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ЩОТИЖНЕВИЙ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ
Європа закачала рекордний об'єм газу в
підземні сховища

Плата за російський газ у рублях: що
обирають країни ЄС?

У травні закачування газу в підземні сховища Європи
досягло максимуму за весь час спостережень. Про це
свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

9 європейських покупців відмовилися від російського
газу. Серед них ті, хто не погодився платити за паливо в
рублях, а це: Польща (PGNiG), Болгарія (Булгаргаз),
Фінляндія (Gasum), Нідерланди (GasTerra), Данія (Orsted
Salg & Service) та Німеччина (Shell Energy), яким росія в
односторонньому порядку
припинила
постачати
від російського газу відмовилися
паливо.
Також
балтійські країни – Литва, Латвія та Естонія. Про це
йдеться
у
звіті
«Вплив самосанкцій іноземних
компаній на економіку рф», який підготувала Київська
школа економіки.

Так, в ПСГ було закачано 15.6 млрд м3 природного газу, що
на 52% вище показника минулого року й на 11.5% більше за
попередній рекорд травня 2018 року. Крім того, він
перевищив попередній абсолютний рекорд закачування
серпня 2017 року.
Серед лідерів - Португалія та Польща, які заповнили власні
сховища на 92% та 95% відповідно. Франція має
заповненість на 52%, Італія на 50%, Німеччина на 49%.
Також минулого місяця було імпортовано рекордний об'єм
скрапленого природного газу з терміналів до ГТС Європи –
10.8 млрд м3. За даними агентства IHS Markit, країни Європи
досягли технічно можливого максимуму імпорту СПГ,
проте, інфраструктурні обмеження не дають змоги
постачати більше газу на європейський ринок.
В Україні станом на початок червня в підземних сховищах
зберігається понад 10 млрд м3 газу. Про це повідомив
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і зазначив, що
Кабмін доручив НАК «Нафтогаз України» забезпечити
запаси природного газу в українських ПСГ на рівні не
менше 19 млрд м3.

Нафта і нафтопродукти
∞ Шостий пакет санкцій Європи проти рф передбачає
обов'язковий вихід європейських компаній зі спільних
проєктів у росії до 5 вересня 2022 року.
∞ Один з найбільших інвестиційних банків Goldman Sachs
прогнозує подорожчання нафти марки Brent до $140 за
барель у третьому кварталі. Основними причинами є
відновлення попиту після пандемії, санкції проти росії та
використання стратегічних резервів. Нагадаємо, на початку
червня нафта марки Brent коштувала $114 за барель.
∞ Канада ввела нові санкції проти нафтохімічної
промисловості рф. Заборона стосуватиметься 28 типів
послуг для цих галузей, серед яких технічні, управлінські,
бухгалтерські та рекламні. Найбільшою канадською
нафтосервісною компанією на російському ринку до
початку російського вторгнення в Україну залишалася
Calfrac, яка незабаром після початку війни заявила про вихід
з
країни.
Вона
спеціалізувалася
на
розробці
важкодоступних родовищ методом гідророзриву пласту і
вважалася лідером у цій галузі.
∞ США дозволили італійській компанії Eni та іспанській
Repsol поставляти венесуельську нафту до Європи.
Поставки можуть розпочатися вже наступного місяця.
Нагадаємо, що з 2019 року Венесуела перебуває під
нафтовими санкціями з боку США, що сильно обмежує
коло її покупців. На сьогодні фактично єдиним і найбільшим
покупцем венесуельської нафти є Китай.

Як зазначається у дослідженні, найбільші покупці
російського газу - Італія та Німеччина, все ж почали
платити за газ за новою схемою. Платіжні механізми не є
повністю відомими громадськості, і не ясно, чи
відкривають компанії рахунки в рублях, порушуючи
санкції, чи ні. Серед компаній які перейшли на нову
форму оплати: MVM (Угорщина), VNG, RWE, Uniper
(Німеччина), Engie (Франція), Eni (Італія), OMV (Австрія),
CEZ (Чехія), SPP, Geoplin
(Словаччина),
DEPA
Commerce, Mytilineos і Prometheus Gas (Греція).
Нагадаємо, наприкінці березня путін підписав указ, згідно
якого плата за газ має здійснюватися в рублях. У відповідь
на це Європейський Союз повідомив, що газові компанії
порушують санкції, якщо відкриють банківські рахунки в
рублях
для
купівлі
російського
газу.
Згідно
рекомендацій ЄК, компанії повинні чітко заявити, що вони
вважають свої зобов’язання виконаними після сплати в
євро або доларах відповідно до чинних контрактів.

Газ
∞. Американський завод Freeport LNG, який є другим в США

за величиною із виробництва скрапленого газу, буде
закритий мінімум на три тижні через вибух. З цього заводу
газ постачається для BP і Total в Європу, у Японію для
компаній Jera та Osaka Gas, а також в Корею для SK E&S.
∞. Європейська комісія запропонувала країнам-членам ЄС
укласти угоду з Єгиптом та Ізраїлем для збільшення
імпорту природного газу. Нагадаємо, Ізраїль планує в
наступні декілька років подвоїти видобуток газу до
40 млрд м3 та інвестувати кошти в потужності з
експорту скрапленого газу.

∞. Німеччина планує до початку 2023 року запустити в
роботу перші LNG-термінали. Йдеться про плавучі LNGтермінали, газ з яких по гнучкому трубопроводу буде
надходити на сушу. На сьогодні Німеччина не має
власних LNG-терміналів, лише їх будує. Перший
термінал запустять в морському порту
Брунсбюттель, його потужність складе
5 млрд м3 газу, який отримають
після регазифікації.
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