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Акції «Укрнафти» та «Укртатнафти» перейшли
у власність держави на період війни
Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
під головуванням Президента України Володимира
Зеленського було прийнято рішення щодо відчуження п’яти
стратегічно важливих підприємств: ПАТ «Укрнафта», ПАТ
«Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ
«Запоріжтрансформатор» на користь держави.
За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони
України Олексія Данілова, вилучені активи набули статусу
військового майна, їх управління передано Міністерству
оборони України. По завершенні дії воєнного стану,
відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути
повернені власникам або буде відшкодовано їхню вартість.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що
підприємства мають працювати 24/7 для потреб оборони
держави. Міністр оборони України Олексій Резніков
підкреслив, що прийняте рішення – це вилучення майна під
час воєнного стану і не є націоналізацією.
Новим керівником «Укрнафти» та «Укртатнафти» став
Сергій Корецький. З 2013 до кінця 2018 рр. він був
генеральним директором автозаправної мережі WOG.

В українських ПСГ зберігається 14.6 млрд

м3

газу

7 листопада в Україні стартував сезон відбору газу
2022/2023 - це найпізніший офіційно зафіксований початок
за останнє десятиліття. Як зазначили в «Укртрансгазі»,
наразі відбір газу ведеться на одному ПСГ яке було обрано
через максимальну гнучкість у регулюванні техрежимів.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, в
ПСГ зберігається 14.6 млрд м3 газу: 98% – це український
газ, решта – 2% – паливо, яке належить нерезидентам.
Денис Шмигаль також додав, що тепла осінь та економія
енергоресурсів дозволяють Україні закачувати більше газу,
ніж його відбирають із газосховищ.

Нафта і нафтопродукти

Газ
∞.Державна служба геології та надр України запустила
електронний кабінет надрокористувача. Там можна подати
заяви і пакети документів для отримання, продовження
строку
дії,
внесення
змін,
розширення
меж,
переоформлення спеціальних дозволів на користування
надрами.

∞ За дев’ять місяців Укргазвидобування видобуло майже
10 млрд м3 газу, що на 2% менше, ніж за аналогічний
період минулого року.
∞ Укргазвидобування пробурило нову свердловину на
Харківщині, добовий видобуток якої становить 140 тис. м3 газу.
∞ Кабмін погодив підписання «Нафтогазом» договору з
компанією Lazard Frères SAS на надання послуг
фінансового радника для проведення реструктуризації її
зобов'язань за євробондами.
∞ У жовтні країни західної Європи скоротили споживання
газу на 22%, якщо порівнювати із аналогічним періодом
минулого року. Попит на газ з боку населення, бізнесу та
малих промислових споживачів впав на 33%, великих
промислових споживачів - на 27%.
∞ Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Польща
почали відбір газу з підземних сховищ. Європейські ПСГ
заповнені на понад 95%, що становить більше 102 млрд м3
активного газу. Зниження температури збільшило обсяг
регазифікації LNG-терміналів, який на початку місяця
досяг 66% від загальних потужностей.
∞ Румунія напередодні зими має понад 3 млрд м3 газу у
ПСГ, що на 701 млн більше, ніж у минулому році. Міністр
енергетики Вірджил Попеску стверджує, що це
рекордний обсяг для країни. «Взимку проблеми із газом у
нас не буде. Населення та економіка не постраждають», повідомив він.
∞ Велика Британія та США перебувають на останньому
етапі узгодження угоди на постачання американського
LNG у 2023 році. Передбачається, що королівство щорічно
отримуватиме до 10 млрд м3 скрапленого газу.

∞ Індія не погодилася на пропозицію рф платити за нафту в
рублях, а не в доларах. Як альтернатива, було запрпоновано
євро чи дирхам ОАЕ, яку в країні також не прийняли.

∞ У грудні Танзанія підпише ключові угоди з великими
нафтогазовими компаніями, включаючи Equinor ASA і Shell
Plc, щоб розпочати реалізацію запланованого проєкту з
експорту скрапленого природного газу вартістю $40 млрд.
Зазначається, що потужність заводу становитиме 15 млн т
LNG, експорт може розпочатися до 2030 року. Танзанія й
інші африканські країни, зокрема Мозамбік і Нігерія,
прагнуть нарощувати газовидобуток, зважаючи на пошук
ЄС нових постачальників для заміщення газу з рф.

∞ Морські поставки російської нафти до ЄС минулого
тижня досягли п’ятимісячного максимуму. Вантажопотік з
росії зріс до 3.6 млн барелів на добу, що є найвищим
показником з початку червня, тоді як менш волатильний
чотиритижневий
середній
показник
також
виріс,
досягнувши максимуму з серпня. Нагадаємо, що часткове
нафтове ембарго набуде чинності 5 грудня.

∞ Індія зіткнулася з надлишком скрапленого природного
газу в країні на тлі високих цін на вантажі. Це призвело
до того, що споживачі відмовляються від LNG на
користь інших видів палива. В результаті,
скорочення поставок скрапленого
природного газу до Індії може призвести до
падіння світових цін на газ.

∞.Нафта продовжує дешевшати через відновлені COVID-

обмеження в Китаї та очікування даних щодо інфляції в
США. Так, протягом тижня ціни на нафту марки Brent впали
на понад 6%, на WTI - більш ніж на 7%.
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