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Європа починає економити газ та зменшує 
залежність від рф

З 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року Європа 
добровільно скорочує споживання газу на 15%, щоб 
зміцнити власну енергобезпеку, заощадити паливо 
напередодні зими, а також підготуватися до можливих 
перебоїв з постачанням газу з росії. Країни на власний 
розсуд обиратимуть, як їм економити газ. Це може бути 
зменшення споживання газу в енергетиці, перехід на 
інші види палива, послаблення температури опалення чи 
кондиціонування тощо.

За попередніми підрахунками, зменшення попиту на газ 
на 15% дозволить Європі заощадити 45 млрд м3 газу. Крім 
того, згідно плану Європейської комісії, за рахунок інших 
постачань, збільшення власного видобутку та біометану 
планується заміщення значної частини газу з рф. Так, 
через термінали LNG мають намір отримати 
50 млрд м3, трубопроводами – 14 млрд м3, завдяки 
біометану –3.5 млрд м3 та збільшенню внутрішнього 
видобутку – 2 млрд м3. Окрім того, очікується зниження 
попиту під впливом високих цін на 20 млрд м3, через 
регулювання температури в приміщеннях на 10 млрд м3, 
інші заходи енергоефективності – 4.3 млрд м3, 
добровільне скорочення попиту – 7.5 млрд м3. Загальний 
потенціал заміни газу з рф у Європі сягає 155 млрд м3.

«газпром» хотів влаштувати аварію на 
газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород»

25 липня диспетчери Оператора ГТС України зафіксували 
різкий ріст тиску на магістральному газопроводі 
«Уренгой-Помари-Ужгород» на ділянці держкордону рф – 
Україна. Зміна тиску відбулась без попередження зі 
сторони росії і могла призвести до позаштатних ситуацій в 
роботі системи.

Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи 
після того, як «газпром» знову зменшив транзит через 
«Північний потік-1» до 33 млн м3 на добу. 

Нагадаємо, в 2009 році за аналогічних обставин не 
погоджених дій між операторами відбулась аварія на 
газопроводі Туркменістану. Тоді «газпром» без 
попереднього повідомлення різко скоротив обсяги 
відбору газу і відбувся розрив труби із загорянням. Аварія 
стала формальним приводом для рф тиснути на 
Туркменістан: росіяни в ультимативній формі 
запропонували або знизити обсяги закупівлі газу (згідно 
угоди передбачалося щорічно 70-80 млрд м3), або його 
ціну. 

Дії росії по «осушці» Європи та України призводять до 
феноменального зростання ціни на газ в Європі. Так, 
28 липня 2022 року вартість сягнула 205.9 євро/МВт год 
($2 216, або 81 тис. грн за 1 000 м3), тобто збільшення від 
початку місяця на 43%. Вже зараз середня вартість газу на 
хабі TTF зросла на 64% до попереднього місяця.

Газ

∞. Україна готова допомогти Європі замістити 5-6 млрд м3 
російського газу за рахунок збільшення експорту 
електроенергії до понад 1.5 ГВт. Про це повідомив міністр 
енергетики Герман Галущенко.  

∞. Австрія забрала у «газпрому» підземне газосховище 
«Гайдах» і передала право на його використання місцевій 
компанії RAG. Приводом для таких дій стала абсолютна 
незаповненість ПСГ газом. Нагадаємо, «Гайдах» є 
найбільшим сховищем в Австрії та може зберігати 2.8 млрд 
м3 газу.

∞ Італія планує з 2024 року повністю відмовитися від 
російського газу за рахунок нових постачальників та заходів 
енергоефективності. 

∞ За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, 
через цьогорічну газову кризу споживання вугілля в ЄС 
зросте на 7%. Загалом, світове споживання вугілля 
досягне рекорду 2013 року, оскільки країни працюють над 
збереженням  скороченням запасів та споживання  
природного  газу.  

∞ Chevron прискорить розробку газового родовища 
«Афродіта» біля південного узбережжя Кіпру. Раніше 
очікувалося, що перший газ із родовища надійде у 
2025 році, але скорочення постачання російського газу 
до Європи змушує змінювати плани.

∞ Угорщина розраховує підписати угоду з рф про додаткові 
поставки газу в обсязі 700 млн м3 до кінця літа. За даними 
Gas Infrastructure Europe, газові сховища країни зараз 
заповнені приблизно на 50%, що покриває 29% річного 
споживання.

Нафта і нафтопродукти

∞.Країни «Великої сімки» запровадять обмеження цін на 
експорт російської нафти до 5 грудня, адже саме в цей час 
набудуть чинності санкції, які забороняють морський 
імпорт нафти з рф. Про це повідомляє Reuters. 
G7 хоче, щоб ціна на російську нафту була вищою за 
виробничі витрати, але набагато нижчою за ринкові ціни.

∞. Саудівська Аравія планує у вересні підвищити ціну на 
основний сорт нафти — Arab Light — для азіатських 
покупців на $1.5 за барель. Разом із тим, як зазначають 
трейдери, рентабельність азіатських НПЗ знижується і 
зростання ціни може обмежити попит на неї і вже у 
жовтні ціна може впасти.

∞ Ірак має намір збільшити експортні нафтові 
потужності на 2 млн барелів на добу. 
Нагадаємо, у червні країна експортувала
3.37 млн барелів нафти на добу, що на 
2.2% більше, ніж було в травні.


