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∞. Єврокомісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з

11 липня рф відключила на десять днів обидві нитки
газопроводу «Північний потік – 1» та заявила, що робить це
для «профілактичних робіт». Вже через два дні
«газпром», маніпулюючи фактами повідомив, що не може
гарантувати подальшу роботу газогону, посилаючись на те,
що компанія не розуміє, чи поверне Канада газотурбінний
двигун для КС «Портова», який перебував там на ремонті.
Слід зазначити, що росія опублікувала свою заяву після
того, як Канада дозволила вивезти відремонтовану
російську турбіну до Німеччини.

Азербайджаном для збільшення імпорту газу та розширення
трубопроводу в Європу. Відповідний меморандум вже
готовий для схвалення урядів країн Європейського Союзу та
є частиною плану щодо скорочення залежності від
російського газу. У документі йдеться про обсяг не менше
20 млрд м3 газу щорічно до 2027 року, який надходитиме по
Південному газовому коридору.

Нагадаємо, канадський уряд погодився зробити виняток із
санкцій проти рф і повернути обладнання, яке проходило
технічне обслуговування в країні. У відповідь на це, Україна
закликала Канаду не піддаватися на «газовий» шантаж росії
та переглянути прийняте рішення.

∞ За оцінками енергетичного регулятора Німеччини,
щомісячні рахунки за опалення можуть потроїтися
наступного року через значне скорочення імпорту
російського газу.

Маніпуляції росії зі скороченням поставок газу та
ремонтами газогонів призвели до чергового зростання цін
на газ у Європі за півтора місяці до $2 000 за 1 000 м3. За
даними Оператора ГТС України, «газпром» відмовився від
додаткових бронювань української газотранспортної
системи на час зупинки своїх газопроводів – «Турецького
потоку» та «Північного потоку – 1», а також не
використовує на повну вже заброньовані та оплачені
потужності: з доступних 109 млн м3 на добу через
українську ГТС прокачується 40-42 млн м3.

Вітчизняний газовидобуток в умовах війни
Ситуація в газовидобувному секторі, як і загалом в країні,
залишається складною, адже війна не закінчилася і
щоденно в різні кутки України прилітають ракети.
Компанії продовжують працювати та видобувають газ
там, де це є фізично можливо та навіть там, де вкрай
небезпечно. На жаль, є родовища, які захоплені росіянами,
там видобуток не здійснюється.
За
прогнозами
Асоціації
газовидобувних
компаній
України,
за
підсумками року очікується падіння обсягів видобування
в межах 7-8%, але ситуація може як покращитися, так і
погіршитися через бойові дії.
Є ряд проблем з якими стикнулися незалежні видобувники
під час війни і які потребують оперативного вирішення.
Зокрема, через падіння попиту на природний газ, а
українська промисловість була ключовим споживачем
приватних видобувників, у компаній є проблеми з
реалізацією палива, що завдає їм додаткових збитків.
Окрім того, вкрай важливим є перегляд підходу до
визначення бази оподаткування для видобування газу, адже
існуючий механізм не відповідає ціновій кон’юнктурі, яка
склалася на українському газовому ринку в умовах
воєнного стану.

∞. Польща заповнила свої газові сховища на 98%. Місткість
ПСГ складає 3.81 млрд м3.

∞ Найближчим часом Франція представить детальний план
стримування енергоспоживання. Президент Еммануель
Макрон повідомив, що країні потрібно підготуватися до
сценарію, коли доведеться обходитися повністю без
російського газу.
∞ Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію в енергетиці.
Зокрема, прийнято рішення щодо заборони експорту
енергоносіїв та скасування обмеження цін на комунальні
послуги. За даними адміністрації Прем’єр-міністра країни,
газові сховища Угорщини заповнені на 44% чого може
вистачити на чверть року.
∞ Сейм Латвії остаточно затвердив поправки до закону
«Про енергетику», які передбачають, що з 1 січня
2023 року постачання природного газу з росії до Латвії
буде заборонено.

Нафта і нафтопродукти
∞. Європа обійшла Азію та стала найбільшим споживачем

американської нафти вперше за шість років. За даними
Bloomberg, за п’ять місяців 2022 року Європа отримала в
середньому близько 213.1 млн барелів сирої нафти, тоді
як Азія – 191.1 млн барелів. Нагадаємо, що через
вторгнення росії в Україну і запроваджені санкції багато
європейських країн почали збільшувати імпорт нафти з
США, в той час рф пропонує свою сиру нафту з
великими знижками таким країнам, як Індія та Китай, які не
ввели жодних заборон.
∞ Постачання російської нафти та нафтопродуктів на
Близький Схід зростало щомісяця з лютого, коли рф
розпочала війну проти України. У червні поставки нафти
сягнули 155 тис. барелів на день, що є
найвищим показником із 2016 року.
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