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Газ

∞.Укргазвидобування під час війни досягло рекордних 
показників буріння: у вересні обсяг буріння нових 
свердловин сягнув 30 222 м, добова проходка – 1 504 м. 
Також компанія запустила нову свердловину на 
Харківщині з дебітом понад 140 тис. м3 газу на добу.

∞.Оператор ГТС України відновив роботу шести 
газорозподільних станцій на звільнених територіях 
Харківської та Донецької областей.

∞ ЄС не зміг подолати розбіжності між найбільшими 
країнами-членами і встановити обмеження ціни на газ. 

∞ Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН 
звільнилася від залежності від російських енергоносіїв. 
«Ця росія при путіні більше не є надійним торговельним 
партнером. путін сподівався шантажувати нас 
відключенням газу. Але й тут він помилився... Разом ми 
переживемо зиму», - сказав Олаф Шольц.

∞ Мер Будапешта Гергель Корачонь розкритикував заяви 
уряду Віктора Орбана щодо дешевого російського газу, 
додавши, що вони сильно погіршують репутацію 
Угорщини у світі та шкодять їй у довгостроковій 
перспективі. «Уряд не тільки ставить країну на 
неправильний бік історії, а й ставить її на бік, що 
програв. Те, що вони не можуть відрізнити агресора від 
жертви, є не тільки морально невиправданим, а й 
економічно шкідливим. Тому, що дешевий російський 
газ — це брехня», — написав Корачонь.

∞ Китай доручив держкомпаніям PetroChina Co, Sinopec і 
CNOOC Ltd не перепродавати скраплений природний газ 
до Європи та Азії, щоб забезпечити власні запаси в 
опалювальний період. 

∞ Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи 
перед членами своєї партії в парламенті повідомив, що 
домовився з путіним про створення газового хабу в 
Туреччині.

Нафта і нафтопродукти

∞.Індія розгляне пропозицію щодо обмеження ціни на 
закупівлю російської нафти. Країна стала другим 
найбільшим нафтовим клієнтом рф після Китаю з моменту 
повномасштабної війни. 

∞ США оголосили про вивільнення 15 млн барелів нафти зі 
стратегічного резерву у відповідь на нещодавнє 
скорочення видобутку країнами ОПЕК+. Таким чином, 
американський резерв становить 400 млн барелів нафти, 
що є найнижчим показником із 1984 року. Для його 
поповнення планують нарощувати власний видобуток, 
що, зокрема, має вплинути й на зниження ціни 
на ресурс. За даними Управління енергетичної 
інформації, вивільнення на ринок 15 млн барелів 
не покриє навіть одного повного дня 
використання нафти в США.

дня використання нафти в США.

Європа планує додаткові заходи для 
подолання енергетичної кризи

Європейська комісія запропонувала нові заходи для 
вирішення нестачі природного газу на ринку. У пакеті 
передбачено: 

∞.обов'язкова участь держав-членів ЄС у спільній закупівлі 
газу в розмірі щонайменше 15% від їх загальних 
потужностей ПСГ,

∞.створення нового цінового орієнтира для скрапленого 
природного газу до березня 2023 року,

∞.механізм корекції цін задля встановлення динамічного  
ліміту для угод на хабі TTF, щоб запобігти екстремальним 
стрибкам вартості газу, 

∞ створення механізму розподілу газу для держав-членів 
ЄС, які постраждали через дефіцит.

В Європейській Комісії зазначають, що ці кроки у 
поєднанні із впровадженими раніше сприятимуть 
підвищенню стабільності на газових ринках найближчої 
зими та в майбутньому. Також планується виділити близько 
€40 млрд для подолання впливу енергетичної кризи на 
громадян та бізнес.

Парадокс на ринку: ціни на газ в ЄС пішли вниз

Перед початком опалювального сезону ціни на газ у 
Європі демонструють падіння. Так, станом на 21 жовтня, 
середня вартість на спотовому ринку, якщо порівнювати із 
вереснем, знизилася майже наполовину - до $997 або 36 
449 грн за 1 000 м3. Середня вартість ф’ючерсів за два 
останні місяці впала на 39%, а різниця між найвищим і 
найнижчим показником за цей період склала 67%.

Причинами падіння цін на газ є значні поставки LNG, 
заповнення європейських газосховищ та дії ключових 
гравців регіону. Так, біля берегів ЄС курсує щонайменше 
35 LNG-танкерів у черзі на розвантаження, адже термінали 
переповнені, а загальних потужностей з регазифікації 
наразі недостатньо. Цьому передувало збільшення 
замовлень на поставку навесні та влітку через побоювання 
щодо нестачі ресурсу.

Окрім того, Німеччина, як найбільший споживач газу в ЄС, 
почала отримувати паливо із Франції в обмін на 
електроенергію. Країна також уклала нові контракти на 
постачання, готується до запуску перших LNG-терміналів, 
продовжила експлуатацію атомних станцій та тимчасово 
повернулася до використання вугілля. Фактично, це 
свідчить про добру підготовку до зими та про 
концентрацію на питанні надвисоких цін на енергоресурси 
в майбутньому.

Загалом, підземні сховища ЄС заповнені на 93.65%, в них 
знаходиться 100 млрд м3 газу. ПСГ Німеччини заповнені на 
96.5%, Італії – на 94.3%, Франції – на 99.3%, Нідерландів – 
на 92.7%, Австрії – на 87.4%. Менше 80% мають лише 
газосховища Латвії (55.3%) та Угорщини (79.9%).
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