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ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

Європа зменшує залежність від російського 
газу, тим часом рф спалює його на факелах

Європейський Союз вже забезпечив загальне скорочення 
частки російського імпорту газу з 40% на початку року до 
приблизно 20% станом на початок серпня. Цього вдалося 
досягти  за рахунок збільшення закупівлі скрапленого 
природного газу, частка якого в споживанні подвоїлася з 
19% до 37%. ЄС також досяг прогресу в закупівлі більшої 
кількості трубопровідного газу з Норвегії, Алжиру та 
Азербайджану. Про це повідомив Верховний представник 
ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки 
Жозеп Боррель. 

«росія вже скоротила постачання до 12 держав-членів, явно 
порушуючи контракти. Минулого тижня рф скоротила 
постачання через Nord Stream 1. Штучно створюючи 
дефіцит на ринку, росія впливає на формування цін, і, 
відповідно, отримує від цього економічні вигоди. Ми 
повинні підготуватися до всіх сценаріїв, у тому числі до того, 
що росія повністю припинить постачання газу у будь-який 
момент», - сказав головний дипломат ЄС.

З його слів, підготовка ЄС до відключення газу має 
відбуватися шляхом економії енергоресурсів, 
диверсифікації джерел та шляхів постачання.

Станом на початок серпня газові сховища Європи заповнені 
майже на 71%. Серед лідерів – Польща та Португалія, які на 
100% закачали свої ПСГ. Сховища Франції заповнені на 
80.9%, Італії – на 73.8%, Німеччини - на 70.4%. Найменш 
заповнені газосховища наразі в Болгарії – 49.4%, Угорщині – 
53%, Латвії – 53.4% та Хорватії – 55.3%. 

Тим часом за даними фінського державного видання Yle, 
російський «газпром» спалює газ поблизу компресорної 
станції «Портова» та однойменного LNG-терміналу. 
Великий факел вогню вирує там вже кілька тижнів і його 
можна побачити навіть у Фінляндії.

Супутникові знімки системи моніторингу пожеж NASA 
демонструють, що на LNG-терміналі пожежі почали 
фіксувати з 22 травня, коли росія знизила транзит до Європи 
через українську ГТС та перестала використовувати в 
повному обсязі оплачені та заброньовані потужності. Також 
пожежі були зафіксовані і з 17 червня, саме тоді впродовж 
кількох днів добове прокачування газу «Північним потоком» 
було зменшено зі 167 млн м3 до 67 млн м3.

Весь цивілізований світ вже переконався, що рф 
використовує власні енергоресурси як зброю для шантажу 
та маніпуляцій. Скорочуючи поставки газу в ЄС, рф тисне на 
Європу, щоб та послабила санкції та зменшила підтримку 
України. Разом з тим росія втрачає європейський ринок, а 
знайти нових покупців для свого газу – завдання майже 
нереальне, то ж виходів насправді у них два: або глушити 
свердловини, або спалювати газ на факелах.

Газ

∞. Польська компанія PGNiG відкрила нове родовище газу 
неподалік міста Познань у Великопольському воєводстві. 
Ресурси родовища оцінюються в 650 млн м3 природного 
газу. Розвідувальну свердловину бурили з квітня по червень 
2022 року, після чого провели експлуатаційні випробування, 
які підтвердили рентабельність експлуатації нововідкритих 
ресурсів.

∞.Другий за величиною експортер зрідженого газу у США 
Freeport LNG у жовтні відновить роботу після аварії. 
Компанія забезпечує близько 20% експорту американського 
ЗПГ. Запрацювати на повну потужність, яка складає 15 млн т 
на рік, Freeport LNG має у січні 2023 року.

∞ Французька компанія GTT, яка спеціалізується на 
будівництві LNG-танкерів повідомила, що отримала 
рекордні 88 замовлень на виробництво суден, а також 
контракти на оснащення 38 суден. Кількість замовлень у 
першій половині цього року подвоїлась порівняно з 
аналогічним періодом минулого року – з 43 до 88 та 
перевищила загальну кількість 68 замовлень за весь 2021 рік. 

∞ Уряд Болгарії схвалив угоду про постачання зрідженого 
природного газу із США. Сім танкерів забезпечать 
додатковий ресурс газу на найближчі пів року: три партії 
ЗПГ мають бути поставлені цього року і ще чотири – 
наступного. Ціна американського LNG приблизно на 
30 євро дешевша, ніж на європейських ринках.

∞ За сім місяців «газпром» скоротив поставки газу до 
Європи на третину (або 40 млрд м3) – до 75.3 млрд м3. 
Також за цей період видобуток у рф обвалився на 12%. 
У липні падіння становило 36% або 13.4 млрд м3 у 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Після 
початку повномасштабної війни рф проти України 
видобуток «газпрому» демонструє стійку тенденцію до 
падіння.

Нафта і нафтопродукти

∞.Саудівська Аравія та ОАЕ утримаються від різкого 
зростання видобутку нафти і будуть його збільшувати лише 
у випадку загострення енергетичної кризи. За даними 
Reuters, ці країни та деякі інші члени ОПЕК мають резервні 
виробничі потужності в 2-2.7 млн   барелів на добу, але поки 
не готові їх задіювати. 

∞.Росія знайшла спосіб, як обходити запроваджені санкції, 
перевозячи нафту через Єгипет. За даними Bloomberg, 
російська нафта потрапляє до невеликого 
терміналу Ель-Хамра у Єгипті, де її 
змішують з місцевою та відправляють в 
інші країни.


