Україна разом із союзниками
відслідковує рух танкерів із
російською нафтою
Група українських і міжнародних експертів, які аналізують
реальний вплив застосованих проти Росії санкцій, відстежує
танкери з російською нафтою завдяки програмному забезпеченню
для мережевого аналізу. Про це повідомила прес-служба Офісу
Президента.
За словами радника Президента з економічних питань Олега
Устенка, експерти відстежують шляхи постачання енергоносіїв,
завдяки торгівлі якими «Росія відчайдушно намагається
фінансувати свою військову машину». Інформацію групі надають
як міжнародні фахівці, так і урядовці інших країн та навіть
розвідка.
Крім того, група використовує програмне забезпечення для
мережевого аналізу, щоб встановити взаємозв’язок між
розрізненими даними.
Програма аналізує поведінку суден, враховуючи різну
інформацію. Наприклад, заявлений вантаж, маршрут і страхові
дані, а також історичні моделі навігації в різних погодних і
ринкових умовах. Можна навіть побачити тоннаж вантажу на борту
судна та зрозуміти, чи є підозра, що на борту може бути більше
вантажу, ніж заявлено”, — сказав Устенко.
Групі експертів вже вдалося виявити постачання казахської
нафти, які, як вони вважають, містять частину таємно
завантаженої російської нафти.
Попередження надсилають відповідним урядам і компаніям, також
їх передали українським міністерствам”, — повідомив Устенко.

За його словами, більш сучасний підхід передбачає застосування
супутників на низьких орбітах для отримання сигналів від
бортових радарів. Вони використовуються для навігації та
уникнення зіткнень, тому моряки не схильні їх вимикати. Нове
програмне забезпечення для обробки сигналів визначає
геолокацію джерела сигналів, іноді в межах кількох сотень
метрів.
США, союзники й партнери з перших днів вторгнення Росії в
Україну запровадили жорсткі санкції та експортні обмеження для
російської економіки.
Минулого тижня обидві палати Конгресу США ухвалили закон,
який забороняє імпорт Штатами російської нафти, газу та
вугілля, а також позбавляє РФ статусу найбільшого сприяння.
Країни Євросоюзу працюють над шостим пакетом антиросійських
санкцій, який включатиме «нафтову опцію». До Європи надходить
половина всієї російської нафти та нафтопродуктів. Це 2,2 млн
барелів на день сирої нафти та ще 1,2 млн барелів на день
нафтопродуктів.
Євросоюз минулого тижня запровадив п’ятий пакет санкцій проти
Росії за збройну агресію проти України. Він включає ембарго на
імпорт російського вугілля і низку інших обмежень. Крім того,
запроваджено санкції проти компаній, продукція яких відіграла
роль у вторгненні в Україну, ключових олігархів та
бізнесменів, кремлівських чиновників, пропагандистів, а також
членів сімей підсанкційних осіб.
5 березня Євросоюз запровадив четвертий пакет санкцій щодо
Росії, які включають обмеження проти великих компаній
оборонного комплексу РФ, а також нафтогазових компаній, однак
дозволяють купувати нафту та газ за «великої необхідності».
Про відмову від російського вугілля й нафти до кінця 2022
року оголосила також Велика Британія. Імпорт із Росії нафти,
нафтопродуктів, природного газу, вугілля й інших енергоносіїв
з 25 квітня забороняє також Австралія.

Великі компанії, зокрема Shell Plc і Total Energies SE,
заявили, що планують поступово відмовитися від закупівель
нафти й палива в Росії.

