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З 24 лютого, відколи росія розпочала повномасштабну війну проти України, під 
постійними обстрілами перебувають мирні громадяни, соціальна інфраструктура та 
промислові об'єкти, зокрема, нафтогазовидобувного сектору. Там, де це є фізично 
можливим, компанії продовжують працювати і забезпечують газом внутрішніх споживачів. 
Але, на жаль, є райони на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Луганщині, де діяльність 
газовидобувників вимушено призупинена через масові бомбардування та захоплення 
територій.

Весь цивілізований світ сьогодні добре розуміє, що потрібно в якнайкоротші терміни 
відмовлятися від російських енергоресурів, саме їх експорт є головним наповнювачем 
російського бюджету, а відтак й головним спонсором вбивств українців та руйнування 
нашої країни. Відмова від російського газу та нафти - це складне завдання для Європи, але 
цілком реальне, про що свідчить розроблений план Європейської комісії. 

Україні також потрібно дбати про свою енергетичну безпеку та зберегти власний 
газовидобуток в цих складних умовах. Це допоможе нам в майбутньому не лише 
зменшити залежність від імпорту, а й взагалі від нього відмовитися.    

Євросоюз розробив план відмови від 
російського газу

Європейська комісія представила план REPowerEU, 
який передбачає відмову від російських 
енергоресурсів задовго до 2030 року. 

Згідно із документом, вже цього року планується 
зменшити попит ЄС на російський газ на дві 
третини. Для реалізації цього завдання будуть 
диверсифікувати постачання газу через збільшення 
обсягів імпорту скрапленого природного газу та 
нарощення імпорту через трубопроводи від 
неросійських постачальників, а також збільшать 
обсяги виробництва та імпорту біометану й 
відновлюваного водню. Також пропонується  
зменшити використання газу для опалення 
житлових будинків та у промисловості за рахунок 
підвищення енергоефективності та збільшення 
використання ВДЕ. 

Окрім цього, Єврокомісія зобов'яже всі країни 
Європейського Союзу заповнювати свої газові 
сховища щонайменше на 80% до 1 жовтня цього 
року, і до 90% - кожного наступного року. Для 
досягнення показника в 80% країнам ЄС необхідно 
закачати близько 56 млрд м3 природного газу.

Європарламент вимагає негайного ембарго на всі російські енергоресурси
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Депутати Європейського парламенту закликають 
запровадити додаткові санкції щодо росії за її війну 
проти України та масові вбивства мирних жителів. 
Вони вимагають негайного та повного ембарго на 
імпорт природного газу, нафти, вугілля та ядерного 
палива з росії. Відповідну резолюцію більшістю 
голосів було прийнято на засіданні у Страсбурзі.

Депутати зазначають, що цей крок має 
супроводжуватися планом забезпечення безпеки 

енергопостачання Європейського Союзу. Окрім того, 
Європарламент закликає відключити всі російські банки із системи 
SWIFT, а також саму росію - із низки міжнародних організацій.

Нагадаємо, напередодні Євросоюз повідомив про п’ятий пакет 
санкцій проти рф через звірства у Бучі. Там йдеться, зокрема, 
про заборону імпорту російського вугілля до ЄС.
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Провідні нафтогазовидобувні та сервісні 
компанії пішли з російського ринку 

Після вторгнення рф в Україну низка міжнародних 
компаній, які працюють в нафтогазовидобувному секторі, 
заявили, що покидають російський ринок: 

∞   British Petroleum - найбільший іноземний інвестор, який 
працював в рф, не купуватиме російську нафту та газ і 
виходить зі свого пакету акцій російської «Роснафти». 
Загалом вихід з проєктів оцінюють в щонайменше 
$25 млрд; 

∞ Американський гігант ExxonMobil повідомив, що 
припиняє видобуток вуглеводнів в росії і більше не 
здійснюватиме нові інвестиції; 

∞ Міжнародна компанія Shell вирішила вийти із усіх 
російських проєктів, включаючи завод зі зрідженого 
природного газу, а також припинить купувати російську 
нафту на спотовому ринку. Крім того, планується закрити 
всі АЗС в рф, а їх там близько 370.  Вихід з рф призведе до 
списання активів на суму $5 млрд;

∞ Найбільша державна енергетична компанія Норвегії 
Equinor зупинить  торгівлю російською нафтою та 
нафтопродуктами;

∞  Французька нафтогазова компанія TotalEnergies ухвалила 
рішення про відмову від закупівлі російської нафти та 
нафтопродуктів, а також призупиняє інвестиційний 
проєкт;

∞    Італійська енергетична компанія Eni припиняє закупівлю 
російської нафти та продасть свою частку в газопроводі 
«Блакитний потік»;

∞    Одна з найбільших у світі інжинірингових компаній Linde 
зупиняє нові інвестиції у російський ринок;

∞ Лідер нафтопереробки Японії - компанія Eneos 
припинить купувати російську нафту після виконання 
поточних контрактів, які закінчуються у квітні.

«Велика четвірка» нафтогазосервісних компаній - 
Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes та Weatherford  
також оголосили про припинення нових інвестицій у 
російський нафтогазовий ринок. 

Першою про вихід повідомила американська компанія 
Halliburton, керівництво якої зазначило, що компанія 
дотримується санкцій, якими забороняються транзакції та 
робота, у тому числі, для деяких державних російських 
клієнтів. Слідом за Halliburton про негайну зупинку всіх 
інвестицій у російський нафтогазовий ринок та 
поставки нових технологій заявили 
Schlumberger, Baker Hughes та Weatherford. 
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Українські енергетичні компанії 
закликають міжнародних інвесторів 
припинити співпрацю з росією

Група ДТЕК, НАК «Нафтогаз України» та НЕК «Укренерго» 
запустили проєкт Stop Bloody Energy, в рамках якого 
закликають міжнародні компанії припинити співпрацю з 
росією у паливно-енергетичній сфері.

«Кожний долар заплачений за російські енергоносії — це 
долар відданий прямо вбивці в руки. Більше не може бути 
жодних вагань з приводу того вести комерційну діяльність з 
російськими енергетичними компаніями чи ні», - 
переконані ініціатори проєкту.

На сайті www.bloody.energy зібрана інформація про газові, 
вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівельні 
компанії, які продовжують заробляти на крові, 
співпрацюючи з росією та фінансуючи армію агресора.

Світ відмовляється від токсичної 
російської нафти 

Російська нафта стає все більш небажаним товаром у світі: 
нафтові трейдери та нафтопереробні заводи 
відмовляються її купувати, а деякі власники нафтових 
танкерів не хочуть її транспортувати. 

Так, найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol 
Group повідомив, що обсяги  продажу російської нафти у 
другому кварталі значно скоротяться і будуть повністю 
припинені компанією до кінця року. Лідер 
нафтопереробки Індії – компанія Indian Oil Corporation – 
виключив російську нафту марки Urals із останньої 
закупівлі у цьому місяці.

Через запроваджені санкції та логістичні обмеження, які 
ускладнюють реалізацію нафти, її видобуток у рф почав 
знижуватися. Так, на початку квітня обсяги видобування 
нафти і газового конденсату впали нижче 10 млн барелів на 
добу - це найнижчий показник з середини 2020 року. За 
підсумками місяця скорочення може досягти 5%. На 
сьогодні російська нафта торгується із середнім 
дисконтом в $35 від нафти марки Brent. 

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки ввели 
заборону на імпорт російської нафти, а також 
зрідженого природного газу та вугілля. Також від 
токсичної нафти з рф відмовилися Канада, Австралія, 
Данія та Литва. Велика Британія, Польща та Німеччина 
повністю припинять постачання нафти з рф до кінця 
2022 року, таку ж заяву задекларувала Японія.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує, що 
падіння видобутку нафти в рф у квітні становитиме 1.5 млн 
барелів на добу, у травні - 3 млн барелів на добу, що 
дорівнює 30% від середньодобового видобутку нафти в 
2021 році.


