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Рада прийняла законопроєкт про 
реструктуризацію заборгованості 

теплокомуненерго за основу
Верховна Рада ухвалила законопроєкт 

№ 3508-д «Про заходи, спрямовані на 
подолання кризових явищ та забезпе-
чення фінансової стабільності на ринку 
природного газу» за основу зі скоро-
ченням строків підготовки до другого 
читання.

«Без врегулювання заборгованості пе-
ред «Нафтогазом» теплокомуненерго не 
зможуть стати повноцінними учасника-
ми ринку природного газу», – пояснила 
заступник Міністра розвитку громад і 
територій Наталія Хоцянівська.

Проєкт Закону України №3508-д по-
довжує граничний строк реструктури-
зації заборгованості та надає можли-
вість підприємствам теплоенергетики 
реструктуризувати борг за розподіл та 
транспортування природного газу зі 
списанням штрафних санкцій.

Крім того, документ встановлює одна-
кові умови для врегулювання штрафних 
санкцій підприємствам теплоенерге-
тики та водопровідно-каналізаційного 
господарства. Проєкт закону уточнює 
процедуру реструктуризації боргів 
суб’єктів господарювання, які розта-
шовані на території Донецької та Лу-
ганської областей на період проведення 
Операції об’єднаних сил, тощо.

GEOnews

Розвиток інституту старост: 
Верховна Рада повторно розгляне 

відповідний законопроєкт
Пропозиції Президента України до 

проєкту Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо розвитку 
інституту старост №4535 врахували під 
час засідання парламентського Комітету 
з питань організації державної влади.

«Цей законопроєкт дуже важливий, 
адже староста – людина, яка представ-
ляє інтереси громади, допомагає меш-
канцям вирішувати буденні питання, а 
також активно бере участь у розвитку 
території. Сподіваюсь, що Верховна 
Рада візьме до уваги рекомендації Ко-
мітету і незабаром законопроєкт буде 
прийнято з урахуванням пропозицій 
Президента України», – зазначив за-

ступник Міністра розвитку громад та 
територій В’ячеслав Негода.

Нагадаємо, 3 червня 2021 року Прези-
дент України Володимир Зеленський ве-
тував прийнятий Парламентом в цілому 
законопроєкт №4535, бо той містив змі-
ни до Закону «Про Конституційний Суд 
України»., які не стосуються питання 
старост.

Раніше Міністр розвитку громад та 
територій Олексій Чернишов повідомив 
про те, що Верховна Рада зареєструвала 
законопроєкти, необхідні для реформи 
у сфері містобудування.
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Міндовкілля пропонує нові підходи 
до управління ландшафтними 

пожежами
Природні ландшафти важливі для 

стабільності держави на всіх рівнях. 
Аби зберегти цінні природні території 
та захистити їх від ландшафтних пожеж, 
Міндовкілля підготувало проєкт Дер-
жавної стратегії національної системи 
управління ландшафтними пожежами 
на 2021-2035 роки.

Головними аспектами Стратегії є:
• єдина політика в сфері управління 

ландшафтними пожежами на рівні дер-
жави;

• запровадження системи управління 
гасінням ландшафтних пожеж;

• створення по всій Україні спеціалі-
зованих підрозділів по гасінню ланд-
шафтних пожеж;

• розробка національних та регіональ-
них планів управління ландшафтними 
пожежами;

• запровадження системного управ-
ління горючими матеріалами для змен-
шення їх кількості;

• розробка для України карти пожеж-
них ризиків;

• покращення системи прогнозування 
ландшафтних пожеж;

• застосування методів дистанцій-
ного зондування землі для виявлення 
ділянок з високим ризиком виникнення 
пожеж;

• повна мобілізація всіх можливих сил 
та засобів для посиленого патрулювання 
у спекотні та вітряні дні;

• регулярні перевірки виконання про-

типожежних заходів.
GEOnews

За 4 роки видобуток газу на 
Яблунівському родовищі зріс на 18 % 

АТ «УкрГазВидобування», провівши 
комплекс заходів з інтенсифікації ви-
добутку Яблунівського родовища за 
4 роки, зуміло перейти від зниження 
видобутку до його зростання на понад 
18 %. Про це повідомляє ExPro, посила-
ючись на заяву пресслужби дивізіону 
«Нафтогаз Розвідка та Видобування».

Також у компанії відзначили, що зав-
дяки виконанню виробничої програми 
з буріння та капітального ремонту 4-х 
свердловин добовий дебіт зріс ще на по-
над 200 тис. куб м з початку поточного 
2021 року. 

«Родовище є другим за обсягами річ-
ного видобутку у нашому портфелі та 
має значні перспективні запаси газу, 
хоча рівень його виснаження вже пе-
ретнув відмітку у 70 %. В межах нової 
стратегії ми плануємо наростити до 15 
млрд куб м запасів газу на Яблунівсько-
му родовищі», – повідомив директор 
дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видо-
бування» Олександр Романюк. 
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Енергоатом продовжує співпрацю з 
МАГАТЕ

16 червня 2021 року Міжнародне 
агентство з атомної енергії провело пла-
нову інспекцію на Рівненській атомній 
електростанції. Мета заходу – перекона-
тися у відсутності незаявленого ядерно-
го матеріалу та перевірити інформацію 
про конструкцію ядерної установки, на-
дану нашою державою відповідно до 
Угоди між Україною та МАГАТЕ згідно 
з Договором про нерозповсюдження 
ядерної зброї.

Інспектори МАГАТЕ за участі інспек-
тора Держатомрегулювання та фахів-
ців РАЕС перевірили сховище свіжого 
ядерного палива енергоблоків №3 та №4. 
Після завершення інспекції обговори-
ли її результати і терміни проведення 
наступних перевірок. Усі заплановані 
роботи виконано вчасно, у повному 
обсязі та без зауважень.

GEOnews
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Уряд збільшив фінансування 
оновлення водо- та теплопостачання 

у регіонах
Кабмін схвалив розпорядження «Про 

перерозподіл обсягів надання кредитів 
з державного бюджету, передбачених 
Мінрегіону на 2021 рік для реалізації 
спільних з міжнародними фінансовими 
організаціями інвестиційних проєктів».

Документ передбачає перенаправлен-
ня 350 млн грн для реалізації проєктів 
«Підвищення енергоефективності в сек-
торі централізованого теплопостачання 
України» та «Другий проєкт розвитку 
міської інфраструктури».

У межах проєкту «Підвищення енер-
гоефективності в секторі централізова-
ного теплопостачання України» кому-
нальні підприємства теплопостачання 
отримають допомогу у проведенні ре-
конструкції та заміни зношених систем 
централізованого теплопостачання.

Водночас «Другий проєкт розвитку 
міської інфраструктури» має покра-
щити якість комунальних послуг в 
11 містах України.  Зокрема,  в межах 
проєкту мають відновити та замінити 
пошкоджені водоносні системи, за-
провадити нові технології в утиліза-
ції твердих побутових відходів. Також 
планується проведення заходів для 
поліпшення енергоефективності та 
мінімізації викидів парникових газів.
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Ведення Державного земельного 
кадастру: актуальні показники

Минулого тижня поточного року до 
ДЗК внесено відомості про 23,1 млн 
земельних ділянок загальною площею 
43,8 млн га, зокрема, 15,5 млн земель-
них ділянок сільськогосподарського 
призначення загальною площею 32,3 
млн гектарів.

Триває процес внесення відомостей 
до Державного земельного кадастру 
щодо адміністративно-територіальних 
одиниць: наразі із загальної кількості 
населених пунктів на території України 
за заявами органів місцевого самовря-
дування внесено відомості про межі 9 
434 адміністративно-територіальних 
одиниць та нормативну грошову оцінку 
5 413 населених пунктів.

За минулий тиждень до державних 
кадастрових реєстраторів надійшло 
53,1 тис. заяв про реєстрацію земель-
них ділянок, зареєстровано 37,0 тис. 
земельних ділянок, серед яких 49,8 тис. 
заяв, сформованих сертифікованими 
інженерами-землевпорядниками в ре-
жимі онлайн та зареєстровано 34,4 тис. 

земельних ділянок. Головними управ-
ліннями Держгеокадастру за період з 7 
до 14 червня 2021 року через ЦНАПи 
видано 24,3 тис. витягів, зокрема 12,6 
тис. витягів, замовлених на офіційному 
веб-сайті Держгеокадастру.
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Суд задовольнив позов Держгеонадр 
до «Ліверпулля»

Державна служба геології та надр 
України звернулася до Донецького 
адмінсуду із позовом до ТОВ «Лівер-
пулль», у якому зазначала, що відпові-
дач порушив вимоги, передбачені спе-
ціальним дозволом на користування 
надрами №5866 від 31 жовтня 2013 року. 
У зв’язку з чим ДСГНУ просила анулю-
вати відповідний спецдозвіл.

В обґрунтування позову службою 
вказано неподання податкової звітності 
за користування надрами станом на 1 
червня 2020 року.

Адреса реєстрації ТОВ «Ліверпулль» 
знаходиться на непідконтрольній Укра-
їні території, тому відповідач був пові-
домлений про позов через офіційний 
веб-ресурс Держгеонадр.

Відповідачем відзиву подано не було.
У результаті суд вирішив задоволь-

нити позов Державної служби геології 
та надр України до ТОВ «Ліверпулль» 
про припинення права користування 
надрами шляхом анулювання спеціаль-
ного дозволу на користування надрами.
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У навчально-тренувальному 
центрі ЗАЕС відновили навчання 

працівників
Після карантину навчально-трену-

вальний центр Запорізької АЕС повер-
нувся до звичного формату навчання 
персоналу – не онлайн, а за фізичної 
присутності «учнів». Тож ремонтники 
атомних станцій знову проходять на-
вчальні тренування в НТЦ ЗАЕС.

Завдяки унікальним можливостям 
центру отримувати нові знання там 
мають змогу працівники підприємств 
ядерно-енергетичної галузі. Особли-
вість навчання – у можливості до авто-
матизму відпрацювати певні навички, 
необхідні у повсякденній роботі. Адже 
в реальних умовах, на діючому облад-
нанні, через стислі терміни та шкідливі 
фактори не завжди вдається виконувати 
їх не тільки правильно, а й максимально 
швидко.

Днями завершився курс занять для 
ремонтників з Рівненської АЕС – щодо 
роботи реактора та перевантажуваль-

ної машини. А для фахівців Атомре-
монтсервісу стартував курс з ремонту 
електричних двигунів 0,4 кВ і вимика-
чів. Група з Хмельницької АЕС стала 
до навчання на тренажері аварійного 
попереджувального захисту – це цінна 
можливість безпечно відпрацювати всі 
технологічні операції, що виконуються 
на енергоблоках АЕС.
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Вікімедіа України закликає 
взяти участь у конкурсі 

«Вікі любить Землю» 
В Україні дев’ятий рік поспіль про-

ходитиме міжнародний фотоконкурс 
«Вікі любить Землю», присвячений 
пам’яткам природи. Український етап 
конкурсу триватиме з 1 по 30 червня. 

Конкурс має на меті фотографуван-
ня об’єктів українського ПЗФ. Взяти 
участь у конкурсі можуть усі охочі. 

Для участі в конкурсі потрібно за-
вантажити на сайт «Вікімедіа Україна» 
власні світлини, зроблені будь-коли 
в нацпарках, заказниках, ботанічних 
садах тощо. Це можуть бути фото кра-
євидів, окремих дерев, що є ботанічни-
ми пам’ятками, та макрофото флори й 
фауни ПЗФ. 

Основними номінаціями конкурсу є 
«кількісна» та «якісна». У першій будуть 
відзначені учасники, що сфотографу-
ють найбільше пам’яток. У межах другої 
номінації журі обере найкраще фото 
кожного з 27 регіонів України, а з поміж 
них — 10 найкращих фото національ-
ного змагання загалом. 
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Прем’єр-міністр України вирішить 
питання щодо відсторонення 

Вітренка протягом 10 днів
Прем’єр-міністр України Денис Шми-

галь зобов’язався прийняти остаточне 
рішення, у тому числі вирішити питан-
ня щодо припинення строку дії контр-
акту з Юрієм Вітренком протягом 10 
робочих днів, починаючи з 15 червня 
2021 року. 

Однак Голова правління відмовився 
добровільно призупинити виконання 
своїх повноважень на цей період.

Ураховуючи власні фідуціарні 
обов’язки, голова наглядової ради 
«Нафтогазу» пані Споттісвуд обгово-
рила ситуацію, що склалася (ідеться 
про Припис НАЗК щодо призначення 
Вітренка головою правління Нафтога-
зу, та його оскарження), з акціонером 

– Урядом України.
Крім того вона скликала позачергове 
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засідання наглядової ради, де повідом-
ляє, що рішення з відсторонення відпо-
відає інтересам Нафтогазу та України. 
Та вітає негайні кроки Прем’єр-міністра 
України та Кабінету Міністрів України 
щодо термінового та остаточного вирі-
шення цього важливого питання.

GEOnews 

Мінрегіон розробив проєкт нової 
редакції закону про транскордонне 

співробітництво
У Мінрегіоні розпочалось громадське 

обговорення проєкту Закону України 
«Про транскордонне співробітництво». 
Документ передбачає низку змін у пра-
вових, організаційних, фінансових та 
інших засадах розвитку транскордон-
ного співробітництва України.

Серед основних змін, що пропону-
ються:

• реалізовувати і розвивати тран-
скордонне співробітництво зможуть 
усі регіони;

• визначаються види та механізми 
розвитку транскордонного співробіт-
ництва;

• запроваджується положення щодо 
розробки регіональних програм роз-
витку транскордонного співробітни-
цтва;

• узгоджуються державні та регіо-
нальні стратегічні пріоритети у сфері 
транскордонного співробітництва;

• розширюються повноваження цен-
тральних органів виконавчої влади та 
суб’єктів транскордонного співробіт-
ництва;

• забезпечується фінансова підтримка 
реалізації заходів та проєктів.

Реалізація цього законопроєкту доз-
волить створити сприятливі умови для 
ефективної співпраці всіх суб’єктів та 
учасників транскордонного співробіт-
ництва України, а також посилить соці-
ально-економічний розвиток регіонів.

GEOnews

Україна поділиться з Італійською 
Республікою досвідом у сфері 

децентралізації
Обмін досвідом у реформі децен-

тралізації та співпрацю у розвиткових 
проєктах обговорили Міністр розвитку 
громад та територій Олексій Чернишов 
та Надзвичайний і Повноважний Посол 
Італійської Республіки в Україні П’єр 
Франческо Дзадзо.

«Італійська республіка — наш на-
дійний партнер. Ми продовжуємо та 
поглиблюємо нашу співпрацю у про-
грамах з регіонального розвитку. Пе-

реконаний, що наша синергія принесе 
чудові результати як для України, так 
і для Італії», — підкреслив Міністр 
розвитку громад та територій Олексій 
Чернишов.

Також Олексій Чернишов презенту-
вав Державну стратегію регіонально-
го розвитку 2021-2027 роки. Сторони 
знайшли спільні точки дотику щодо 
розвиткових проєктів, зокрема, щодо 
залучення італійських компаній у роз-
будову індустріальних парків. Учасники 
дійшли згоди, що подібні технопарки 
допоможуть Україні економічно зро-
стати.

«Україна — держава з потужним еко-
номічним потенціалом. Ми вже бачи-
мо позитивні зміни, які відбуваються у 
державі. Впевнений, що обмін досвідом 
буде плідним у різних сферах», — за-
значив Посол П’єр Франческо Дзадзо.

GEOnews

Донецький адмінсуд виніс рішення 
по справі №200/3863/21

Державна служба геології та надр 
України звернулась до суду з адмі-
ністративним позовом до ТОВ «ОП 
«Шахта Путилівська». Позивач просив 
припинити право користування надра-
ми шляхом анулювання спеціального 
дозволу №4859 від 21.01.2009 року.

В обґрунтування позовних вимог по-
зивач зазначив, що надрокористувач 
порушив вимоги п. 4 Особливих умов 
спеціального дозволу на користування 
надрами та ст. 24 Кодексу України про 
надра, не подавши до ДНВП «Геоінформ 
України» щорічну статистичну звітність 
за 2019 рік.

Представник відповідача був належ-
ним чином повідомлений про розгляд 
справи судом, свої правом не скори-
стався та не надав відзив на позовну 
заяву.

У результаті, суд повністю задоволь-
нив адміністративний позов Держав-
ної служби геології та надр України до 
ТОВ «ОП «Шахта Путилівська» про 
анулювання спецдозволу на користу-
вання надрами від 21.01.2009 року № 
4859, припинивши право користування 
надрами.

GEOnews

На Публічній кадастровій карті 
додано шар 

«Природно-заповідний фонд»
На Публічній кадастровій карті 

з’явився інформаційний шар «При-
родно-заповідний фонд», що містить 
інформацію про 7108 об’єктів природ-

но-заповідного фонду загальною пло-
щею понад 4,28 млн гектарів.

Відтепер усі охочі можуть ознайоми-
тися на Публічній кадастровій карті 
(map.land.gov.ua) з актуальними даними 
про території та об’єкти природно-за-
повідного фонду, де розташований той 
чи інший природний заповідник або 
заказник.

Шар створено з метою збереження 
та охорони об’єктів природно-заповід-
ного фонду, відкриття для широкого 
загалу даних про такі території та місце 
їх розташування, а також для надання 
можливості державним кадастровим 
реєстраторам враховувати таку інфор-
мацію при прийнятті рішення про реє-
страцію земельної ділянки.

Створення цього інформаційного 
шару на Публічній кадастровій карті 
здійснювалося відповідно до інформа-
ції про об’єкти природно-заповідного 
фонду України, наданої Міністерством 
захисту довкілля та природних ресурсів 
України.

GEOnews

Міненерго приєдналось до 
Європейського альянсу з 

чистого водню
Міністерство енергетики України 

приєдналось до Європейського альян-
су з чистого водню. Завдяки участі в 
Альянсі, Міненерго буде брати участь 
у профільних заходах організації.

 «Єврокомісія визначила Україну од-
ним з пріоритетних партнерів у май-
бутній водневій економіці Євросоюзу. 
Тому членство в Альянсі допоможе 
активізувати нашу роботу з пошуку 
потенційних партнерів для втілення 
проєктів з виробництва, транспорту-
вання, накопичення та споживання 
водню. Адже зараз ми досліджуємо 
потенціал виробництва «блакитного», 
«зеленого», «жовтого» водню. Резуль-
тати цих досліджень ляжуть в основу 
водневої стратегії, яка включатиме план 
розвитку всіх видів водню», – зазначив 
заступник міністра енергетики з питань 
євроінтеграції Ярослав Демченков.

Європейський альянс з чистого вод-
ню об’єднує національні та місцеві ор-
гани влади, громадянське суспільство, 
бізнес та інші зацікавлені сторони для 
реалізації нової європейської водневої 
стратегії. Зокрема, йдеться про обго-
ворення інвестицій у інфраструктуру 
водневої економіки по всій Європі, об-
сяг яких може сягнути 430 млрд євро 
до 2030 р.

GEOnews
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De Beers має намір створити 
вуглецево-нейтральний алмазний 

рудник поблизу Ікалуїта 
De Beers хочу втілити проєкт Chidliak 

своїм першим вуглецево-нейтральним 
алмазним рудником.

Родовище розташоване на півострові 
Холл на Баффіновій землі, приблизно в 
120 кілометрах від міста Ікалуїт, столиці 
канадської території Нунавут. 

За словами представника De Beers 
Террі Крюгера, через велику кількість 
кімберлітових трубок компанія планує 
впровадити на родовищі високотехно-
логічні методи видобутку. 

Геологорозвідувальні роботи виявили 
на проєкті 74 кімберлітові трубки, на 41 
з яких можуть бути поклади дорогоцін-
них каменів.

Основне родовище, яке отримало наз-
ву CH-6, містить близько 18 млн кара-
тів алмазів приблизно в 7,5 млн тонн 
кімберліту. Менша трубка, CH- 7, за 
оцінками, містить приблизно 4,2 млн ка-
ратів алмазів приблизно в 5,0 млн тонн 
кімберліту. Цього року роботу буде зо-
середжено на екологічних дослідженнях.

Віра Жулєбіна, іноземні видання

Норвегія не відмовлятиметься від 
нафтогазових інвестицій 

Норвегія є нафтовидобувною країною, 
яка не має наміру припиняти інвесту-
вання в нафту і газ. Найбільший вироб-
ник нафти в Західній Європі вважає, що 
може використовувати свої нафтові ре-
сурси для забезпечення виробництва з 
низьким рівнем викидів в рамках своєї 
політики в сфері клімату. 

Важливість нафтогазового сектора 
для створення робочих місць в дов-
гостроковій перспективі підкреслили 
в уряді Норвегії, незважаючи на праг-
нення країни перейти на альтернативні 
джерела енергії, щоб скоротити викиди 
парникових газів. 

За словами міністра нафти і енерге-
тики Норвегії Тіни Бру, основна мета 
державної нафтової політики - сприяти 
прибутковому виробництву в нафтога-
зовій галузі в довгостроковій перспек-
тиві.

За даними норвезького уряду, вітчиз-
няна нафтогазова галузь наразі зіткну-
лася з двома основними проблемами: 
виробленням родовищ і зростанням 
кількості вимог до зниження викидів.

Любов Скиба, іноземні видання

ЄК ухвалила реєстрацію петиції 
проти викопного палива 

16 червня Європейська комісія (ЄК) 
ухвалила рішення зареєструвати Євро-
пейську громадянську ініціативу (ECI) 
«Заборона реклами і спонсорства ви-
копного палива». 

ECI передбачає, що в ЄС також бу-
дуть розроблені законопроєкти, що за-
боронятимуть рекламу і спонсорство 
всіх типів транспортних засобів, які 
використовують викопне паливо (ви-
ключаючи ТЗ для надання логістичних 
послуг, що становлять спільний еконо-
мічний інтерес). Також повинна бути 
заборонена реклама підприємств, які 
видобувають, переробляють, виробля-
ють, постачають, поширюють або про-
дають будь-який вид викопного палива. 
Уточнюється, що мова йде про нафту, 
газ і вугілля.

Зазначається, що петиція відповідає 
всім необхідним вимогам, і після її ре-
єстрації організатори зможуть присту-
пити до збору підписів. Якщо ініціативу 
протягом року підтримає 1 млн осіб як 
мінімум в семи країнах ЄС, відповідних 
заходів буде вжито.

Віра Жулєбіна, інозеині видання

У Нідерландах може бути створено 
водневу біржу 

Уряд Нідерландів активно працює над 
концепцією створення біржі водню під 
назвою HyXchange. 

Національна газова компанія Gasunie 
повідомила про деякі висновки з дослі-
дження, що підготував колишній ди-
ректор Енергетичної біржі Нідерландів 
Берт ден Ауден. Згідно з висновками 
експерта, для практичної організації 
водневої біржі необхідні сертифікація, 
створення спотового ринку, індекс цін, 
механізми для балансування фізичних 
обсягів і зберігання водню.

Автори концепції бачать транспорту-
вання водню різних способів отримання 
(і «зеленого», і іншого низьковуглеце-
вого Н2) в одній мережі, як у випадку 
з електроенергією або газом, але його 
додана вартість для споживачів збере-
жеться завдяки сертифікації.

В індексі цін на водень передбачаєть-
ся врахувати метод його виробництва і 
ступінь досягнутого скорочення викидів 
CO2. 

Віра Жулєбіна, 
за матеріалами іноземних видань 

Обсяги глобальної торгівлі ЗПГ 
досягли рекордного значення 

Обсяги світової торгівлі зрідженим 
природним газом (ЗПГ) у 2020 році 
досягли рекордного рівня. Однак це 
зростання було обмежене впливом 
пандемії коронавірусу. 

Обсяг торгівлі ЗПГ за підсумками ми-
нулого року виріс на 0,4 % (+1,4 млн т) 
в річному зіставленні - в основному за 
рахунок збільшення поставок із США і 
Австралії. Це істотно менше, ніж у 2019 
році, коли показник збільшився на 11,5 
% (+40,9 млн т) в порівнянні з попере-
днім роком, і все ж ЗПГ став одним з 
небагатьох енергоносіїв, які показали 
зростання в минулому році.

Відзначається, що Австралія обійшла 
Катар в якості найбільшого експортера 
ЗПГ, в той час як США і Росія зайняли 
третю і четверту позиції відповідно. 
При цьому близько 70 % загального 
світового імпорту припало на Азію 
(зокрема, на Китай, Індію, Тайвань і 
Південну Корею).

Віра Жулєбіна,
за матеріалами іноземних видань

ОПЕК + мусить наростити 
видобуток для забезпечення 

зростання попиту до 
наступного року 

Міжнародне енергетичне агентство 
(МЕА) наприкінці минулого тижня 
заявило, що учасникам групи ОПЕК + 
доведеться збільшити видобуток нафти, 
щоб до кінця 2022 року задовольнити 
попит, який повинен відновитися до 
рівня, що передує пандемії. 

В агентстві заявили, що зростання по-
питу і короткострокова політика країн 
розходяться із закликом МЕА припи-
нити фінансування нафтових, газових 
і вугільних проєктів.

У квітні ОПЕК + погодилася посту-
пово послабити скорочення видобут-
ку нафти в період з травня по липень 
і підтвердила це рішення на зустрічі 1 
червня.

МЕА шокувало енергетичну галузь 
своїм звітом «Чистий нуль до 2050 року» 
від 18 травня, заявивши, що інвестори 
не повинні фінансувати нові проєкти з 
викопного палива, якщо світ хоче до-
сягти цілей зі скорочення викидів, що 
викликають підвищення температури 
до середини століття. 

Віра Жулєбіна, іноземні видання


