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ПРАГМАТИЗМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН
У ГАЗОВІЙ СФЕРІ

Відносини України і Республіки Польща у газовій сфері
свідчать про перспективи розвитку співпраці між державами.
Економічні стосунки характеризуються врахуванням чинників
безпеки в царині енергоносіїв, особливо, за умов, коли Російська
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Федерація використовує нафтогазовий важіль як вагому складову
геополітичних та геоекономічних інтересів. Під тиском російської
сторони Україна з 2015 р. відмовилася від прямого постачання
природного газу з Росії, польська сторона стоїть на порозі такого
рішення. Диверсифікації джерел надходження енергоносіїв до
Польщі сприяє європейська фінансова допомога.

Орієнтація держави на диверсифікацію постачання
енергетичної сировини посилює регіональне становище країни,
сприяє її безпеці у разі заангажованості постачальників. Україна
завдяки дотриманню договорів щодо транзиту природного газу
сприяє зміцненню енергетичної безпеки регіону Центрально-
Східної Європи. Як заявив Голова Кабінету президента Польщі
Кшиштоф Щерський, за умов відмови від політики енергетичної
беззахисності, Польща з країни природно беззахисної, як
вважалося багато років тому, стала не тільки безпечною країною,
але й такою, яка поширює безпеку і яка через регіональне
партнерство – Тримор’я – польсько-американське, польсько-
українське співробітництво, співпрацю з Данією та Норвегією,
стала державою, яка буде наріжним каменем, розповсюджувачем
безпеки для всього регіону [4]. Будівництво газопроводу Baltic
Pipe (обсяг прокачки – 10 млрд. куб. м природного газу), що
з’єднає Польщу з Норвегією, за планом має завершитися 2022 р.

На беззахисну перетворювало польську енергетичну безпеку
саме монопольне становище на її ринку Російської Федерації. Аби
позбутися монополіста, Польща вдалася до європейських судів.
Польський уряд вдало скористався у 2019 р. європейським
енергетичним законодавством для обмеження прокачування газу
російським «Газпромом» через газогін OPAL (зменшення на
12,4 млрд кубометрів блакитного палива на рік). Зважаючи на те,
що 18 травня 2020 р. закінчується контракт на транзит газу через
Польщу до країн ЄС по газогону «Ямал-Європа»
(33 млрд кубометрів газу на рік), її позиції на газовому ринку
посилюються. Як заявив уповноважений польського уряду з
питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр
Наімський, контракт з російським «Газпромом» на постачання
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газу закінчиться наприкінці 2022 р. і Польща не має наміру його
продовжувати.

Співробітництво між Республікою Польща та Україною у
газовій сферімає постійний характер. Політичне порозуміння між
польською та українською владою дозволило відновити
економічні взаємини у транспортній та транзитній галузях. Вагоме
місце у відновленні партнерських відносин між Україною та
Польщею відіграли США. У серпні 2019 р. під час візиту
Президента України В. Зеленського до Варшави було підписано
тристоронній меморандум (Польща, Україна, США) про поставки
американського скрапленого газу. Планований річний обсяг
постачання LNG-газу для України має становити 1,5 млрд куб. м
[2]. Незабаром взаємини між офіційними Києвом та Варшавою
піднялися з рівня меморандумів на рівень угод. До прикладу,
грудневою угодою 2019 р. польська компанія «PGNiG» і
«ERU Management Services» («Енергетичні ресурси України»)
домовилися про спільну розвідку та експлуатацію родовища у
Львівській обл. на основі концесій.

Польсько-українське співробітництво у газовій сфері
полягає у закупівлі Україною блакитного палива за допомогою
різноманітних механізмів. У січні 2020 р. між Польщею та
Україною запроваджено віртуальний реверс природного газу, який
до попереднього року був заборонений. Гендиректор Оператора
ГТС України Сергій Макогон засвідчив можливість реверсу газу з
Польщі у розмірі 2 млрд. куб. м у 2020 р. [6]. Наприкінці січня
2020  р. Україна змогла отримувати регазифікований скраплений
газ, який надходить на польський LNG-термінал в Свіноуйсьце.
Імпорт природного газу з Польщі в Україну може зрости до
7,5 млрд. куб. м в рік [7] у разі побудови інтерконектора «Польща-
Україна» між ГТС «Германовичі» (Польща) та
західноукраїнськими ПСГ в «Більче-Волиця» і «Опарське».
Нагадаємо, що «Укртрансгаз» і польська Gaz-System ще в грудні
2017 р. підписали угоду про співпрацю з підготовки техніко-
економічного обґрунтування проєкту об’єднання польської та
української газових систем. Документ передбачає не тільки
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інтеграцію газотранспортних систем обох держав для збільшення
обсягу імпорту газу в Україну з Європи через Польщу, а й
забезпечення зберігання європейського газу в ПСГ України, його
подальшої подачі споживачам з країн ЄС [1].

Польський напрям імпорту природного газу перспективний,
особливо, якщо зважити на обсяги останніх років. Так, 2014 р.
Україна імпортувала з Польщі (у млрд. куб. м природного газу)
0,9; у 2015 р. – 0,1; у 2016 р. – 1; у 2017 р. – 1,3; у 2018 р. – 0,7 [3];
у 2019 р. – 1,4238. За минулий рік (2019) до України з боку
Словаччини надійшло 9,1506 млрд. куб. м (+ 41,7 %), з Угорщини
– 3,6727 млрд. куб. м (+ 6,7 %), з Польщі – 1,4238 млрд куб. м
(зростання у 2,1 рази) природного газу [5]. Тобто, польський
імпорт природного газу в Україну становив 10 %.

Отже,  поглиблення співпраці України та Польщі в
енергетичній сфері стає запорукою стабільних міждержавних
відносин. Диверсифікація джерел надходження природного газу
створює передумови для перетворення Центрально-Східної
Європи в регіон безпеки та передбачуваності транзиту і торгівлі
енергоносіями.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Конкуренція між економіками держав світу побудована на
наявності найдорожчих ресурсів на їх територіях та вмінні вигідно
користуватися ними в умовах обмеженості. Десятиліттями ми
будували українську економіку як енергетично неефективну, в той


