим часом, середня ціна основної російської експортної 
марки нафти Urals у січні 2023 року становила $49.48 за 
барель. Це в 1.7 рази нижче, ніж у січні минулого року, 
коли барель коштував $85.64. За підсумками грудня 
середня ціна становила $50.47 за барель — це падіння на 
чверть порівняно з листопадом 2022 року. Ця вартість є 
нижчою за ліміт $60 за барель, який встановлений 
країнами ЄС та G7.

Газ

∞.Уряд Норвегії профінансує закупівлю імпортного газу для 
України на суму до €188.8 млн через грант Європейського 
банку реконструкції та розвитку. 

∞ Італійська Eni та Національна нафтова корпорація Лівії 
підписали угоду на $8 млрд щодо газовидобутку з 
двох морських родовищ.  Угода розрахована на 25 років, 
початок видобутку - 2026 рік. 

∞ Оператор ГТС Польщі Gaz-System отримав рішення щодо 
розміщення наземних газопроводів у проєкті LNG Gdansk 
на базі FSRU. Передбачається розширення ГТС для 
забезпечення ефективного розподілу газу з району 
Гданська до центральної Польщі. Введення LNG-
терміналу в експлуатацію очікується у 2027-2028 рр. 

∞ Німеччина хоче обмежити можливість імпорту 
скрапленого природного газу із росії. Зокрема, 
планується зобов'язати компанії інформувати відповідну 
комісію щодо походження закупівель газу, якщо обсяг 
перевищує 5 ТВт-год.

∞ За даними Reuters, у січні експорт трубопровідного 
російського газу до ЄС скоротився майже на 30%, якщо 
порівнювати із груднем 2022 року. Так, в перший місяць 
року «газпром» транзитував через ГТС України та 
газопровід «Турецький потік» приблизно 1.8 млрд м3 газу, 
тоді як в попередній місяць обсяги становили 2.5 млрд м3.

∞ Болгарія розпочала будівництво газопроводу до Сербії, 
який дозволить Белграду отримувати неросійський газ з 
Південного газового коридору та LNG-терміналів у Греції 
та Туреччині. Газове з’єднання IBS загальною протяжністю 
170 км буде введено в експлуатацію восени 2023 року. 
Пропускна потужність – 1.8 млрд м3 на рік із можливістю 
зворотного потоку.

Нафта і нафтопродукти

∞ росіяни обстріляли Херсонський порт, через що стався 
витік нафтопродуктів у Дніпро. Пошкодження зазнали два 
судна, що належать іноземним компаніям. 

∞ Польський Orlen повідомив, що близько 90% нафти, що 
переробляється на НПЗ компанії, надходить з напрямків, 
які є альтернативними російському. «Ми розірвали 
історичну залежність від сировини з рф, яка у 2015 році 
становила майже 100% сирої нафти, що постачалися на 
нафтопереробні заводи Orlen Group. Наразі це лише 10%», 
- сказав Даніель Обайтек, президент правління PKN Orlen.

∞ Цього місяця Казахстан розпочне поставки нафти до 
Німеччини через нафтопровід «Дружба». Початковий обсяг 
транзиту - 20 тис. т на добу. До Європи ресурс йтиме
через територію росії, Білорусі та Польщі. 
Зазначимо, що у січні через нафтопровід рф
транспортувала до Польщі 500 тис. т нафти, 
однак Німеччина відмовилася від купівлі 
ресурсу. 

∞ Shell продає свою частку в розмірі 50% у спільній з 
«газпромом» компанії «Салим Петролеум Девелопмент», 
що займається розробкою родовищ на заході Сибіру. Shell 
також заявила, що її контракти на купівлю російського газу
та нафтопродуктів завершилися наприкінці 2022 року. При 
цьому у компанії зберігаються два довгострокові контракти 
з підприємствами із рф на закупівлю LNG.


