ЩОТИЖНЕВИЙ МОНІТОРИНГ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ

Aловите свое МОНІТОРИНГ
ЩОТИЖНЕВИЙ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНОГО СЕКТОРУ
«За 6-7 місяців ми повністю позбудемося
залежності
від
російських
викопних
енергоресурсів», – Урсула фон дер Ляєн
«Газова війна» росії проти Європи у самому розпалі. У кремлі
відкрито заявляють, що вся справа у запроваджених санкціях і
проблеми з постачанням газу будуть зберігатися доти, доки їх
не буде знято. Європа ж у відповідь вкотре наголошує на
ненадійності російського «газпрому» як постачальника газу,
цинізмі рф та порушенні укладених раніше контрактів.
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн,
відповіддю Євросоюзу на енергетичний шантаж рф буде
позбавлення Європи залежності від російського палива.
«Вже зараз Норвегія постачає набагато більше газу до
Європейського Союзу, ніж росія. На початку війни з усього
імпортованого газу 40% припадали на російський газ. Це
тривало багато років. Сьогодні лише 9% – це російський газ, і
це показує, що через шість-сім місяців – ми вже цього
досягаємо – ми повністю позбудемося залежності від
російських
викопних
енергоресурсів»,
–
сказала
президентка ЄК.
Тим часом, у п’ятницю на екстреній зустрічі міністри
енергетики ЄС не змогли домовитися про те, чи слід і як
вводити граничну ціну на газ з рф. Раніше росія пригрозила,
що не виконуватиме контрактні зобов'язання щодо
поставки енергоресурсів, якщо Європейський Союз
запровадить будь-які обмеження цін.

В Україні оновлюють Правила безпеки в
нафтогазовидобувній індустрії
Наприкінці серпня Держпраці оприлюднила проєкт наказу
Мінекономіки «Про затвердження Правил безпеки в
нафтогазодобувній промисловості».
Оновлення Правил безпеки вже давно на часі, адже чинна
редакція застаріла, не відповідає вимогам сьогодення та не
охоплює всі нові технологічні процеси. Окрім того,
документ не
повною
мірою
відповідає
вимогам
законодавства ЄЄ, зокрема, положенням Директиви Ради
92/91/ЄЕС щодо мінімальних вимог для поліпшення
безпеки та охорони здоров’я працівників у видобувних
галузях, що використовують буріння.
Асоціація брала активну участь у розробці змін до документу і
ми переконані, що модернізація Правил згідно світових
практик дозволить спростити регулювання та привести їх до
новітніх
технологічних
стандартів,
що
дозволить
нафтогазовидобувним компаніям прискорити розробку
вуглеводневих родовищ. Окрім того, оновлений документ
підвищить стандарти безпеки праці в Україні та адаптує його
до сучасних тенденцій і відповідних положень європейського
законодавства.
АГКУ закликає оперативно погодити Проєкт наказу задля
забезпечення
ефективного
функціонування
нафтогазовидобувної індустрії.

Газ
∞.Норвегія готова обговорювати з європейськими партнерами
потенційні довгострокові контракти на постачання газу, а
також цінові обмеження, щоб допомогти пом'якшити поточну
енергетичну кризу. Країна цього року збільшила постачання
газу до ЄС на 10%.
∞.Біля узбережжя Нідерландів відкрито LNG-термінал, який
використовується трьома
європейськими
компаніями:
голландською Shell, французькою Engie та чеською ČEZ. Річні
потужності терміналу становлять 8 млрд м3 газу, перше
постачання ЗПГ із США для Чехії очікується 19 вересня.
∞ Shell та ExxonMobil виставили на продаж оператора
родовища Гронінген у Нідерландах. Компанії планують
отримати від продажу спільного підприємства NAM понад
$1 млрд. Його активи також включають інші родовища,
приблизно
20
морських
платформ,
мережу
трубопроводів та три переробні заводи.
∞ Великобританія видає понад 100 ліцензій на видобуток
вуглеводнів у Північному морі з використанням ГРП.
Новопризначений прем’єр Ліз Трасс очікує, що цей крок
дозволить отримати додаткові обсяги газу вже за шість
місяців.
∞ Уряд Швейцарії підготував жорсткі заходи економії газу
взимку та передбачив покарання за їх порушення.
Температура у будівлях має бути максимум +19°C, гаряча
вода - до 60-ти градусів, заборонено підігрівати сауни та
басейни, а також не можна ставити обігрівачі й намети з
газовим обладнанням. За навмисне порушення можуть
ув'язнити на три роки, а якщо температурний режим
порушать випадково - оштрафують від €30 до €3000.
∞ Італія планує зменшити споживання палива на 8.2 млрд м3
до березня 2023 року. Країна планує скоротити тривалість
опалювального сезону на два тижні, обмежити температуру
в приміщеннях до 19°C та зменшити години опалення.
∞ Уряд Угорщини наказав на чверть скоротити споживання
газу в усіх державних установах і компаніях, за винятком
лікарень та житлових будинків, - максимальна температура
має становити 18 градусів.

Нафта і нафтопродукти
∞.Цього місяця Нафтогаз відкриває 30 АЗС під власною
торговою маркою U.GO на базі арештованої мережі Glusco.
Перші заправки запрацюють у Києві та області.
∞.ОПЕК+ ухвалив рішення скоротити у жовтні видобуток
нафти на 100 тис. барелів на день. Це перше велике
скорочення постачання нафти ОПЕК+ за останній рік.
∞ Іран нарощує видобуток нафти на 200 тис. барелів
на добу. Таким чином, потужність виробництва
нафти до кінця березня 2023 року перевищить
4 млн барелів на день.
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