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ЄС готується до повного припинення 
постачання російського газу

Європа розробляє план на випадок повного припинення 
постачання газу з рф. Про це повідомила єврокомісар з 
енергетики Кадрі Сімсон. Плани Європейської комісії 
передбачатимуть раціональне використання природного 
газу промисловістю, яка споживає 27% від загального 
обсягу, однак ключові ланцюжки поставок для продуктів 
харчування, здоров'я та безпеки будуть захищені.

Кадрі Сімсон зазначила, що раніше Єврокомісія заявила 
про скорочення споживання російського газу до кінця 
року на дві третини і це завдання є абсолютно можливим 
для реалізації завдяки альтернативним маршрутам та 
новим постачальникам.

Цьогоріч Європейський Союз отримав рекордні обсяги 
скрапленого газу і на сьогодні ПСГ заповнені на 44%. 
Розширення діючих LNG-терміналів та будівництво нових 
дозволять збільшити поставки із США та Норвегії. Окрім 
того, європейські країни ведуть перемовини із Єгиптом, 
Ізраїлем, Алжиром та іншими державами щодо 
постачання природного газу.

Так, цього тижня Німеччина та Катар підписали угоду 
щодо диверсифікації поставок природного газу. Для 
отримання катарського газу Німеччина планує 
будівництво двох LNG-терміналів. Також досягнуто 
домовленостей щодо постачання 2.5 млн т скрапленого 
газу із США. Разом з тим німецька влада веде перемовини 
з Сенегалом щодо постачання зрідженого газу.

Словацька державна компанія Slovenský plynárenský 
priemysel (SPP) уклала договір щодо імпорту природного 
газу із Норвегії. Поставки почнуться у червні та 
передбачені до кінця 2023 року. Окрім того, компанія 
також уклала контракт щодо постачання скрапленого 
природного газу. SPP зможе отримувати LNG в Хорватії, 
Бельгії, Італії та Англії, що дозволить щомісяця закачувати 
і подавати в трубопроводи один-два танкери LNG. Нові 
поставки покриватимуть 32% річного споживання 
природного газу у Словаччині, що дозволить скоротити 
залежність від російського імпорту на 65%.

Польський уряд прийняв постанову про припинення 
угоди між урядами Польщі та росії на постачання газу із 
рф. Ямальську угоду було підписано у 1993 році і вона 
мала тривати до кінця 2022 року. Частка російського газу 
в загальному обсязі споживання Польщі займала трохи 
менше половини, 25% покриває власний видобуток, та 
ще 25% - інші джерела імпорту. Заміщати паливо із рф 
будуть за рахунок альтернативних газопроводів (GIPL, що 
з’єднує Литву і Польщу та Baltic Pipe - між Данією та 
Польщею) та збільшення поставок через LNG-термінал, 
зокрема, у місті Свіноуйсьце.

Газ

∞. Оператор ГТС України домовився з угорським оператором 
ГТС FGSZ щодо продовження доступу до гарантованих 
потужностей для імпорту природного газу з Угорщини в 
Україну до 31 березня 2023 року.

∞. Найбільша нафтогазова компанія Норвегії Equinor вийшла з 
усіх спільних з рф проєктів. Процес виходу розпочався 
27 лютого - на третій день вторгнення росії в Україну. За цей 
час компанія припинила усі нові інвестиції в рф та 
торгівлю нафтогазовими продуктами, передала свою частку в 
чотирьох російських спільних підприємствах «роснєфти», 
а також підписала угоду про вихід з проєкту «Харьяга».

∞. Якщо рф припинить постачання газу в Німеччину, то 
країна поверне в експлуатацію електростанції, що 
працюють на нафті та вугіллі. Відповідний указ підготував 
міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

∞. Європейський Союз розглядає можливість будівництва 
газопроводу з Іспанії до Італії в рамках плану REpowerEU, 
щоб зменшити залежність від поставок з росії. Новий 
газопровід  матиме протяжність 700 км та дозволить 
з'єднати Піренейський півострів з Ліворно через 
Середземне море. Вартість будівництва оцінюється від 
€2.5 до 3 млрд, терміни будівництва - 2023-2024 рр.

Нафта і нафтопродукти

∞. Міненерго США оголосило про вивільнення з резервів 
40 млн барелів нафти для стримування високих цін 
на енергоносії через війну рф в Україні. Заявки від 
компаній приймаються до 1 червня, постачання нафти 
відбудеться у червні-серпні. Нагадаємо, заява Міненерго 
є частиною президентського плану Джо Байдена про 
вивільнення 1 млн барелів сирої нафти на день 
протягом 6 місяців для послаблення світових проблем 
з постачанням через російську агресію.

∞. ОАЕ після дворічної перерви почали постачання нафти в 
Європу. На першому танкері, який прямує в Роттердам 
(Нідерланди), знаходиться близько 1 млн барелів нафти.

∞. Швейцарський виробник нафтогазового обладнання Sulzer 
оголосив про вихід з російського ринку.  У компанії заявили, 
що процес продажу активів стартує негайно.

∞. Близько 62 млн барелів російської нафти Urals знаходиться 
на танкерах в морі. Багато країн відмовилися купувати нафту 
через запроваджені санкції. Аналітики компанії Vortexa 
зазначають, що обсяг сирої нафти в морі втричі перевищує 
середній довоєнний показник.


