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росія вчергове шантажує Європу газом

Газ

російський «газпром» заявив про скорочення поставок газу на 60%
через газопровід «Північний потік – 1». Йдеться про
транспортування лише 67 млн м3 газу на добу замість 167 млн м3,
як це було раніше. За словами росіян, це відбувається через
«несвоєчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens»,
хоча насправді Siemens ще на початку травня повідомив, що
виходить з російського ринку через повномасштабну війну в
Україні.

∞. Туреччина почала прокладати газопровід до нещодавно
відкритого родовища Сакар’я, яке знаходиться у Чорному морі.
Будівництво газогону триватиме 5 місяців, перший газ планують
отримати вже у 2023 році. Нагадаємо, родовище Сакар’я було
відкрито в серпні 2020 року, його потенційні запаси оцінені в
540 млрд м3 газу. Турецький уряд заявив про готовність
інвестувати $10 млрд в розробку цього проєкту.

Разом із тим, росія цілеспрямовано не збільшує обсяги
транспортування газу через українську ГТС, поставляючи 41-42
млн м3 газу на добу при законтрактованих 109 млн м3. Черговий
газовий шантаж напередодні опалювального сезону рф
використовує, щоб тиснути на Європу у питанні пом’якшення
запроваджених проти них санкцій, а також зменшенні допомоги,
яку ЄС надає Україні.
Європейський ринок миттєво відреагував на зміни. Так, з 14
червня спотова ціна на європейському хабі TTF виросла на 46% – з
80.81 євро/МВт-год ($895) до 118.12 євро/МВт-год ($1 301). Це
стосується і ф'ючерсного ринку, де показники TTF також
зросли на 30% – з 96.88 євро/МВт-год ($1 073) до 126.03 євро/
МВт-год ($1 397). Ціни й далі продовжують зростати.
Станом на 17 червня, французький оператор ГТС GRTGaz
повідомив, що поставки російського природного газу по
трубопроводах до Франції повністю припинилися. Окрім того,
«газпром» скоротив постачання газу ряду європейських компаній:
італійській Eni на 50%, німецькій Uniper на 25%, а також австрійській
OMV та французькій Engie.
За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 13 червня запаси
газу в європейських ПСГ становили 26.2 млрд м3, щоб досягти 90%
заповненості ще треба закачати близько 37 млрд м3 газу.

Компанії АГКУ спрямували майже 1 млрд грн
на підтримку України під час війни
Газовидобувні підприємства Асоціації продовжують працювати та
видобувають газ там, де це фізично можливо; незважаючи на
складну
економічну
ситуацію,
сплачують
податки
в
державний та місцеві бюджети, забезпечують роботою
українців та своєчасно виплачують їм заробітну плату. Не менш
важливою є допомога, яку газовидобувники з перших днів війни
надають Збройним Силам України, територіальній обороні та
місцевим громадам.
Так, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну,
газовидобувні компанії спрямували на потреби бійців та
звичайних громадян, які постраждали внаслідок бойових дій,
майже 1 млрд грн. За ці кошти для оборонних цілей були
придбані
безпілотні
авіаційні
комплекси,
тепловізори,
позашляховики та квадроцикли; облаштовано блок-пости в
різних регіонах країни; передано пальне, бронежилети,
військове спорядження, засоби першої допомоги, термінали
супутникового
інтернету
«Starlink».
Окрім
того,
газовидобувники долучилися до евакуації українців із зони
бойових дій, допомагали із розселенням, закуповували
медикаменти та обладнання для лікарень тощо.

∞. Румунська компанія Sea Oil & Gas розпочала комерційний
видобуток газу в Чорному морі та планує цьогоріч видобути
500 млн м3 газу з двох газових родовищ, а в наступні три роки
– близько 1 млрд м3. Загальні запаси родовищ оцінюють в
10 млрд м3 природного газу.
∞ Європейський Союз підписав угоду з Ізраїлем та Єгиптом
щодо постачання газу. Передбачається, що скраплений газ
буде надходити до Європи через термінали в Єгипті. Завдяки
угоді, Ізраїль, Єгипет та інші країни цього регіону зможуть
наростити
імпорт,
зокрема,
з
родовищ
Середземноморського узбережжя.
∞ Британська компанія Centrica підписала угоду з норвезькою
Equinor щодо постачання додатково 1 млрд м3 природного
газу для кожного з наступних опалювальних сезонів.
Загальний обсяг газу в рамках співробітництва двох компаній
сягнув 10 млрд м3. Нагадаємо, Британія імпортує близько
20 млрд м3 газу з Норвегії, що становить майже 25%
від загального обсягу споживання.

Нафта і нафтопродукти
∞. Міністерство енергетики США вчетверте оголосило про

виставлення на продаж 45 млн барелів сирої нафти зі
Стратегічного нафтового резерву (SPR). Нагадаємо, наприкінці
березня Президент Джо Байден ухвалив план розв'язання
проблеми з глобальними поставками, які спричинені війною
росії проти України, а також задля стабілізації витрат на
енергоносії для американських домогосподарств. План
передбачає випуск на ринок по 1 млн барелів на добу
протягом шести місяців.
∞. Середньодобовий обсяг експорту російської нафти морем
з 4 по 10 червня зменшився на 10% до 3.55 млн барелів, якщо
порівнювати із попереднім тижнем. росія намагається
всілякими шляхами обходити ембарго, продаючи найбільше
нафти до Китаю та Індії. Дохід росії від експортного мита впав
на $28 млн або на 16%.
∞ Норвезька компанія Equinor відкрила нове родовище нафти
та газу у Баренцевому морі. За попередніми підрахунками
там міститься до 10 млн барелів нафти. У квітні в цьому ж
регіоні норвежці відкрили родовище із 25-30 млн барелів
нафти.
∞ Друга за величиною нафтопереробна компанія Японії
Idemitsu Kosan закриває у наступному році
один з найбільших своїх заводів, що
пов'язано із скороченням використання
бензину в країні. Завод здатний переробляти
до 120 тис. барелів нафти на день.
www.agpu.org.ua

