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ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

85% європейців  підтримують  якнайшвидшу 
відмову ЄС від газу та нафти з рф

Європейська комісія прийняла довгостроковий план 
REPowerEU, який передбачає відмову від російських 
енергоресурсів. Як наголосили у ЄК, 85% європейців 
підтримують якнайшвидшу відмову від російських нафти 
та газу на які щорічно Європейський Союз витрачає 
майже €100 млрд в рік.

План REPowerEU передбачає:

∞ диверсифікацію поставок природного газу, зокрема, 
механізм спільних закупівель та спільну роботу із 
країнами-постачальниками;

∞ посилення заходів енергоефективності, що 
включатимуть запровадження фіскальних стимулів на 
енергозберігаючі системи опалення, модернізацію 
житлових будинків;

∞ прискорення впровадження відновлювальних джерел 
енергії у промисловості, транспорті, виробленні енергії;

∞ розумні інвестиції та реформи в енергетиці.

За підрахунками Європейської комісії, план REPowerEU 
обійдеться у €210 млрд, в рамках кредитів для реалізації 
вже доступно €225 млрд. Загалом, буде передбачено 
близько €300 млрд для втілення поставлених цілей. 
Заходи REPowerEU кардинально змінять енергетичну 
систему країн Євросоюзу, що потребує спільної 
координації  дій всіх країн-учасниць. 

Окрім прийняття довгострокового плану REPowerEU, 
країни Європейського Союзу попередньо погодили 
зобов'язання про обов'язкові запаси газу. Відповідний 
законопроєкт цього тижня представив Європарламент у 
погодженні з Радою Європи. 

Документ передбачає, що обов'язковий мінімальний 
рівень газу в підземних сховищах має становити 80% до 
1 листопада 2022 року, а у наступні роки - 90%. Ті країни, 
які не мають власних ПСГ, повинні будуть забезпечити 
щонайменше 15% від свого середнього споживання газу 
за останні п'ять років для зберігання в сусідніх державах.  

Окрім того, всі оператори газосховищ повинні будуть 
пройти нову обов'язкову сертифікацію, щоб виключити 
потенційні ризики зовнішнього втручання. 
Несертифіковані оператори мають відмовитися від права 
власності або контролю над сховищами.

Новий регламент набуде чинності після ухвалення 
остаточних офіційних рішень Європарламенту та Ради 
Європи.

Газ

∞   росія з суботи припиняє постачання газу до Фінляндії за 
відмову платити за паливо в рублях. У фінській державній 
енергетичній компанії Gasum повідомили, що вони були 
готові до такого сценарію, тож протягом майбутнього 
літнього сезону газ своїм споживачам будуть постачати з 
інших джерел через трубопровід Balticconnector. Фінляндія 
стала третьою країною після Польщі та Болгарії, яким рф 
припинила поставки газу.

∞ Польща подала черговий позов до «газпрому». Державна 
компанія PGNiG вимагає виплати відсотків за $1.5 млрд 
переплати за постачання газу в 2014−2020 рр. Нагадаємо, у 
2015 році PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти 
російських компаній з вимогою про перегляд ціни на газ, що 
поставлявся за контрактом від 25 вересня 1996 року. Тоді 
Стокгольмський арбітраж задовольнив позов і ухвалив 
рішення скоригувати формулу ціни. У 2020 році газпром 
повернув Польщі $1.5 млрд згідно рішення арбітражу.

∞ Ізраїль збільшує видобуток газу на морському шельфі та 
хоче постачати його в Європу протягом найближчих 
місяців. У планах країни – нарощення обсягів видобування з 
20 до 40 млрд м3 у найближчі роки завдяки розширенню 
діючих проєктів та відкриттю нових родовищ.

∞ Сербія планує на 40% знизити залежність від російського 
газу у другій половині 2023 року. Про це повідомила 
міністерка енергетики Зорана Михайлович, а також 
зазначила, що державна компанія «Сербіягас» веде 
перемовини з «газпромом» щодо нового контракту. 

Нафта і нафтопродукти

∞ Сполучені Штати дозволили нафтовій компанії Сhevron 
вести переговори з Венесуелою щодо майбутньої 
діяльності в країні. Наразі йдеться лише про дозвіл на 
перемовини, але поки що не передбачається можливість 
реалізації спільних проєктів з венесуельською 
нафтогазовидобувною компанією PDVSA.

∞ Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив 
посаду голови ради директорів російської держкомпанії  
«роснєфть», яку він обіймав з 2007 року. Нагадаємо, кілька 
днів тому Європарламент закликав Герхарда Шредера та 
колишню главу МЗС Австрії Карін Кнайсль залишити 
російські посади в «роснєфті», а в разі незгоди – включити їх 
до санкційного списку. 

∞ Угорська енергетична група MOL, яка є однією з 
найбільших у Східній Європі, розпочала підготовку до 
модернізації, яка дозволить трьом її нафтопереробним 
заводам переробляти виключно неросійську нафту.

∞ Китай веде переговори з рф щодо закупівлі 
додаткових обсягів дешевої російської 
нафти для поповнення своїх стратегічних 
запасів.


