
ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ

НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ



Aловите свое

www.agpu.org.ua

ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

Єврокомісія готує план зі зменшення 
залежності від газу у кризових умовах

У липні Європейська комісія представить скоординований 
план скорочення попиту на природний газ у 
Європейському Союзі, щоб допомогти підготуватися до 
можливих перебоїв із поставками російського газу цієї 
зими. Про це повідомила Єврокомісарка з питань 
енергетики Кадрі Сімсон. 

На думку Сімсон, останні дії росії зі зменшення постачання 
газу до Європи були спрямовані на дестабілізацію 
енергетичного ринку, збільшення й без того високих цін і 
недопущення створення запасів газу перед опалювальним 
сезоном.

Європейська комісія розгляне, наскільки критичними для 
країн є поставки газу для різних промислових секторів, 
виходячи із соціальних та економічних критеріїв, 
залежності від газу та можливості використання 
альтернативних джерел. 

Передбачається, що економія газу відбуватиметься за 
рахунок переходу на інші види палива та максимального 
використання відновлюваних джерел енергії.

Європейський Союз також проводив дипломатичні 
перемовини з енергетичними партнерами, такими як 
Норвегія, США, Єгипет та Ізраїль, щоб збільшити потенційні 
альтернативні поставки газу в ЄС. 

«Газовий» шантаж Європи продовжується: 
рф рекордно зменшила транзит газу через 
Україну

Транзит російського газу через українську газотранспортну 
систему в червні впав до найнижчого значення як мінімум 
з 1991 року і становив 1.25 млрд м3. Газ отримали дві 
країни із п'яти можливих: Словаччина (1.1 млрд м3) та 
Молдова (150 млн м3). Про це свідчать оперативні дані 
ТОВ «Оператор ГТС України».

Якщо порівнювати з травнем, то обсяги транзиту 
зменшилися на 27%, а у порівнянні з червнем 2021 року –  
скоротилися майже втричі. «газпром» використав лише 
38% від заброньованих потужностей (3.29 млрд м3) 
за довгостроковим контрактом. Разом з тим, рф не 
повністю оплачує заброньовані потужності, порушуючи 
при цьому укладений контракт.

Загалом, за шість місяців «газпром» транспортував через 
українську ГТС 12.27 млрд м3 газу. Всього довгостроковим 
контрактом на 2022 рік передбачено транзит 40 млрд м3 
газу.

Газ

∞. Уряд Норвегії разом із представниками видобувних 
компаній розгляне питання щодо постачання природного 
газу в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії 
Йонас Гар Стере, перебуваючи з візитом в Києві. 

∞  З 11 по 21 липня рф відключить обидві нитки газопроводу 
«Північний потік - 1». У компанії Nord Stream AG заявляють, 
що відключення планове для щорічного ремонту. 
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек припускає, що 
росія може не відновити постачання природного газу в 
Європу після зупинки.

∞. Польська компанія PGNiG планує розширити підземні 
сховища газу у Вежховіце на 800 млн м3.  Завдяки 
реалізації цього проєкту загальна потужність ПСГ в країні 
зросте на 25% – до 4 млрд м3. 

∞ За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 
червні 2022 року Європейський Союз вперше отримав 
більше природного газу морськими шляхами зі 
Сполучених Штатів Америки, ніж через трубопроводи з 
росії.

∞ Споживання природного газу у світі у 2021 році вперше 
в історії перевищило 4 трлн м3 – і становило 
4.038 трлн м3. Це на 5.3% вище, ніж у 2020 році. Такі дані 
наводить BP у щорічному звіті Statistical Review of 
World Energy 2022. Згідно дослідження, торік попит на 
газ у Європі зріс на 5.7% і досягнув максимуму за 
останні 10 років – понад 571 млрд м3. В той же час, 
видобуток газу у Європі впав до найнижчого значення з 
1975 року – до 210.4 млрд м3.

∞ російський «газпром» у першому півріччі 2022 року 
скоротив поставки природного газу у країни далекого 
зарубіжжя на 31% (або 31 млрд м3) – до 68.9 млрд м3. 
Видобуток газу за шість місяців також скоротився на 8.6% 
- до 238.4 млрд м3.

Нафта і нафтопродукти

∞. Видобуток сирої нафти у США перевищив 12 млн барелів 
на добу вперше з початку 2020 року. США залишаються 
найбільшим видобувником нафти у світі, наступними йдуть 
Росія та Саудівська Аравія. Варто зазначити, що через 
повномасштабну війну та введення санкцій, видобуток 
нафти у рф падає.

∞. Експорт сирої нафти з Лівії різко зменшився після 
зупинки двох великих терміналів на тлі загострення 
політичної кризи. Це може поглибити кризу на 
світовому нафтовому ринку, особливо зважаючи 
на те, що з моменту вторгнення рф в Україну 
ціна нафти марки Brent зросла приблизно 
на 40%.


