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Президент закликав запровадити обмеження цін
на російські енергоресурси
Володимир Зеленський, під час відеозвернення до
учасників
саміту
G20,
наголосив
на
необхідності
запровадити обмеження цін на експорт російських
енергоресурсів, щоб рф більше не використовувала
їх як зброю.
«Якщо росія намагається позбавити Україну, Європу та всіх
споживачів енергії у світі передбачуваності й стабільності
цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження
експортних цін для росії. Щоб експорт був не вищий
собівартості. Це чесно», – сказав Президент України.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомила,
що ЄС готовий до обмеження цін на російську нафту. Вона
зазначила, що важливо не лише розорити військову
скарбницю рф, але й отримати прийнятний рівень цін для
багатьох уразливих країн.

росія обстріляла газовидобувну інфраструктуру
на сході України
В четвер зранку російські терористи здійснили масований
обстріл газовидобувної інфраструктури УГВ на сході країни.
«Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші
зазнали
пошкоджень
різного
ступеню.
Спеціалісти
«Укргазвидобування» оперативно прибули на пошкоджені
об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби
атаки.
Також
встановлюється
інформація
щодо
постраждалих», - повідомив голова правління НАК
«Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
ДСНС ліквідувала пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

Україна готується до сертифікації «Укртрансгазу»
як європейського оператора газосховищ
Процес сертифікації передбачатиме кілька етапів. Перший –
формування відповідної законодавчої бази: наприкінці
жовтня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт
№ 8158, який імплементує в українське законодавство норми
щодо сертифікації операторів газосховищ, запроваджені
ЄС у липні 2022 року. Документ визначає загальні
принципи такої сертифікації та конкретизує повноваження
щодо її здійснення українським Регулятором.
Після аналізу та відповідних висновків зі сторони НКРЕКП та
Секретаріату
Енергетичного
Співтовариства
буде
прийнято рішення щодо сертифікації «Укртрансгазу» як
оператора підземного зберігання газу за стандартами ЄС.
Сертифікація «Укртрансгазу» як європейського оператора –
це можливість максимально завантажити українські ПСГ,
збільшити прибутки та надходження від зберігання газу,
зокрема
у
рамках
«burden-sharing mechanism», над
запровадженням якого нині працюють у Європі.

Газ
∞.Держгеонадра підписали Меморандум з ЄБРР про
технічну допомогу, який передбачає проведення робіт з
оцифрування вторинної геоінформації.

∞ Польща вилучила «газпром» із управління польською
частиною газопроводу «Ямал-Європа». Нагадаємо,
санкції проти рф Польща ввела ще у квітні 2022 року.
Саме ці обмеження призвели до заморожування
акцій EuRoPol GAZ s.a. – компанії-оператора газогону,
де росії належало
48%.
∞ Уряд Німеччини ухвалив рішення націоналізувати
колишню дочірню структуру «газпрому» - компанію SEFE
Securing Energy for Europe GmbH, якій належить найбільше
в Західній Європі підземне газосховище «Реден».
∞ Арбітраж визнав безпідставною вимогу «газпрому» до
фінської компанії Gasum платити за газ в рублях. Крім того,
суд зобов’язав компанії продовжити переговори щодо
двостороннього контракту для вирішення поточної
ситуації. Нагадаємо, у травні рф припинила постачати газ
до Фінляндії, через що Gasum звернувся до арбітражу.
∞ Німеччина завершила будівництво інфраструктури для
першого LNG-терміналу у Вільхельмсхафені. У грудні там
буде розміщено і підключено плавучу установку (FSRU) для
зберігання та регазифікації газу. Річна потужність терміналу
10 млрд м3, прибуття перших танкерів очікується із
середини січня 2023 року.
∞ Мозамбік експортував першу партію LNG з гігантського
родовища Coral South на світовий енергетичний ринок, а
саме до європейських країн.

Нафта і нафтопродукти
∞.Польща закликає ЄС запровадити санкції на постачання
нафти трубопроводом «Дружба».

∞ Китайські нафтопереробні заводи почали скорочувати
закупівлю російської нафти з постачанням у грудні,
натомість нарощують поставки з Бразилії та Західної
Африки. Компанії пішли на такий крок навіть попри те, що
ціни на ресурс у цих країнах вищі, ніж в росії.
∞ За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства,
видобуток нафти в рф у 2023 році може суттєво знизитися
через те, що країні важко знайти нові ринки для збуту після
введення в дію європейської заборони на імпорт.
∞ З 1 грудня Туреччина вимагатиме у перевізників нафти,
що проходять через протоки Босфор та Дарданелли,
страховку.
∞ Ціни на нафту зросли після інциденту 16 листопада,
коли нафтовий танкер, який експлуатується
сінгапурською компанією Eastern Pacific
Shipping, був ураження вибухом
безпілотника в Оманській затоці.
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