ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

Aловите свое МОНІТОРИНГ
ЩОТИЖНЕВИЙ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ
«Уряд
готується
до
різних
сценаріїв
проходження опалювального сезону» Прем’єр-міністр України
До початку опалювального сезону в українських підземних
сховищах буде накопичено 14.5-15 млрд м3 газу. Про це
повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також
зазначив, що взимку Україна розраховує отримати
2 млрд м3 газу із США, а також тривають переговори з
Норвегією
та
консорціумом
країн
щодо
надання
додаткового газу.
«Бачимо наразі повністю проходження опалювального
сезону, бачимо достатньо запасів», – сказав Прем’єр-міністр.
За його словами, Україна вже накопичила 2.2 млн т вугілля це найбільші запаси за останні роки, і їх буде збільшено до
2.5 млн т, що відповідає максимальній потужності складів.
Окрім того, вже закуплено майже 1500 мобільних
генераторів,
десятки
резервних
котлів,
близько
100 електростанцій тощо. Також продовжує надходити
обладнання від міжнародних партнерів у якості гуманітарної
допомоги.
Денис Шмигаль наголосив, що Уряд готується до різних
сценаріїв проходження опалювального сезону, в тому числі й
до тих, що пов'язані з військовими ризиками.

Європа отримає новий газовий бенчмарк
замість TTF
Повномасштабне вторгнення росії в Україну кардинально
змінило газовий ринок ЄС.
Європейська
комісія
вважає,
що ціна
газу
на
нідерландському
хабі
TTF,
який
широко
використовується як зразок цін на постачання LNG до Європи
та міститься у багатьох довгострокових контрактах,
перестала бути достовірним орієнтиром.
«Сьогодні наш газовий ринок кардинально змінився: від
трубопровідного до збільшення обсягів LNG. Але стандарт,
що використовується на газовому ринку – TTF – не
адаптувався. Ось
чому
комісія
працюватиме
над
встановленням
більш репрезентативного
зразка»,
зазначила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
На сьогодні TTF є найдорожчим хабом порівняно з іншими
контрольними показниками газу, такими як індекси Japan
Korea Marker (JKM) в Азії або Henry Hub (HH) у США.
Разом з цим TTF має найбільшу ліквідність, до нього
прирівнюються інші європейські торгівельні майданчики. Так,
за майже 20 років існування, обсяги торгів на хабі
перевищили внутрішні показники в Нідерландах у понад
14 разів, а сам TTF змістив Британський NBP з лідируючих
позицій та став еталоном газового ринку.

Газ
∞.Кабмін продовжив термін дії положення щодо спеціальних
обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня
2023 року.
∞.Європейські газосховища заповнені майже на 85%, в них
знаходиться понад 91 млрд м3 газу. За інформацією Gas
Infrastructure Europe, 13 із 18 країн Євросоюзу перевищили
цільову наповненість 80%. Йдеться про Бельгію, Хорватію,
Чехію, Данію, Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди,
Польщу, Португалію, Словаччину, Іспанію та Швецію.
∞ До кінця цього року Азербайджан збільшить постачання газу
до ЄС на 30%. Таким чином, загальний обсяг газу, який у
2022 році надійде до Європи, становитиме 12 млрд м3.
∞ Ізраїль зможе направити в Європейський Союз близько
10% обсягу газу, який Європа отримала від росії торік, а це
близько 15 млрд м3.
∞ Італія планує вдвічі збільшити видобуток газу до 2023 року і
досягти позначки 7-8 млрд м3 на рік. Найближчим часом уряд
країни ухвалить відповідний законопроєкт, що дозволить
нарощувати обсяги видобування.
∞ Фінляндія у першій половині року вдвічі скоротила
споживання природного газу, встановивши рекорд у ЄС. Це
стало можливим завдяки заміні газу іншими видами палива,
такими як вугілля, біомаса або торф. Крім того, у країні мало
будинків з індивідуальним газовим опаленням. Про це йдеться
у дослідженні аналітичного центру Brugel і зазначається, що
жодній іншій країні Європи не вдалося так само зменшити
попит на газ.
∞ Найбільший німецький імпортер російського газу Uniper
планує подати позов до Стокгольмського арбітражу проти
«газпрому» через скорочення поставок. Нагадаємо, що
Стокгольмський
арбітраж
неодноразово
розглядав
суперечки щодо газових контрактів «газпрому» та вже
виносив рішення на користь польської PGNiG та НАК
«Нафтогаз України».

Нафта і нафтопродукти
∞.США, країни G7 та Європейський Союз вводять заборону на
морське транспортування викопної нафти та нафтопродуктів
із росії. Заборона на перевезення нафти почне діяти з
5 грудня, для нафтопродуктів – з 5 лютого 2023 року.
∞У серпні, вперше за два роки, видобуток нафти державною
компанією Saudi Aramcо перевищив 11 млн барелів на добу.
З початку року Саудівська Аравія наростила обсяги
видобування на 10% або 1 млн барелів на добу.
∞ Федеральний уряд Німеччини передав активи німецьких
«дочок» роснєфті, а саме акції трьох нафтопереробних
заводів, під зовнішнє управління Федерального
мережевого агентства BNetzA. Йдеться про
PCK Schwedt, MiRo (Карлсруе) і Bayernoil (Фобург).

www.agpu.org.ua

