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Київ

ЗВЕРНЕННЯ
до Парламентів Естонії, Латвії, Литви щодо необхідності відмови від 

імпорту російського скрапленого нафтового газу

Минув рік, як Україна міцно стоїть на захисті незалежності та свободи, а 
також миру на території всієї європейської родини, захищаючись від 
неспровокованого та жорстокого вторгнення Російської Федерації. Також 
минуло вже майже дев’ять років, від моменту, коли Росія почала війну проти 
України, окупувавши Крим і території Донецької та Луганської областей. У цій 
брутальній війні агресор системно використовує енергетику для реалізації своїх 
незаконних та імперських прагнень: заробляє сотні мільярдів євро на експорті 
енергоресурсів для фінансування своєї армії, шантажує Європу припиненням 
поставок енергоресурсів, масовано атакує енергетичну інфраструктуру України, 
тероризуючи десятки мільйонів мирних жителів.

Естонія, Латвія та Литва разом зі Сполученими Штатами Америки та 
іншими європейськими країнами дали об’єднану відповідь на ці дії через 
військову допомогу Силам оборони України, а також потужний механізм санкцій 
проти Російської Федерації, спрямований на зниження її спроможності 
продовжувати напад. Народ України дуже вдячний за оборонну підтримку, яку 
ви вже надали, і за санкції, які ви запровадили проти Росії. Беззаперечно, Естонія, 
Латвія та Литва є серед найбільших союзників України, виступаючи за 
найсуворіші санкції проти Кремля. Ви також взяли на себе провідну роль щодо 



публічного доведення екзистенційної загрози, яку Російська Федерація 
представляє не лише для України, а й для Європи загалом.

Тим не менш, російський енергетичний сектор все ще є прибутковим, 
оскільки деякі санкції все ще відкладаються, а й навіть ті санкції, які були 
введені, мають лазівки, які дозволяють Росії та її торговим партнерам обходити 
обмеження. Згідно з останніми звітами, російські експортери більш ніж удвічі 
збільшили продажі скрапленого нафтового газу (СНГ) до країн Балтії в 2022 році, 
збільшивши поставки приблизно вдвічі - до 331 тис. тонн зі 159 тис. тонн у 2021 
році. Зокрема, продажі російського СНГ до Латвії зросли на 77% до 232 тис. 
тонн, поставки до Литви злетіли у 8,5 разів до 72 тис. тонн, а продажі до Естонії 
зросли на 42% до 27 тис. тонн минулого року. Це створює не тільки канал для 
фінансування Росії своєї військової спроможності через продаж скрапленого 
нафтового газу в країни Балтії, але й посилює важелі впливу Кремля на 
європейські паливні ринки.

Водночас, хоча Україна фактично імпортувала у 2022 році 86 тис. тонн 
СНГ російського та білоруського походження, це відображає значне скорочення 
такого імпорту - на 90% з 832 тис. тонн у 2021 році. Крім того, після 
повномасштабного вторгнення імпорт в Україну зрідженого газу російського та 
білоруського походження впав на 99,8% у річному вимірі. Водночас наш імпорт 
СНГз Естонії, Латвії та Литви зріс на 51,2 тис. тонн.

Як члени Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та 
житлово-комунальних послуг ми прагнемо діяти заради повного обмеження 
власного імпорту СНГ російського та білоруського походження. Разом із тим ми 
закликаємо наших партнерів і союзників зробити те ж саме й обмежити імпорт 
скрапленого нафтового газу російського походження шляхом або запровадження 
прямого ембарго, або впровадження фіскальних інструментів, що зроблять 
закупівлю російського товару економічно не привабливим. Це, звісно, 
вимагатиме посилення контролю над паливними ринками щодо розкриття та 
верифікації походження СНГ-продуктів, аби уникнути обходу санкцій шляхом 
маскування російського палива під маркою інших країн або із грифом 
«невизначене походження».

Задля досягнення цієї цілі, ми очікуємо, що країни Балтії візьмуть на себе 
лідерство у відстоюванні заборони на імпорт російського СНГ до країн 
Європейського Союзу. Діями в цьому напрямку могли б стати накладення 
заборон на імпорт на національному рівні і, що важливо, лобіювання такої 
заборони в ЄС. Ми готові ініціювати спільні дискусії за участю членів 



профільних комітетів, а також інших членів парламенту та уряду, щоб 
обговорити цю проблему та знайти спільні рішення щодо застосування таких 
санкцій на національному рівні. Тому просимо направити звернення до 
профільних комітетів Парламентів.

Ми щиро цінуємо те, що відносини між нашими країнами зараз 
надзвичайно міцні, і ми дуже вдячні за те, що ми об’єднані спільними 
фундаментальними цінностями свободи, суверенітету та демократії. 
Найважливіше те, що наші країни добре усвідомлюють ціну, яку необхідно 
заплатити за збереження цих принципів – так само як і знаємо про жахливі 
наслідки втрати цих цінностей під гнітом окупантів. Ми були б дуже вдячні, якби 
представники країн Балтії продовжували здійснювати рішучі кроки спротиву 
агресії Російської Федерації, обмеживши використання нею енергетичних 
каналів для продовження фінансування свого вторгнення в Україну.

Народні депутати та депутатки Верховної Ради України - 
члени та членкині комітету з питань енергетики
та житлово-комунальних послуг


