
Уряд збирається витратити 2 мільярди норвезьких крон на 

забезпечення України газом 

Загарбницька війна Росії проти України має драматичні наслідки для економіки 

та енергетичної безпеки України. Уряд пропонує, щоб Норвегія виділила 2 

мільярди норвезьких крон для того, щоб українці могли забезпечити себе газом 

для зимового періоду. 

– Війна призвела до того, що Україна потребує негайної зовнішньої підтримки. Україна 

звернулася до Норвегії з проханням взяти на себе головну роль у забезпеченні доступу 

до енергоносіїв. Ми слідкуємо за ситуацією і пропонуємо витратити два мільярди крон 

на закупівлю українцями газу восени та взимку, - сказав прем’єр-міністр Йонас Ґар 

Стьоре. 

Коли прем’єр-міністр відвідував Київ у липні, він оголосив, що Норвегія збільшить свою 

підтримку Україні до 10 мільярдів норвезьких крон у 2022 та 2023 роках. Прем’єр-

міністр побував сьогодні на події Offshore Northern Seas (ONS) у Ставангері, в якій  

президент України Володимир Зеленський також брав участь у цифровому форматі. 

Прем'єр-міністр офіційно повідомив тоді, що два з десяти мільярдів підуть на закупівлю 

газу для України у 2022 році. 

– Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе цієї зими зберегти тепло в 

лікарнях і школах України, а також надасть багатьом можливість готувати гарячу їжу, – 

каже Стьоре. 

Необхідно терміново допомогти Україні створити запаси газу до настання зими. Газ 

допоможе у цій складній гуманітарній ситуації. 

Норвегія планує використовувати Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

як канал для підтримки закупівель газу для України. Норвегія також закликала інші 

країни надати підтримку для закупівлі газу через ЄБРР. 

– У березні Україна звернулася до банку з проханням про підтримку щодо закупівлі газу 

для компенсації втрат власного газу та імпорту після вторгнення Росії. Норвегія та інші 

донори допоможуть Україні у закупівлі та зберіганні газу, - каже міністр закордонних 

справ Аннікен Гюйтфельдт. 

Світовий банк підрахував, що валовий внутрішній продукт України впаде у 2022 році на 

30-50 відсотків, а податкові надходження – на 50-80 відсотків. Це призведе до 

величезної потреби у фінансовій підтримці. З перших днів війни Норвегія робить свій 

значний внесок. 

 


