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рф втратить половину своєї частки на світовому
газовому ринку

Звільнення більшої частини Харківської області позитивно
вплинуло як на приватні, так і на державні газовидобувні
підприємства. За словами виконавчого директора
Асоціації газовидобувних компаній України Артема
Петренка, у деяких приватних компаній добовий
видобуток зріс на 30-40%.

Частка росії у міжнародній торгівлі газом до 2030 року
впаде вдвічі – з 30%, як було минулого року, до 15%. А за
умови виконання країнами кліматичних зобов’язань може
взагалі скоротитися до 10%. Про це йдеться у щорічному
прогнозі Міжнародного енергетичного агентства World
Energy Outlook 2022. Там зазначається, що зберегти
обсяги російського експорту не вдасться навіть з
урахуванням збільшення постачання трубопровідного
газу в Китай. МЕА прогнозує, що видобуток газу в росії до
2030 року може зменшитися на 155-210 млрд м3.

Компанії нарощують газовидобуток
деокупації Харківщини

Крім деокупації територій, позитивною новиною для
сектору, яка дозволить компаніям інвестувати у
видобуток, стала зміна бази оподаткування згідно якої
рента буде прив’язана до внутрішніх цін. Це великий крок
у створенні власного індикативу ціни на природний газ,
якого в Україні раніше ніколи не було.
«Повномасштабна
війна
не
зламала
українських
газовидобувників, як би цього не хотілося окупантам.
Перебуваючи в надскладних умовах, компанії працюють:
бурять нові свердловини, здійснюють капітальні ремонти
існуючих та навіть, вперше в Україні, почали видобувати
газ на ділянках, які надані згідно угод про розподіл
продукції», - сказав Артем Петренко.

Нагадаємо, що за підсумками січня-вересня 2022 року
російський «газпром» видобув 313 млрд м3 газу, що на
понад 17%, або на 64.8 млрд м3 менше, ніж за аналогічний
період минулого року. Експорт газу в країни далекого
зарубіжжя впав на більш ніж 40% – до 86.9 млрд м3.
Слід також зазначити, що рф вже фактично втратила
європейський ринок. Торік частка російського газу в
загальному обсязі споживання становила 36%, а за
підсумками вересня склала лише 8%.

Газ

Нафта і нафтопродукти
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початку жовтня іноземні компанії збільшили
закачування газу в українські сховища у 7 разів. За даними
«Оператора ГТС України», 25-26 жовтня заявка на
надходження газу з європейського напрямку з метою
подальшого закачування у ПСГ зросла з 8-10 млн до
20-21.5 млн м3 на добу.

∞ Естонія достроково припиняє весь імпорт російських
нафтопродуктів. Їх ввезення в країну з 5 грудня буде
повністю зупинено. Нагадаємо, що, запроваджуючи
санкції, ЄС встановив поступовий перехідний період на
імпорт і транзит нафтопродуктів з рф, який закінчується у
лютому 2023 року.

∞ ЄБРР розглядає виділення Нафтогазу позики в €200 млн
на закупівлю газу. Сума має бути затверджена на початку
листопада після отримання гарантії від Норвегії.

∞ У США зафіксовано рекорд: минулого тижня вони
експортували понад 11.4 млн барелів сирої нафти та
нафтопродуктів на добу.

∞ Чеська ČEZ готує проти «газпрому» позов до
міжнародного арбітражу. Збитки від невиконання росією
контракту на постачання газу компанія оцінює у розмірі
від сотень мільйонів до мільярда чеських крон. Раніше про
підготовку позову до «газпрому» повідомляли фінська
Gasum та німецька Uniper.

∞ Два найбільші державні індійські НПЗ - Indian Oil
Corporation і Bharat Petroleum Corporation Limited призупинили закупівлю російської нафти з поставками
після 5 грудня - дати, коли набирає чинності європейське
нафтове ембарго. Після повномасштабного вторгнення
рф в Україну, Індія була ключовим покупцем російської
сировини, наростивши імпорт більш ніж у 30 разів.

∞ Ірак готується розпочати видобуток газу на родовищі
Аккас, яке не розроблялося майже 10 років. Запаси газу
там оцінюються в 5.6 трлн м3, нафти - 820 млн т.
Видобуток буде розпочато наприкінці року із свердловин,
які були пробурені до 2003 року.
∞ Уряд Німеччини вважає, що пошкодження ниток
газопроводу «Північний потік-2» унеможливлюють його
експлуатацію. Там також зазначили, що газогін не отримав
необхідної сертифікації, а тому в жодному разі не може
бути запущений.
∞ Туреччина обговорює з росією можливість знижки та
відстрочки в розрахунках за газ. За даними The Financial
Times, знижка на паливо з рф може послабити тиск на
турецьку ліру і підтримає президента Реджепа Ердогана
напередодні виборів наступного літа.
.

∞ За рік Саудівська Аравія в два рази збільшила поставки
нафти до ЄС через відмову країн від сировини з росії.
Якщо у вересні минулого року країна експортувала 490
тисяч барелів нафти на добу, то минулого місяця
поставки зросли до 950 тисяч барелів.
∞ За даними Bloomberg, у світі формується величезний
тіньовий флот танкерів з невідомими власниками, щоби
обійти європейські санкції, які почнуть діяти 5 грудня.
∞ Китайські нафтопереробні заводи збільшили
закупівлю сирої нафти перед закінченням року.
За даними Bloomberg, протягом тижня
компанії купили щонайменше 10 млн барелів
сировини в основному з Близького
Сходу, Західної Африки та Бразилії.
www.agpu.org.ua

