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Газ

∞.ЄС обговорює будівництво нового газогону, що 
з’єднає Португалію та Іспанію з центральною Європою. 
Ділянку трубопроводу між Іспанією та Францією можуть 
побудувати менш ніж за рік.  

∞.Німецька енергокомпанія Siemens Energy планує 
закінчити вихід з активів у росії до кінця 2022 року, 
але може продовжити обслуговування обладнання для 
газопроводу «Північний потік».

∞ Уряд Болгарії розглядає варіант відновлення постачань 
газу від російського «газпрому», хоча раніше 
відмовлявся відновлювати поставки. У відповідь на такі 
дії у столиці країни Софії відбулися протести проти 
повернення Болгарії до залежності від російського газу.

∞ BP планує збільшити інвестиції в нафтогазові проєкти на 
$500 млн. Витрати підуть, у першу чергу, на видобуток 
природного газу у США на суходолі та на шельфі 
Мексиканської затоки.

∞ Молдова не зможе заплатити «газпрому» за спожитий у 
серпні газ, оскільки компанії «Молдовагаз» бракує коштів 
для розрахунку. 

∞ Туреччина частково платитиме за постачання російського 
газу в рублях. Щорічно у країну постачається 26 млрд м3 
газу з росії.

∞ рф не забиратиме газову турбіну для Nord Stream, яку 
уряд Канади повернув Німеччині після ремонту. Про це 
заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен. 

Нафта і нафтопродукти

∞.Угорщина, Словаччина та Чехія взяли на себе оплату 
послуг замість росії за транзит нафти через українську 
частину трубопроводу «Дружба». Нагадаємо, раніше 
російська «транснєфть» не заплатила Україні за послуги 
транзиту, внаслідок чого прокачка нафти до трьох 
країн була припинена протягом 6 діб.

∞.Міжнародне енергетичне агентство підвищило прогноз 
зростання попиту на нафту на цей рік – на 380 000 барелів 
на день, оскільки стрімке підвищення цін на газ змушує 
деяких споживачів переходити на нафту.

∞ США вперше доставили нафту Mars Sour з великим 
вмістом сірки до Німеччини. За даними Reuters, танкер міг 
містити близько 570 000 барелів нафти. 

∞ З вересня Казахстан продаватиме частину своєї сирої 
нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану Баку-
Тбілісі-Джейхан. Експорт казахської нафти 
становить понад 1% світових поставок, 
або приблизно 1.4 млн барелів на день.

«Розвиток українського видобутку газу — 
першочергове завдання для всіх 
відповідальних осіб», — Денис Шмигаль 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтримав 
необхідність закупівлі газу українського видобутку. З цією 
метою Міністерство фінансів України отримало завдання 
опрацювати механізм, який передбачає спрямування 
коштів, отриманих від ренти, на закупівлю українського газу 
для належної підготовки до опалювального сезону.

Раніше, під час засідання Комітету ВРУ з питань енергетики, 
голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, 
що задля підготовки до опалювального сезону Україні 
необхідно придбати більше газу, ніж видобувається в країні, 
саме тому спочатку потрібно купувати газ власного 
видобутку, а решту імпортувати.

Йдеться, насамперед, про нереалізований природний газ 
поточного видобутку, а також і про той, який 
видобуватиметься в майбутньому. Зі слів нардепа, 
держава також має придбати 700 млн м3  газу, які приватні 
компанії видобули у цьому році і вже закачали у підземні 
сховища.

За інформацією НАК «Нафтогаз України», станом на 
8 серпня у підземні сховища закачано 12.2 млрд м3 газу. 
Нагадаємо, Кабмін доручив національній компанії 
заповнити в ПСГ до початку опалювального сезону не 
менше 19 млрд м3 газу.

Європа активно замінює російську нафту 

Європейські країни масово відмовляються від кривавої 
російської нафти. Так, постачання Urals на колись ключовий 
європейський ринок збуту за останні два тижні впали ще на 
28%. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення рф 
в Україну експорт російської нафти до ЄС, Великобританії, 
США, Японії та Південної Кореї скоротився на 2.2 млн 
барелів на добу.

У Європі повністю відмовилися від закупівлі російської 
нафти Німеччина, Великобританія, Швеція, Франція та 
Литва, Польща скоротила імпорт на 72%, Фінляндія – 
на 77%. Лише Нідерланди, де розташований найбільший у 
Європі порт Роттердаму, продовжують закупівлі – 0.24 млн 
барелів на день, що вдвічі менше, ніж було до війни.

Російську нафту європейські НПЗ замінюють на саудівську: 
її експорт у липні наблизився до історичного рекорду — 
7.5 млн барелів на день.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, за 
шість місяців 2022 року доходи росії від експорту нафти 
зменшилися на $23 млрд: у березні на $2 млрд від 
очікуваних показників, у квітні — на $8 млрд, у травні — на 
$6 млрд, у червні  — на $7 млрд.

Аналітики KSE Institute прогнозують, що загальне падіння 
доходів рф від експорту нафти з липня по грудень 
2022 року складе ще $58 млрд. Така оцінка базується на 
показниках очікуваної ціни на нафту та її видобутку 
відповідно до квоти росії в ОПЕК+.




