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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
В рамках Меморандуму про розробку покладів сланцевого газу між урядом Сполучених Штатів і 
урядом України, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) готове надати допомогу уряду 
України у вирішенні екологічних та нормативно-правових аспектів розробки та видобутку 
сланцевого газу. Для того щоб розпочати процес надання допомоги уряду України в розробці 
екологічно прийнятної бази для здійснення розробки сланцевого газу, USAID, відповідно до 
свого контракту регіональної енергетичної безпеки з International Resources Group (IRG), зібрало 
групу міжнародних експертів, які мають досвід у ключових областях екологічного і нормативно-
правового розвитку, які стосуються робіт, пов’язаних зі сланцевим газом. Ця команда діяла 
узгоджено з Міністерством екології та природних ресурсів, робочою групою міністерства щодо 
сланцевого газу, технічними експертами, призначеними цією групою, та іншими 
заінтересованими сторонами в Україні з метою підготовки Програмної екологічної оцінки та 
документа щодо нормативно-правового аналізу (цей звіт). 

Розділ 1 цього нормативно-правового аналізу надає короткий огляд адміністративної бази для 
регулювання видобутку нафти і газу, в тому числі охорону навколишнього середовища. У цьому 
розділі коротко описується складний комплекс державних і місцевих органів влади і 
підкреслюється ключова роль Міністерства екології та природних ресурсів. Розділ 2 містить аналіз 
основних законів України, які можуть бути застосовані до розробки сланцевого газу, в тому числі 
основних природоохоронних законів. Кожен підрозділ містить опис існуючого закону України, 
його відношення до розробки сланцевого газу, а також рекомендації щодо поліпшення правового 
режиму в Україні. Ці рекомендації, надані для окремих законів у розділах 2.2 –  2.10 і підсумовані в 
розділі 3.2, призначені для сприяння розробці сланцевого газу і одночасного контролю впливу 
розробки сланцевого газу на навколишнє середовище і населення України. 

Закон про охорону навколишнього середовища,1 який обговорюється в Розділі 2.4, закріплює 
основи щодо охорони навколишнього середовища в Україні. Він включає загальні положення, які 
задають тон стосовно питань охорони навколишнього середовища в Україні, а також встановлює 
повноваження з реалізації законів на всіх рівнях влади, а також в суспільстві. Цей закон містить 
найважливіші елементи права щодо охорони навколишнього середовища, приділяючи особливу 
увагу насамперед правам і обов’язкам громадян: 

• Встановлення власності на землю і природні ресурси країни і виявлення об'єктів 
навколишнього середовища, які необхідно охороняти 

• Встановлення та забезпечення екологічних прав і встановлення обов'язків громадян 
щодо охорони навколишнього середовища 

• Збір та реєстрація інформації про навколишнє середовище та забезпечення вільного 
доступу до інформації з екологічних питань 

• Забезпечення участі громадськості у діяльності щодо законодавства, запланованих 
заходів, а також інших питань, які стосуються навколишнього середовища 

                                                   
1 Повні посилання на всі закони див. в основному тексті. 



ENVIRONMENTAL AND REGULATORY ASSESSMENT FOR SHALE GAS DEVELOPMENT IN UKRAINE, VOLUME II VII 

• Створення основ для оцінки потенційного впливу проектів на навколишнє 
середовище  

У законі також приділяється увага діяльності з розробки, яка може вплинути на навколишнє 
середовище: 

• Вимога щодо охорони навколишнього середовища з боку підприємств та інших 
організацій при проектуванні, будівництві та експлуатації певних конструкцій і споруд 

• Надання економічних стимулів для охорони навколишнього середовища 

• Розробка стандартів і нормативів з регулювання використання надр та контролю за 
забрудненням 

• Вимога щодо планування та здійснення заходів для попередження та пом'якшення 
наслідків надзвичайних ситуацій 

• Передбачення засобів для забезпечення дотримання природоохоронного 
законодавства, вирішення суперечок і приведення до відповідальності за екологічні 
правопорушення і злочини  

В той час як Закон про охорону навколишнього середовища визначає основи, незалежний 
процес і матеріальні закони встановлюють нормативно-правову базу для розробки і забезпечення 
більш детальних вимог щодо охорони навколишнього середовища: 

• Закон про експертизу встановлює вимоги до ініціаторів проекту для аналізу впливу 
розробки (підготовка екологічних оцінок), а також до державних, громадських 
організацій та інших заінтересованих юридичних і фізичних осіб для оцінювання цих 
оцінок в рамках екологічної експертизи. 

• Закон про нафту і газ передбачає нормативно-правової базу для лізингу та надання 
дозволів на розвідку та виробництво нафти і газу. Закон про нафту і газ не 
поширюється на угоди про розподіл продукції. 

• Закон про угоди про розподіл продукції встановлює основи для призначення 
інвестором ділянки для розвідки нафти і газу і подання тендерної пропозиції в ході 
відкритих конкурсних торгів. Після визначення переможця конкурсних торгів інвестор 
повинен провести переговори і укласти угоду (контракт) про розподіл продукції з 
урядом України. Угода про розподіл продукції визначає правові, екологічні та 
фінансові зобов'язання обох сторін. 

• Водний кодекс України має на меті забезпечити збереження, наукове вивчення та 
раціональне використання води для потреб населення і промисловості. Код є 
основним законодавчим актом щодо охорони і поліпшення кількості та якості 
поверхневих і підземних вод, а також одночасного полегшення їхнього використання. 
Водний кодекс, як і Закон про нафту і газ, регулює скидання стічних вод у надра. 

• Закон про відходи є основним законом щодо мінімізації утворення відходів 
виробництва та регулювання безпечного поводження з відходами, використання 
відходів як вторинної сировини та захоронення небезпечних і безпечних відходів. 
Закон не регулює речовин, що скидаються у стічні води чи повітря. 
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• Закон про охорону атмосферного повітря є основним законом щодо охорони та 
поліпшення якості повітря в Україні. Закон про якість повітря використовує три 
підходи до регулювання якості повітря: 1) Встановити регіональні ліміти забруднення 
повітря та обмеження викидів на основі цих граничних показників; 2) Вимагати від 
суб'єктів, що здійснюють викиди, отримувати дозволи на викид певних хімічних 
речовин, і 3) Вимагати від суб'єктів, що здійснюють викиди, використовувати системи 
і технології, що знижують рівень забруднення. 

• Декілька законів Україні діють з метою охорони земель природних земель та їхнього 
біорізноманіття. Вони включають в себе Закон про природно-заповідний фонд, 
Лісовий кодекс, Земельний кодекс, Закон про тваринний світ, Закон про рослинний 
світ, а також Закон про захист рослин. Біорізноманіття та природні ландшафти і види 
охороняються частково через обмеження діяльності, яку можна здійснювати на землях 
природо-заповідного фонду, і через вимогу охороняти окремі види. 

• Закони про права власності: Відповідні закони про права власності включають 
Земельний кодекс України та Закон України про відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній 
власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Замість того 
щоб дозволити угоди з приватними власниками про використання землі, Україна 
вимагає від нафто-газового оператора або уряду володіти землею, де розташовано 
обладнання для буріння та виробництва. Передача права власності може відбуватися 
або через добровільний продаж, або через конфіскацію в судовому порядку. 

• Закон про екологічний аудит є основним законом для оцінювання та забезпечення 
дотримання законодавства України з охорони навколишнього середовища. Відповідно 
до цього закону, незалежні аудитори проводять добровільний і обов’язковий аудит 
дотримання матеріальних екологічних законів 

Закон про охорону навколишнього середовища та окремі матеріальні закони і кодекси вимагають 
збору вихідних даних про навколишнє середовище і моніторинг впливу діяльності в галузі 
розробки. Ці закони встановлюють обмежені повноваження уряду обмежувати діяльність 
юридичних осіб, які порушують закони, і накладати дисциплінарні, адміністративні, цивільні та 
кримінальні санкції за порушення. 

Розділи 2.2 – 2.10 цього звіту також містять рекомендації щодо змін в законодавстві, регулюванні 
та практиці. Вони включають рекомендації за наступними категоріями. Див. Таблицю 3-1 для 
отримання повного списку рекомендованих змін до кожного відповідного закону: 

• Планування розробки сланцевого газу: Підготовка плану промислової розробки, 
включаючи розробку сланцевого газу, є вимогою декількох законів, у тому числі Закон 
про охорону навколишнього середовища та Закону про розподіл продукції. План, який 
пропонується включити до кожного контракту про розподіл продукції, повинен бути 
комплексним, що охоплює питання від розвідувальної діяльності до закриття 
свердловини, рекультивації і подальшого моніторингу. Для полегшення перевірки і 
забезпечення дотримання вимог, План має включати практичні дії, які можна перевірити, 
щодо вибуття потужностей, а також включати положення про матеріальну 
відповідальність.. 

• Збір вихідних даних: Без достатніх вихідних даних буде неможливо розмістити 
потужності з розробки сланцевого газу, для того щоб мінімізувати наслідки. Також буде 
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дуже важко оцінити вплив розробки, переглянути плани та хід робіт для подальшої 
мінімізації розробки і компенсувати неминучі наслідки. Вихідні дані щодо води (місце 
знаходження, кількість і якість), якості повітря, а також встановлення місця знаходження і 
розповсюдженості особливих видів рослин і тварин і їхніх груп мають першорядне 
значення. Збір вихідних даних для підтримки моніторингу та перевірки, які є необхідними 
в процесі розробки, повинен бути відповідальністю приватних розробників, але також 
повинен бути сумісним і інтегруватися в національні та регіональні програми і бази даних 
моніторингу навколишнього середовища. 

• Підвищення прозорості та участі в охороні навколишнього середовища: Прийняття 
суспільством розробки сланцевого газу і можливість громадськості брати участь у 
прийнятті рішень та охороні навколишнього середовища вимагає підвищення прозорості 
і збільшення можливостей для участі. Вони вимагають і більшої специфічності в 
нормативних актах, більше активного діалогу між урядом, промисловістю та 
громадськістю, і створення атмосфери, яка вітає і заохочує участь громадськості. 

• Охорона вод: Охорона вод може бути найбільш спірним і важливим питанням у 
розробці сланцевого газу. Рекомендації включають оцінку і впровадження типової 
нормативно-правової бази для буріння свердловин та закінчення свердловин, де 
використовується гідророзрив пласта; перегляд закону України про відведення та 
утилізацію води, яка використовується і видобувається в процесі розробки; уточнення 
закону щодо використання басейнів з супутньо-пластовою водою та прудів-відстійників; а 
також забезпечення того, щоб дренажні води від будівництва та експлуатації нафтогазових 
об’єктів проходили обробку для зниження рівня забруднюючих речовин перед скиданням 
у водні об’єкти. 

• Охорона атмосферного повітря: Поточні проблеми якості повітря і недосконалість 
законів щодо якості повітря і забезпечення їхнього виконання може обмежити 
відповідальну розробку сланцевого газу в Україні. Станції моніторингу якості 
атмосферного повітря необхідні в Дніпровсько-Донецькому і Карпатському басейнах. Ці 
станції моніторингу потребують кращих вихідних даних щодо рівня всіх забруднюючих 
речовин, пов’язаних з нафтогазовим сектором (включно з озоном). Україна повинна 
також прийняти нові стандарти щодо характеристик обладнання для видобутку нафти і 
газу на кшталт американських. Райони, які не відповідають регіональним стандартам якості 
атмосферного повітря (наприклад, Донецька область і Івано-Франківська область), 
повинні мати регіональні плани щодо приведення якості повітря у відповідність до того, 
як нові джерела забруднення будуть дозволені в цих областях. 

• Збереження біорізноманіття: Основні бар’єри на шляху збереження біорізноманіття 
при розробці сланцевого газу – це незадовільний закон про неаборигенні види і 
недостатнє фінансування, що виділяється для виявлення наявних ресурсів (вихідні дані) і 
їхнього захисту. Для збереження біорізноманіття Україна повинна розробити 
комплексний закон про неаборигенні види і виділити ресурси для збору відповідної 
вихідної інформації, а також моніторингу популяцій і забезпечення дотримання існуючих 
законів щодо захисту біорізноманіття. Плани розробки сланцевого газу повинні вимагати 
страхування або матеріальної відповідальності, для того щоб гарантувати успішну 
проміжну та кінцеву меліорацію, яка підтримує відтворення аборигенних популяцій, де це 
необхідно. Фінансування заходів щодо пом’якшення наслідків за межами ділянки для 
захисту сусідніх ділянок з високим біорізноманіттям також слід взяти до уваги. 
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• Захист прав власності на землю/ землекористування: Для того щоб звести до 
мінімуму дестабілізацію місцевого населення в процесі розробки сланцевого газу, до 
Земельного кодексу і Закону про суспільну необхідність слід внести зміни з метою захисту 
як власників землі, так і тих, хто не має чіткого права власності на землю. Зміни повинні: 

o Дати землевласнику вибір або продати землю, або в здати її в оренду і дозволити 
проведення певних роботи з розробки газових родовищ згідно з укладеними угодами про 
використання землі. 

o Надати компенсацію за ринковою оцінкою, якщо приватна земля продається державі. 

o Не дозволяти ні викупу, ні конфіскації без чіткого права власності; держава або 
розробники повинні заплатити за право власності для врегулювання питань власності. 

• Проблеми місцевого самоврядування:  Закон про нафту і газ надає повноваження з 
видачі дозволів на землекористування органам місцевого самоврядування. Проте, у 
випадку укладання угоди про розподіл продукції орган місцевого самоврядування не має 
права обмежувати ділянки, надані для угод про розподіл продукції, а отже, не має 
дозвільних повноважень; це – національне (державне) рішення. Дозволити значущі 
функції органів місцевого самоврядування, навіть консультативні, у встановленні умов угод 
про розподіл продукції допомогло би у вирішенні деяких проблем. Також повинен бути 
механізм, згідно з яким органи місцевого самоврядування можуть мати джерело 
фінансування для оплати за шкоду, заподіяну при розробці сланцевого газу та за 
необхідне поліпшення інфраструктури. 

• Моніторинг і забезпечення виконання: Незалежно від якості режиму регулювання, 
адекватний моніторинг і забезпечення виконання мають важливе значення для обережної, 
сталої розробки сланцевого газу. Законодавство України повинно передбачити і 
фінансово підтримати відповідні ролі державної і громадської участі в моніторингу і 
забезпеченні виконання. Рекомендації включають: 

o Забезпечення доступності результатів і допоміжних матеріалів екологічного аудиту для 
громадськості; і 

o Надання Мінекології та органам місцевого самоврядування функцій щодо обмеження 
діяльності суб'єктів господарювання, яка суперечить природоохоронному законодавству (в 
тому числі, коли розробка відбувається в рамках угоди про розподіл продукції). 

Розділ 3 завершує цей нормативно-правовий аналіз пропозиціями щодо подальшої роботи. 
Розділ 3.1 звертається до досвіду США у розробці нафти і газу, для того щоб подивитися на 
нормативно-правову бази України в ширшій перспективі. Цей розділ містить висновки і 
рекомендації недавнього дослідження Національної нафтової ради, оскільки вони стосуються 
розробки сланцевого газу в Україні. Висновки і рекомендації охоплюють: 

• Сталі стратегії і системи 

• Формування суспільної довіри 

• Планування й оцінка ризиків 

• Нормативно-правова база 

• Інноваційні технології 
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• Суспільна освіта 

Розділ 3.2 підсумовує наведені рекомендації щодо внесення змін до нормативно-правової бази 
України, які вже було описано в Розділі 2 і стисло викладено вище. Розділ 3.3 містить пропозиції 
щодо подальшої роботи, пов’язаної з законодавством, які рекомендує група консультантів. Ці 
подальші проекти будуть спиратися на значний досвід Мінекології та інших заінтересованих 
сторін, для того щоб розробити необхідні доповнення і зміни до нормативно-правової бази для 
підтримки безпечної розробки сланцевого газу. Рекомендована подальша робота включає: 

• Розширення цього документа нормативно-правового аналізу 

• Підготовку посібника з участі громадянина та неурядової організації  в охороні 
навколишнього середовища  

• Проведення семінару щодо регуляторної реформи 

• Перегляд нормативних актів щодо якості повітря і води та моніторинг 

• Розробку інформаційно-просвітницької програми для власників землі, громад і органів 
місцевої влади 

• Надання допомоги Міжвідомчій комісії в підготовці угод про розподіл продукції 

Ці запропоновані подальші заходи детальніше описано в Томі І, Розділ 5. 
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1.  НОРМАТИВНО-
ПРАВОВА БАЗА 
1.1 ВСТУП 
Цей звіт представляє загальний огляд правового режиму, що застосовується до розробки нафти та 
газу в Україні так як він може застосовуватися і до розробки сланцевого газу. Розділ 1.2 містить 
огляд нормативно-правової бази щодо розробки та навколишнього природного середовища.    

Основні закони, що застосовуються більш детально описані та проаналізовані у Розділі 2. 
Декілька процесуальних кроків або законів, що стосуються безпосередньо сланцевого газу 
виділено у тексті;  всі інші кроки та закони застосовуються або через те, що сланцевий газ може 
розроблятися відповідно до положень закону щодо розробки звичайного газу або закону щодо 
видобутку мінералів взагалі. 

У розділі 2, у тексті визначено рівень (рівні) залучення урядів (центрального, місцевих) та 
міністерств, а також взаємодію між ними.  Детальний опис включає визначення будь-яких 
протиріч, виявлених в законодавстві Україні  та рекомендації щодо необхідних змін та доповнень 
до законів України, що сприятимуть розробці і в той самий час захистять населення та 
навколишнє середовище України. Розділ 3 містить рекомендації щодо вдосконалення деяких з 
законів, що застосовуються.  

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЩОДО РОЗРОБКИ ГАЗУ ТА 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Вимоги щодо нафти, газу, навколишнього природного середовища, охорони здоров’я, безпеки та 
охорони праці в Україні визначаються за такою правовою ієрархією:  

• Конституція (1996 р.) 

• Міжнародні угоди, схвалені Парламентом (Верховною радою України) 

• Закони та кодекси 

• Укази та розпорядження Президента України  

• Постанови Верховної Ради 

• розпорядження та постанови Кабінету Міністрів України 

• накази міністерств  

• Рішення та ропорядження органів місцевого самоврядування 

• Технічні правила прийняті законом (Парламент) чи постановою  (Кабінет Міністрів) 
та стандарти 
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1.2.1  ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

Згідно Конституції, підземні ресурси в Україні є власністю народу України, в свою чергу 
центральні державні та місцеві органи влади здійснюють право власності від імені народу.2 
Сучасні закони були ухвалені в основних секторах охорони навколишнього природного 
середовища та соціального захисту, більшість з них  було прийнято за старої Конституції, яка 
була змінена у 1996  році  та доповнена протягом наступних років. 

Згідно Закону України «Про Державну програму адаптації українського законодавства до 
законодавства Європейського Союзу» закони один за одним адаптуються до законодавства 
Європейського Союзу (ЄС). Крім того 21 грудня 2006 р. Україна ратифікувала Оновлену 
Європейську Соціальну Хартію, сподіваючись  привести свою соціальну політику та закони  у 
відповідність до тих законів ЄС, які б прискорили наближення до ЄС. При розробці нових 
законів, указів та інших нормативних актів беруться до уваги відповідні директиви ЄС.  Україна 
також є підписантом більшості з ключових  міжнародних конвенцій у сфері охорони 
навколишнього природного середовища та соціального захисту, не зважаючи на те, що 
виконання вимог не завжди має місце.  

Для того, щоб стратегічним чином вирішувати проблеми  України в сфері навколишнього 
природного середовища та здійснювати сталий підхід до цілей розвитку країни 21 грудня 2010 р. 
Український Парламент прийняв Закон «Про Державну стратегію охорони навколишнього 
середовища України до 2020 року» (ДСОНС), а 25 травня 2011 р. Кабінет Міністрів прийняв 
«Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки» 
на виконання ДСОНС.  Основні цілі  національного плану дій зведено разом у Таблиці 1-1. 

Таблиця 1-1: Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища в 
Україні на 2011-2015 роки 

1 Підвищення рівня суспільної свідомості 

1.1 
Створення національної інформаційної системи охорони навколишнього природного середовища 
відповідно до стандартів ЄС до 2010 р. (що включатиме, зокрема, національну систему кадастрів 
природних ресурсів, реєстри викидів та перенесення забруднюючих речовин) 

1.2 
Збільшення частки екологічної інформації та соціальної реклами природоохоронного спрямування, що 
регулярно поширюється засобами масової інформації до 2015 року на 15 відсотків, до 2020 року на 30 
відсотків  

1.3 
Сприяння розвитку інформаційних центрів, територіальних органів спеціально уповноваженого органу 
виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та Орхуського 
інформаційного центру, утвореного при спеціально уповноваженому органі виконавчої влади з питань 
охорони навколишнього природного середовища  

1.4 Підтримка проектів громадських екологічних організацій  державними коштами,  підвищення 
фінансування до рівня 3 відсотків від загальних видатків ДФОНПС до 2020 року  

1.5 Розроблення до 2015 року і реалізація Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку українського 
суспільства та економіки України 

1.6 Створення до 2015 року системи екологічного навчання та підвищення кваліфікації державних 
службовців, до компетенції яких належать питання охорони навколишнього природного середовища 

                                                   
2 Конституція України міститься на сайті  http://www.rada.gov.ua/const/conengl.htm  . 

http://www.rada.gov.ua/const/conengl.htm
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1.7 Створення до 2015 року мережі регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі закладів освіти, 
неурядових природоохоронних організацій тощо 

1.8 
Розроблення організаційного механізму місцевого, регіонального та національного рівня для активного 
залучення громадськості до процесу екологічної освіти для сталого розвитку, екологічної просвіти та 
виховання 

1.9 Систематичне інформування про діяльність органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього 
природного середовища через офіційні веб-сайти та засоби масової інформації 

1.10 
Створення до 2012 року і впровадження до 2015 року механізму забезпечення доступу громадськості до 
екологічної інформації та участі у прийнятті рішень відповідно до положень Конвенції про доступ до 
інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля (Орхуської конвенції) 

1.11 Сприяння виданню починаючи з 2010 року та розповсюдженню Доповіді громадських екологічних 
організацій щодо проведення громадської оцінки національної екологічної політики 

1.12 Створення до 2015 року умов для проведення громадської оцінки діяльності органів виконавчої влади, 
здійснення громадського контролю з питань охорони навколишнього природного середовища 

1.13 
Сприяння місцевим громадам щодо впровадження невиснажливого господарювання та екологічно 
дружніх технологій; створення в кожній області інформаційно-експериментальних та демонстраційно-
навчальних центрів підтримки заходів з впровадження та розповсюдження моделей невиснажливого 
господарювання та екологічно дружніх технологій до 2020 р. 

1.14 
Надання державної підтримки створенню і розвитку населених пунктів, що використовують енерго- та 
ресурсозберігаючі технології житлового будівництва, та комплексне впровадження таких технологій до 
2015 р. 

1.15 Включення питань формування екологічної культури, екологічної освіти та просвіти в державні цільові, 
регіональні та місцеві програми розвитку 

2 Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної 
безпеки 

2.1 
Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом запровадження до 2015 року комплексного підходу до 
проведення оцінки ризиків, попередження та мінімізації наслідків стихійних лих відповідно до 
Йоганнесбурзького плану дій 

2.2 

Зменшення обсягу викидів загальнопоширених забруднюючих речовин: 
- стаціонарними джерелами до 2015 року на 10 відсотків і до 2020 року на 25 відсотків базового рівня; 
- пересувними джерелами шляхом встановлення нормативів вмісту забруднюючих речовин у 
відпрацьованих газах до 2015 року відповідно до стандартів Євро-4, до 2020 року — Євро-5 

2.3 
Визначення цільових показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі, зокрема для 
важких металів, не метанових летких органічних сполук, завислих часток пилу (діаметром менше 10 
мікрон) та стійких органічних забруднюючих речовин з метою їх врахування при встановленні 
технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 

2.4 

Оптимізація структури енергетичного сектору національної економіки шляхом збільшення обсягу 
використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів двоокису вуглецю до 2015 року на 10 
відсотків і до 2020 року на 20 відсотків, а також забезпечення скорочення обсягу викидів парникових газів 
відповідно до задекларованих Україною міжнародних зобов’язань в рамках Кіотського протоколу до 
Рамкової конвенції ООН «Про зміну клімату» 
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2.5 

Визначення до 2015 року основних засад державної політики з адаптації до зміни клімату, розроблення та 
поетапне виконання національного плану заходів щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та 
запобігання антропогенного впливу на зміну клімату на період до 2030 року, в тому числі в рамках 
реалізації механізму Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН «Про зміну клімату», проектів 
спільного впровадження та проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій 

2.6 Реформування системи державного управління в галузі охорони та раціонального використання вод 
шляхом впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом 

2.7 
Реконструкція існуючих та будівництво нових міських очисних споруд з метою зниження до 2020 року 
на 15 відсотків рівня забруднення вод забруднюючими речовинами (насамперед органічними 
речовинами, сполуками азоту і фосфору), а також зменшення до 2020 року на 20 відсотків (до базового 
року) скиду недостатньо очищених стічних вод 

2.8 
Зменшення до 2020 року в середньому на 5—10 відсотків площ орних земель в областях шляхом 
виведення (викупу) із складу орних земель схилів, крутизною більш як 3 градуси, земель водоохоронних 
зон, консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених сільськогосподарських 
угідь із подальшим їх залісненням в лісовій та лісостеповій зонах та залуженням у степовій зоні 

2.9 
Забезпечення до 2015 року повного врахування природоохоронних вимог в процесі відведення земель 
для розміщення об’єктів промисловості, будівництва, енергетики, транспорту і зв’язку та під час 
вирішення питань щодо вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земельних ділянок 

2.10 Розроблення і впровадження до 2020 року системи управління агроландшафтами лісомеліоративними 
методами на засадах сталого розвитку 

2.11 
Збільшення до 2020 року площі залісення території до 17 відсотків території держави в результаті 
відновлення лісів та лісорозведення на земельних ділянках лісового фонду, створення захисних лісових 
насаджень на землях несільськогосподарського призначення і землях, відведених для залісення, 
відновлення та створення нових полезахисних лісових смуг окрім природних степових ділянок 

2.12 
Впровадження до 2020 року екологічно безпечних технологій проведення гірничих робіт та обов’язкової 
рекультивації та екологічної реабілітації територій, порушених внаслідок провадження виробничої 
діяльності підприємств хімічної, гірничо-видобувної, нафтопереробної промисловості, зокрема 
забезпечення до 2020 року площ рекультивації земель не менше 4,3 тис. гектарів 

2.13 Забезпечення максимально повного використання вилучення корисних копалин, мінімізації відходів при 
їх видобутку та переробці 

2.14 Здійснення до 2015 року державного обліку артезіанських свердловин та обладнання їх засобами виміру 
обсягів видобутої води 

2.15 
Підвищення до 2020 року ефективності функціонування державної системи координації діяльності 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного характеру та збільшення оперативності реагування на них в разі їх 
виникнення  

2.16 Модернізація до 2020 року національної системи інформування населення з питань надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру 

2.17 Немає п. 2.17 в таблиці. 

2.18 

Забезпечення виконання до 2015 року заходів зі зменшення обсягу винесення радіонуклідів за межі зони 
відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення шляхом функціонування науково 
обґрунтованої системи, що поєднує природні відновлювані процеси з меліоративними, лісоохоронними 
та технічними заходами, які підвищують бар’єрні функції природно-техногенного комплексу зони 
відчуження 
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2.19 
Забезпечення до 2015 року захоронення 70 відсотків побутових відходів міст з населенням не менш як 
250 тис. осіб на спеціалізованих та екологічно безпечних полігонах, а також до 2020 року захоронення в 
повному обсязі таких відходів, а також зменшення до 2020 року в спеціальних місцях зберігання 
побутових відходів на 15 відсотків базового рівня частки відходів, що піддаються біологічній деградації 

2.20 Збільшення до 2020 року в 1,5 рази обсягу заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної 
сировини; впровадження новітніх технологій утилізації твердих побутових відходів 

2.21 

Забезпечення до 2020 року остаточного знешкодження накопичених, непридатних до використання 
пестицидів шляхом впровадження екологічно безпечних технологій їх знешкодження та розроблення до 
2015 року і виконання до 2020 року плану заходів щодо заміни особливо небезпечних хімічних речовин, 
що виробляються і використовуються в основних секторах національної економіки, та забезпечення їх 
безпечного транспортування та зберігання; 

2.22 
Здійснення контролю за ввезенням на територію України генетично модифікованих організмів, 
запобігання їх неконтрольованому розповсюдженню та удосконалення до 2015 року дозвільної системи у 
сфері поводження з генетично модифікованими організмами, в тому числі щодо їх транскордонних 
переміщень, забезпечення координації генетично-інженерної діяльності 

3 Досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього 
природного середовища 

3.1 
Запобігання порушенням санітарно-гігієнічних вимог до якості повітря в населених пунктах (з кількістю 
населення не менш як 250 тис. осіб) шляхом створення та удосконалення до 2015 року систем 
автоматичного моніторингу та посилення екологічного контролю за якістю повітря 

3.2 
Переважне (90 відсотків) забезпечення дотримання до 2020 року санітарно-гігієнічних вимог до якості 
поверхневих вод у місцях інтенсивного водокористування населення (для населених пунктів не менше 
250 тис. чоловік); забезпечення у повному обсязі дотримання нормативних вимог до джерел 
централізованого питного водопостачання до 2015 року; 

3.3 
Переважне (70 відсотків) забезпечення дотримання до 2020 року санітарно-гігієнічних вимог до якості 
води, що використовується для потреб питного водопостачання та приготування їжі сільським 
населенням 

3.4 
Підготовка до 2015 року державної цільової програми проведення оцінки та запобігання ризиків 
здоров’ю населення України від чинників навколишнього природного середовища, що передбачає 
застосування методології оцінки ризику; запровадження до 2020 року керованого управління екологічним 
ризиком (включаючи випадки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру) 

3.5 Упровадження до 2020 року системи екологічного маркування товарів і продуктів харчування 

3.6 Виявлення зон екологічного ризику та підготовка державної цільової програми зниження техногенного 
тиску на здоров’я населення зон екологічного ризику на період до 2020 року; 

3.7 
Посилення до 2015 року державного екологічного контролю за дотриманням законодавства у процесі 
розміщення, будівництва, експлуатації нових і реконструкції існуючих промислових підприємств та 
інших об’єктів на підставі оцінок ризику для здоров’я населення 

3.8 Створення до 2015 року інституційних засад для інформування населення щодо екологічних ризиків 

3.9 
Розширення кола питань санітарно-епідеміологічного та природоохоронного характеру у програмі 
освіти управлінських кадрів до 2015 року та удосконалення до 2020 року системи безперервної фахової 
освіти для осіб, що працюють у сфері охорони навколишнього природного середовища 

3.10 Розвиток до 2015 року нормативно-правової бази з екологічного страхування, що ґрунтуватиметься на 
визначенні питань заподіяння шкоди здоров’ю населення; 
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3.11 
Розвиток до 2015 року державної системи моніторингу навколишнього природного середовища шляхом 
її модернізації, посилення координації діяльності суб'єктів моніторингу та вдосконалення систем 
управління даними як основи для прийняття управлінських рішень 

4 Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи 
інтегрованого екологічного управління 

4.1 
Розроблення та впровадження нормативно-правового забезпечення обов’язковості інтеграції екологічної 
політики до інших документів, що містять політичні та/або програмні засади державного, галузевого 
(секторального), регіонального та місцевого розвитку до 2012 року 

4.2 Інституційна розбудова і посилення здатності державного управління в природоохоронній галузі 

4.3 Розвиток в рамках процесу «Довкілля для України» партнерства між секторами суспільства з метою 
залучення до планування і реалізації політики усіх зацікавлених сторін 

4.4 
Створення систем екологічного управління та підготовка державних цільових програм з екологізації 
окремих галузей національної економіки, що передбачають технічне переоснащення, впровадження 
енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно 
безпечних технологічних процесів 

4.5 
Розроблення і упровадження до 2015 року системи стимулів для суб’єктів господарювання, що 
упроваджують систему екологічного управління, принципи корпоративної соціальної відповідальності, 
застосовують екологічний аудит, сертифікацію виробництва продукції, її якості згідно з міжнародними 
природоохоронними стандартами 

4.6 Схвалення в 2012 році Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва» та затвердження 
до 2015 року відповідної стратегії та національного плану дій 

4.7 Розроблення до 2015 року методології визначення ступеня екологічного ризику, обумовленого 
виробничою діяльністю екологічно небезпечних об’єктів 

4.8 
Встановлення до 2015 року протишумових споруд/екранів (у місцях, де населені пункти розташовані 
поблизу автомагістралей) в населених пунктах з кількістю населення не менш як 500 тис. осіб та до 2020 
року в населених пунктах з кількістю населення не менше 250 тис. осіб 

4.9 
Створення до 2015 року економічних умов для розвитку інфраструктури екологічно чистих видів 
транспорту, зокрема громадського, збільшення до 2020 року частки громадського транспорту в загальній 
інфраструктурі на 25 відсотків 

4.10 Підвищення вимог до забезпечення екологічної безпеки та надійності трубопровідного транспорту 

4.11 
Перегляд нормативно-правової бази з метою забезпечення природоохоронних вимог, зокрема щодо 
енерго- та ресурсозбереження, в процесі промислового та житлового проектування, будівництва, 
реконструкції та демонтажу споруд 

4.12 Підвищення енерго- та ресурсозбереження в багатоквартирних будинках 

4.13 Створення умов для широкого впровадження екологічно орієнтованих та органічних технологій ведення 
сільського господарства та досягнення у 2020 році їх використання до 50 відсотків базового рівня 

4.14 
Розроблення до 2015 року стимулів із заохочення впровадження систем екологічного управління у 
військових формуваннях, забезпечення до 2020 року екологічно безпечного природокористування в ході 
оперативної та бойової підготовки під час проведення військових навчань та тренувань 

4.15 Ліквідація наслідків екологічної шкоди, заподіяної військовою діяльністю, зокрема, компенсація збитків 
державі, завданих тимчасовою дислокацією на території України іноземних військ 
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4.16 
Впровадження до 2015 року систем екологічного управління та посилення державного екологічного 
контролю щодо об’єктів туристичного та рекреаційного призначення, а також готельно-ресторанного 
бізнесу; розвиток екологічного туризму та екологічно орієнтованої рекреації 

5 Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і 
формування екологічної мережі 

5.1 Створення до 2015 року системи запобіжних заходів щодо видів-вселенців та забезпечення контролю за 
внесенням таких видів до екосистем, у тому числі морської 

5.2 Удосконалення до 2015 року нормативно-правової бази щодо системи здійснення контролю за 
торгівлею видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення 

5.3 
Проведення до 2015 р. інформаційно-просвітницької кампанії щодо цінності екосистемних послуг на 
прикладі екосистем України; формування до 2015 року та подальше застосування вартісної оцінки 
екосистемних послуг 

5.4 
Доведення до 2015 року площі національної екомережі до рівня (41 відсотка території країни), 
необхідного для забезпечення екологічної безпеки країни, введення в дію системи природоохоронних 
заходів збереження біо- та ландшафтного різноманіття і розширення площі природно-заповідного 
фонду до 10 відсотків у 2015 році та 15 відсотків загальної території країни у 2020 році 

5.5 
Впровадження до 2020 року екосистемного підходу в управлінську діяльність та адаптація законодавства 
України у сфері збереження навколишнього природного середовища відповідно до вимог директив 
Європейського Союзу 

5.6 Створення до 2020 року мережі центрів штучного розведення та реакліматизації рідкісних видів рослин і 
тварин та таких, що перебувають під загрозою зникнення 

5.7 Створення до 2020 року системи економічних важелів сприяння збереженню біо- та ландшафтного 
різноманіття та формуванню екомережі на землях усіх форм власності 

5.8 
Вжиття до 2015 року адміністративних заходів з припинення катастрофічного зменшення запасів водних 
живих ресурсів унаслідок їх надмірної експлуатації та погіршення стану навколишнього природного 
середовища 

6 Забезпечення екологічно збалансованого природокористування 

6.1 
Підготовка та схвалення в 2012 році проекту Концепції 10-річних рамок політики сталого споживання та 
виробництва (ССВ) згідно Йоганнесбурзького Плану впровадження сталого розвитку (2002), 
розроблення та впровадження проекту Стратегії та національного плану дій до 2015 року 

6.2 Подальший розвиток національної системи кадастрів природних ресурсів, державної статистичної 
звітності з використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища 

6.3 
Технічне переоснащення виробництва на основі впровадження інноваційних проектів, 
енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно 
безпечних технологічних процесів до 2020 року 

6.4 
Запровадження до 2015 року системи економічних та адміністративних механізмів з метою стимулювання 
виробника до сталого й відновлюваного природокористування і охорони навколишнього природного 
середовища та широкого впровадження новітніх більш чистих технологій інновацій в сфері 
природокористування 

6.5 
Підвищення енергоефективності виробництва на 25 відсотків до 2015 року та до 50 відсотків до 2020 року 
порівняно з базовим роком шляхом впровадження ресурсозбереження в енергетиці та галузях, що 
споживають енергію і енергоносії 
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6.6 Збільшення обсягу використання відновлюваних і альтернативних джерел енергії на 25 відсотків до 2015 
року та на 55 відсотків до 2020 року від базового рівня 

6.7 Збільшення до 2020 року частки земель, які використовуються в органічному сільському господарстві до 
7 відсотків 

6.8 
Створення до 2015 року екологічно та економічно обґрунтованої системи платежів за спеціальне 
використання природних ресурсів та збору за забруднення навколишнього природного середовища для 
стимулювання суб’єктів господарювання до раціонального природокористування 

6.9 
Реформування до 2015 року діючої системи фондів охорони навколишнього природного середовища з 
метою збільшення централізації коштів на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та 
Севастополя 

7 Удосконалення регіональної екологічної політики 

7.1 
Розроблення та виконання середньострокових регіональних планів дій з охорони навколишнього 
природного середовища як основного інструменту реалізації національної екологічної політики на 
регіональному рівні 

7.2 Розроблення до 2015 року методології та підготовка місцевих планів дій з охорони навколишнього 
природного середовища 

7.3 
Інтеграція екологічної складової в стратегічні документи розвитку міст та регіонів, урахування вимог 
Ольборзької Хартії під час проведення оцінки регіональних програм соціального та економічного 
розвитку, перегляд до 2020 року генеральних планів розвитку великих міст з метою імплементації 
положень зазначених міжнародних документів 

7.4 Законодавче забезпечення до 2015 року переходу від соціально-економічного планування до еколого-
соціально-економічного планування регіонального та місцевого розвитку 

7.5 Розроблення до 2020 року нормативно-правової бази щодо еколого-економічних макрорегіонів 

7.6 Проведення до 2020 року класифікації регіонів за рівнями техногенно-екологічних ризиків, створення 
відповідних банків геоінформаційних даних і карт 

7.7 
Реалізація до 2015 року пілотного проекту щодо поєднання системи територіального планування з 
процедурами довгострокового прогнозування, еколого-соціально-економічного планування та 
проведення стратегічної екологічної оцінки на прикладі Карпатського макрорегіону  

7.8 Розвиток партнерства "громадськість — влада — бізнес" на регіональному рівні з метою забезпечення до 
2020 року соціальних та екологічних стандартів екологічно безпечного проживання населення 

7.9 
Зменшення негативного впливу процесів урбанізації на навколишнє природне середовище, припинення 
руйнування навколишнього природного середовища у межах міст, підвищення показників озеленення та 
територій зелених насаджень загального користування, зниження до 2020 року рівня забруднення 
атмосферного повітря, водойм, шумового та електромагнітного забруднення  

  

 

1.2.2 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 

На сьогодні основним органом державної влади України, що відповідає за охорону та 
адміністрування навколишнього природного середовища є Міністерство екології та природних 
ресурсів (МЕПР).  
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МЕПР виконує свої обов’язки напряму або через спеціально уповноважені органи виконавчої 
влади.3 Міністерство здійснює нагляд над інспекціями, включаючи Державну екологічну 
інспекцію, державними службами, дослідними інститутами та державними підприємствами.4 Крім 
підрозділів на національному рівні, політика в сфері охорони навколишнього природного 
середовища здійснюється на суб-національному рівні державними департаментами з питань 
охорони навколишнього природного середовища  областей та міст. Ці департаменти 
підпорядковуються МЕПР, але також координуються і місцевими адміністраціями. На 
найнижчому рівні державного управління кожен регіон має щонайменш одного інспектора з 
охорони навколишнього природного середовища.  

Крім того, існує певна кількість  інших міністерств та комітетів, включаючи міністерства, що 
відповідають за охорону здоров’я, промислову безпеку та промислову політику, працю та 
соціальну політику, виробництво та розподіл енергії.  Ці інші міністерства  мають повноваження 
щодо певних аспектів законів з питань навколишнього природного середовища, див Рисунок 1-1. 
Зазвичай, дозволи, випущені певними міністерствами, потребують  отримання погодження  від 
інших органів, перед тим, як надаються. Наприклад, дозвіл МЕПР може в першу чергу вимагати 
погодження  таких органів як Міністерства охорони здоров’я, транспорту, внутрішніх справ та 
Комітету з охорони праці. Параметри цих дозволів у більшості випадків встановлюються 
законодавством і не можуть бути змінені.  

Місцеві органи влади можуть також мати певну відповідальність за адміністрування законів у сфері 
навколишнього природного середовища в залежності від природи проекту, що розглядається.   
Правоохоронні органи, такі як Міністерство внутрішніх справ та Генеральна прокуратура, що 
включає до себе  спеціалізований прокурорський департамент з питань навколишнього 
природного середовища, також мають значні повноваження щодо провадження дій проти 
порушення законів з питань навколишнього природного середовища.  

                                                   
3 Де  можливо, в даному звіті використовуються поточні назви органів влади, так як, наприклад, Міністерство екології та природних ресурсів, не зважаючи на те, що тексти законів використовують більш загальні назви, 
такі  як, наприклад, орган центральної виконавчої влади в сфері екології та природніх ресурсів. 
4 Див .  United Nations Economic Commission for Europe Committee on Environmental Policy. 2007.  Environmental Performance Reviews: Ukraine, 
Second Review, Environmental Performance Reviews Series No. 24, ECE/CEP/133 at 25 (summary of administration).  ( Надалі  ОГЛЯД ЄК) 
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Рисунок 1-1. Органи державної влади в сфері навколишнього природного середовища та 
енергетики 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ (МЕПР) 
МЕПР є центральним органом виконавчої влади, чия діяльність підпорядкована та координується 
Кабінетом Міністрів України. Основними обов’язками МЕПР є розвиток державної політики в 
сфері  захисту навколишнього середовища та державний нагляд (контроль) додержання вимог 
законодавства з питань навколишнього природного середовища. 

Що стосується енергетичних ресурсів, основними обов’язками МЕПР є:  

1. Забезпечення додержання правових вимог в сферах: 

a. Управління небезпечними відходами 

b. Захисту атмосферного повітря 

2. Відповідальність за ведення обліку та звітність щодо таких питань: 

a. Забруднюючих викидів у повітря 
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b. Кліматичних змін та адаптації згідно вимог Рамкової Конвенції ООН щодо 
кліматичних змін та Кіотського протоколу 

3. Координація планів заходів щодо реалізації цільових екологічних (зелених) інвестиційних 
проектів; 

4. Забезпечення правового регулювання: 

a. Захисту і використання фонду природних ресурсів; 

b. Захисту та відновлення поверхневих та ґрунтових вод; ефективне використання 
водних ресурсів; 

c. Розвиток водної галузі; 

d. Геологічних досліджень та ефективного використання підземних природних 
ресурсів; та 

e. Відповідності законодавству з питань навколишнього середовища. 

В процесі виконання своїх обов’язків МЕПР співробітничає з іншими органами виконавчої влади, 
підпорядкованими органами та службами, визначеними Президентом України, органами 
місцевого самоврядування, державними асоціаціями, підприємствами, установами, організаціями, 
всеукраїнськими профспілками та асоціаціями роботодавців.   

Правоохоронними органи в сфері навколишнього природного середовища переважно є складові 
Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Міністерства екології та природних ресурсів з додатковими 
інспекціями  з рибальства, земельних ресурсів та сільського господарства.5 Серед її обов’язків 
організація та здійснення державного контролю відповідності : 

• Законодавству з питань навколишнього природного середовища та раціонального 
використання надр 

• Вимогам державного екологічного експертного огляду 

• Дозволам та ліцензіям у цій сфері, 

• Вимогам екологічної безпеки 

Територіальні інспектори підтримують ДЕІ, але й працюють незалежно від цього у областях. 
Крім ДЕІ в Україні громадські інспектори . Вони призначаються національними чи обласними 
органами державної влади в сфері навколишнього природного середовища та працюють на 
добровільній основі, безоплатно.  Інспектори використовують спеціальні форми звітності і 
мають сповіщати про помічені проблеми в сфері навколишнього природного середовища, а 

                                                   
5 Положення  про державну екологічну інспекцію, Постанова Кабінету Міністрів № 770, 2004. 
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також рівень санкцій, що з цього випливає.6 Українська правоохоронна система також включає до 
себе само-моніторинг та звітування щодо  викидів.7 

ДЕРЖАВНІ КОМІТЕТИ 
Існує певна кількість державних комітетів, що відповідають за здійснення державної політики і 
управління. З ними за необхідності проводяться консультації, у тому числі під час проведення 
експертної екологічної перевірки (ЕЕП) (Див. Розділ 2.9), вони також відповідають за випуск 
екологічних дозволів на будівництво та здійснення діяльності. Ці органи включають:   

• Державно екологічну інспекцію України 

• Державне агентство лісових ресурсів України 

• Державне агентство рибного господарства України 

• Державне агентство земельних ресурсів України  

• Державне агентство водних ресурсів України  

МІСЦЕВІ УРЯДИ 
В Україні органи місцевого самоврядування існують у селах, селищах, містах, районах, областях. 
Нормативно-правове середовище, що регулює питання місцевого самоврядування, визначається 
Законом України «Про місцеве самоврядування», № 280/97-BP, 21.05.1997. Предмет юрисдикції 
місцевого самоврядування в сфері розробки сланцевого газу розглядається в Розділі 2.11. 

 

                                                   
6 Огляд  ЄК, ст. 34. 

7 Огляд  ЄК, ст. 37. 
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2. РОЗДІЛИ 
ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКІ 
СТОСУЮТЬСЯ РОЗРОБКИ 
СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ 
2.1. ВСТУП 
У наступних розділах представлено аналіз основних законів України, що можуть застосовуватись 
до розробки сланцевого газу. Це включає розділи щодо управління у нафтогазовому секторі, угод 
про розподіл продукції, захисту навколишнього природного середовища, включаючи повітря, 
воду та природні ресурси.  Кожен підрозділ містить опис існуючого законодавства України з 
метою надання рекомендацій щодо покращення правового режиму в Україні.   

2.2. УПРАВЛІННЯ У НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ 
Вся нафта й газ, що міститься під землею України або під Українськими територіальними водами 
є власністю народу України (Закон України «Про нафту і газ», № 2665-III, 12.01.2001, надалі 
Закон про нафту і газ). Закон про нафту і газ є основним законом, що регулює розробку нафти та 
газу,  а також транспортування нафти і газу, їх зберігання, переробку та продаж. Закон про нафту і 
газ не застосовується до договорів про розподіл продукції (Стаття 2), тим не менш розуміння 
цього закону  є корисним для порівняння із Законом України «Про угоди про розподіл продукції» 
№ 1039-XIV, 14.09.1999, (далі  «Закон про УРП»), який розглядається у Розділі 2.3. Багато 
положень Закону про нафту і газ можуть застосовуватися до розробки сланцевого газу.  

Метою Закону про нафту і газ є сприяння підвищенню ефективності в нафтогазовому секторі 
країни, заохочуючи енергоефективні технології, правила стандартизації по всій Україні, захист 
навколишнього природного середовища, покращення безпеки праці, стимулювання конкуренції 
та забезпечення стабільних фінансових умов в галузі (Статті 5 і 7). Верховна Рада України 
визначає основні правила політики у нафтогазовому секторі.  Кабінет Міністрів та інші органи 
державного управління здійснюють свою політику керуючись правилами та положеннями, а 
також шляхом нагляду у галузі.  

Наведені нижче органи мають разом погоджувати спеціальні дозволи для того, щоб вони були 
випущені: 8 

• Державна служба геології та надр України. 

                                                   
8 Основні  законодавчі регуляторні акти що визначають таку процедуру включають: Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження  Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування 

надрами»  від 30 травня 2011 р. № 594;  Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на  користування надрами»  від 30 травня 2011 р. № 615; 
Постанову  Кабінету Міністрів України «Про надання спеціальних дозволів на користування   ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин» від 15 липня 
1997 р. №742. 
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• Обласні ради – для використання ділянок надр, що містять корисні копалини національного 
значення, а також ділянок надр, що надаються у цілях, не пов'язаних з видобуванням 
корисних копалин, а також для створення геологічних територій та об'єктів, які мають 
велике наукове, культурне, рекреаційне та санітарно значення (наукові, геологічні 
заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікарні, медичні центри і т.д.).  

• Відповідні районні, міські, сільські та селищні ради – для використання ділянок надр, що 
містять «корисні копалини місцевого значення». 

• МЕПР – для всіх типів використання надр (затверджений Регламент погодження 
Мінприроди України надання надр у користування (Указ Міністерства екології та 
природних ресурсів України №262,  26.07.2011)). 

• Держгірпромнагляд (Національний нафтогазовий департамент) – для геологічного 
вивчення з промисловим розвитком і видобутком, а також для цілей не пов’язаних з 
видобутком, для створення геологічних територій та об'єктів, які мають велике наукове, 
культурне, рекреаційне та санітарно значення (наукові, геологічні заповідники, заказники, 
пам'ятки природи, лікарні, медичні центри і т.д.). 

На відміну від Закону про УРП, Закон про нафту і газ дозволяє органам місцевого самоуправління 
видавати дозволи, приймати рішення і здійснювати нагляд над нафтогазовою промисловістю.9  

Органи місцевого самоврядування не надають дозволи на газові трубопроводи. Підприємство, 
яким володіє центральний уряд, здійснює управління Єдиною газотранспортною системою 
України (ЄГТСУ) через систему централізованого контролю. Жодна інша установа, включаючи 
місцеві органи влади, не можуть втручатися у діяльність ЄГТСУ.   

2.2.1. СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ І УГОДА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 
НАФТОЮ І ГАЗОМ 
Розвідка, створення та будівництво підземних сховищ в рамках газоносних надр вимагають 
отримання «спеціального дозволу». Спеціальні дозволи надаються в результаті тендерного 
процесу, який проводить Державна служба геології та надр України. В рамках тендеру на 
отримання спеціального дозволу оператор-заявник має довести свою фінансову та технічну 
кваліфікацію та продемонструвати те, що він забезпечить найбільш можливу ефективність 
розробки нафтогазового родовища. Аукціон має проводитись за наявності як мінімум двох 
кандидатів, аби його визнали дійсним.  

Спеціальні дозволи розглядаються окремо від угод на проведення робіт, але зазвичай вони 
комбінуються. Учасник, що виграв тендер на спеціальний дозвіл, має після цього укласти угоду 
для проведення робіт, в якій буде визначено додаткові умови. Спеціальний дозвіл є суттєвим, коли 
нафтогазовий оператор бажає передати свої обов’язки за угодою на проведення робіт.  Угода 
може бути передана, а спеціальний дозвіл  - ні (Стаття 14).   

СПЕЦІАЛЬНІ ДОЗВОЛИ 
Існує чотири види спеціальних дозволів на використання газоносних надр, кожен з окремими 
умовами:  

1) Розвідка: не більше 5 років на суші та не більше 10 років на морі.  

2) Промислова розробка родовищ: не більше 20 років на суші і не більше 30 років на морі. 
                                                   
9 Предметом  спору в Україні є та межа, до якої державні підприємства регулюються Законом про нафту і газ де факто.   
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3) Геологічне вивчення з подальшою комерційною розробкою:  не більше 20 років на суші і 
не більше 30 років  на морі. 

4) Експлуатація підземних сховищ: не більше 50 років.  

Спеціальні дозволи мають бути оновлені у разі, якщо заявник додержується умов спеціального 
дозволу  та відповідної угоди. Очікується, що спеціальний дозвіл на розвідку призведе до 
спеціального дозволу на промислову розробку родовищ  і в кінці кінців до спеціального дозволу 
на геологічне вивчення з подальшою комерційною розробкою.  

В разі якщо компанія знаходиться у державній власності, продаж нафти і газу також регулюється 
Законом про нафту і газ (Стаття 4-1). Корпорація вважається «державною», якщо держава володіє 
більш ніж 50 відсотками акцій в компанії, або корпорація, де держава володіє контрольним 
пакетом акцій, володіє більш ніж 50 відсотками акцій.   

Закон про нафту і газ звільняє операторів від необхідності отримання спеціальних дозволів на 
використання мінералізованих підземних вод для потреб нафтогазової  галузі  в межах ділянки, 
визначених угодою.10 Орган влади, призначений Кабінетом Міністрів України, визначає, чи є 
вода технічною або для домашнього використання.  

Закон про нафту і газ звільняє операторів від необхідності отримання спеціальних дозволів на 
захоронення  супутніх  і  стічних вод у нафтогазоносних пластах та пластах,  насичених 
мінералізованими водами,  що не  придатні  для господарського  і  побутового  використання,  в 
межах цієї ділянки (Стаття 13). Підприємства, крім нафтогазових операторів, що оперують 
свердловинами, потребують багатьох дозволів (див. Розділ 2.5.4).   

УГОДА НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ 
Закон про нафту і газ вимагає, що після виграшу оператором тендеру на спеціальний дозвіл він 
має вступити в переговори на укладення орендної угоди (або угоди на користування надрами). На 
практиці така угода зазвичай додається до спеціального дозволу. Умови оренди визначають 
територію та глибину формації. Розміри ділянки  нафтогазоносних  надр,  яка  надається  для 
видобування нафти і газу, повинні відповідати розміру родовища. Максимальна  площа  ділянок,  
які  надаються для геологічного вивчення  згідно угоди  в західних та східних басейнах сланцевого 
газу, не може перевищувати 500 квадратних кілометрів.  Розмір ділянки  може бути збільшено за 
рахунок суміжної незайнятої ділянки без проходження через тендерний процес (Стаття 19).  

Крім  розміру та глибини ділянки, угода про умови користування нафтогазовими надрами має 
містити такі суттєві положення (Стаття 28): 

• програма робіт,   що   повинна   бути   виконана    власником спеціального  дозволу  на  
користування  нафтогазоносними надрами, порядок її уточнення чи зміни;  

• джерела фінансування робіт;  

• строки виконання робіт;  

• зобов'язання щодо охорони довкілля;  

• умови продовження,  зупинення або анулювання дії спеціального дозволу на користування 

                                                   
10  Див . Постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. №725 « Про  затвердження переліку певних д            жуть  

провадитися  на підставі подання декларації відповідності   матеріально-технічної  бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства» (зазвичай  поводження з відходами та використання ґрунтових вод потребує 
дозволів) 
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нафтогазоносними надрами, в тому числі при виникненні форс-мажорних обставин;  

• порядок здійснення контролю за виконанням  умов  спеціального дозволу на 
користування нафтогазоносними надрами;  

• право власності   на   інформацію,   отриману   в  результаті користування 
нафтогазоносними надрами;  

• порядок проведення і фінансування ліквідаційних робіт;  

• відповідальність сторін;  

• порядок розгляду спорів.  

“Право власності на інформацію ”, вище за текстом, стосується вимоги до операторів тримати 
географічні звіти у Державному інформаційному геологічному фонді (ДІГФ). Якщо інформація 
отримана за власний кошт, ця інформація лишається приватною власністю. Інформація, 
отримана за державний рахунок буде становити державну власність, доступ до якої буде 
надаватися відповідно до законодавства України.   

2.2.2. МОНІТОРИНГ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 
Всі власники спеціальних дозволів мають додержуватись всіх умов угоди про використання надр 
та своєї програми робіт, додержуватись законів в цій сфері, охороняти здоров’я та безпеку своїх 
робітників та місцевого населення, відшкодовувати будь-які збитки, заподіяні  підприємствам,  
установам, організаціям, громадянам та довкіллю (Стаття 20).  

Держгірпромнагляд та органи місцевого самоврядування проводять моніторинг та забезпечують 
виконання спеціальних дозволів та положень угод про використання надр. Державна служба 
геології та надр має повноваження призупинити спеціальний дозвіл у разі, якщо нафтогазовий 
оператор не виконує його умови або умови угоди, або якщо виникає загроза людському життю чи 
здоров’ю, або якщо систематично порушуються закони в сфері навколишнього природного 
середовища (Стаття 26). Спеціальний дозвіл може бути анульований, якщо оператор, після 
призупинення дозволу не виправить виявленні проблеми (Стаття 27). Спеціальний дозвіл може 
також бути анульований, якщо оператор не розпочне роботу без поважної причини протягом 180 
днів після випуску дозволу.  

2.2.3. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ ПРО НАФТУ І ГАЗ ДО РОЗРОБКИ СЛАНЦЕВОГО 
ГАЗУ 
Угоди про розподіл продукції зазвичай використовуються в країнах, що розвиваються, і є дуже 
корисними тоді, коли, як в нашому випадку, невідомою є прибутковість ресурсу та існуючий 
орган з правомвласності не в змозі забезпечити інвестування та видобуток. Для залучення 
інвесторів та дозволу розробки відносно невідомого ресурсу, угода про розподіл продукції є 
гарним замінником регулюванню та правилам, що можуть застосовуватися в інших випадках. Як 
тільки Україна та інвестори дізнаються більше про розмір та прибутковість ресурсу сланцевого 
газу, і як тільки відбудеться успішна реалізація декількох угод про розподіл продукції, Україна 
може обрати вивчення додаткових підходів до розробки та видобутку сланцевого газу.11  Чи буде 
це зроблено шляхом належним чином доповненого Закону про нафту і газ або якимось іншим 
чином, створення нового правового та регуляторного середовища потребуватиме років. Дехто 
вважає, що Україна має розглянути Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ» № 1392-
                                                   
11 Має  бути зазначено, що специфічні проблеми у виконанні існуючого Закону про нафту і газ  та практичні  проблеми на нижчих рівнях управління стали основними мотивами розробки Закону про УРП. 
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VI, 21.05.2009 (надалі «Закон про метан вугільних родовищ») як гарний приклад для розробки 
нового правового середовища для незвичайного ресурсу.  

Можливе поєднання контролю над сланцевим та природним газом в рамках відповідним чином 
доповненого Закону про нафту і газ призведе до подібного правового регулювання аналогічними 
енергетичними продуктами, як це відбувається в США та Канаді. Однак, країна буде мати певні 
проблеми в рамках існуючого правового середовища та його виконання на державному та 
місцевому рівні до того моменту, як інші вуглеводні не будуть включені у Законі про нафту і газ. 
Маємо зазначити, що Закон про нафту і газ передбачає регуляторний контроль 
Держгірпромнагляду та місцевих органів самоврядування. Держгірпромнагляд має змогу просувати 
правила, що встановлюють для газових операторів технічні вимоги безпечного видобутку нафти і 
газу в Україні.12 

На додаток до занепокоєнь щодо ефективності та виконання Закону про нафту і газ, можливо, 
що цей закон не можна буде одразу застосувати до видобутку сланцевого газу, тому що сланцевий 
ресурс та метод його видобутку відрізняються від розробки природного газу. Наприклад,  
нафтогазове родовище визначено у Законі про нафту і газ як «природне скупчення нафти і  газу,  
що складається   з   одного   чи   кількох   покладів,  які  в  плані (горизонтальній проекції) 
частково  або  повністю  збігаються  між собою». Сланцевий газ не існує у покладах, а знаходиться 
у неперервних формаціях, що простягаються на декілька тисяч квадратних кілометрів. Вимога, що 
«розміри ділянки  нафтогазоносних  надр,  яка  надається для видобування нафти і газу, повинні 
відповідати розміру родовища» (Стаття 19) не може бути застосована, тому що немає покладу 
(родовища) як такого, а є неперервна геологічна формація, що може також містити природний газ, 
якій можна видобувати.  

Розробка сланцевого газу в цілому не так вже і відрізняється від розробки природного газу, але 
метод видобутку сланцевого газу буде потребувати внесення деяких невеликих змін до Закону про 
нафту і газ. Транспортна інфраструктура (трубопроводи) будуть такі самі, і гирло свердловини, 
що залишається після завершення буріння не буде відрізнятися від свердловини від видобутку 
природного газу. Відмінність видобутку сланцевого газу від видобутку природного газу полягає 
лише в тому, що  буріння свердловини відбувається горизонтально на 3 милі (3,2 км) і після цього 
свердловина постійно гідравлічно розривається  4-7 мільйонами галонів (1 900 – 2 650 м3) 
гідравлічної рідини.  

Через велику потребу у воді, деякі положення в рамках Закону про нафту і газ мають бути змінені 
та доповнені. Наприклад, Закон про нафту і газ дозволяє оператору вилучати непитну воду для її 
використання при бурінні без використання спеціального дозволу на воду. Беручи до уваги 
велику кількість води необхідної для гідравлічного буріння, це положення скоріш за все не матиме 
практичного значення для оператора. Так само не матиме значення положення Закону про нафту 
і газ, що дозволяє захоронення  супутніх  і  стічних вод у нафтогазоносних пластах, маючи на 
увазі великі обсяги гідравлічної рідини та якість тої води вона має бути направлена туди, куди 
дозволено.  

Не зважаючи на те, що ці питання можна внести відносно невеликими змінами до Закону про 
нафту і газ,  існує думка щодо внесення до Верховної Рада зовсім нового закону, який введе зовсім 
нове правове середовище для розробки сланцевого газу. У 2005 р. Верховна Рада вже робила 
спробу провести новий закон щодо дозволу розробки метану вугільних родовищ. Закон було 

                                                   
12 Див, “Guidelines for state supervision of safe work during the construction of oil and gas wells,” approved by Order of Derzhhirpromnahliad 
dated 29 August 2007 № 190;  “Guidelines for state               
approved by Order of Derzhhirpromnahliad dated 21 April 2006. 
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прийнято чотири роки пізніше.  

Метан вугільних пластів також є неперервною формацією, для його розробки також потрібен 
спеціальний дозвіл, що визначається в Законі про метан вугільних родовищ.  Закон про метан 
вугільних родовищ був прийнятий для того, щоб вирішити непорозуміння щодо того, хто володіє 
правом на метан, який є супутнім продуктом при видобутку вугілля. Закон про метан вугільних 
родовищ був також необхідним  для того, щоб заохотити видобуток вугілля, даючи ініціативу 
компаніям інвестувати в технології, які б дозволяли виробляти та використовувати метан, який є 
відходом видобутку вугілля. Іншими причинами прийняття закону були «складність 
промислового видобування» та «підвищена вибухо- та пожежонебезпечності» метану вугільних 
родовищ (Стаття 5); складність видобутку метану з вугілля здається такою, бо відбувається 
одночасно з видобутком вугілля; необхідність стимулювання видобутку метану вугільних пластів  
шляхом цінових та податкових механізмів, які будуть сприяти розробці та інвестиціям (Стаття 11). 
Закон про метан вугільних родовищ дозволяє видобувати метан без сплати податків до 2020 року. 
Дозволи на видобуток метану вугільних родовищ видаються оператору видобутку вугілля, або 
іншому оператору за згоди оператора видобутку вугілля.   

Підхід розробки нового закону для метану вугільних родовищ  мав сенс, бо врегульовував 
поводження з метановим газом, який є небезпечним побічним продуктом вугільної промисловості. 
Вирішення правових та екологічних питань, пов’язаних з видобутком одночасно вугілля і метану, 
а також встановлення податкових пільг для стимулювання використання метану замість випуску 
його як відходу, потребувало унікального регуляторного підходу саме до метану вугільних 
родовищ.  Таких проблем не існує стосовно розробки сланцевого газу. Розробка сланцевого газу 
є подібною майже в усіх аспектах до розробки традиційного газу. Саме тому, внесення змін та 
доповнень до Закону про нафту і газ, як тільки сланцевий газ стане визнаним видом 
промисловості в країні, є напевно більш простим рішенням, ніж писати новий закон тільки для 
розробки сланцевого газу. 

2.3. УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ 
Україна видобуває нафту і газ більше ніж сто років. Насправді, Україні приписують одні з перших 
видобутків нафти у Європі. Видобуток нафти в кінці 1800 років вимагав будувати підземні тунелі 
щоб видобувати сиру нафту ковшами. Роберт Дом отримав кредит на будівництво однієї з 
перших нафтових свердловин у світі біля нині розташованого Львову у 1861 р.   

Сьогодні, технології, що використовуються в нафтогазовій промисловості України, відстають від 
тих, що використовуються в світі. Національні нафтові компанії, такі як Нафтогаз та Надра 
України використовують бурові установки ще з часів Радянського Союзу, побудовані у 1950-х – 
1960-х роках. Більш нові технології, такі як горизонтальне буріння і гідравлічний розрив, не 
використовуються в Україні. В результаті, без іноземних інвестицій через угоди про розподіл 
продукції або схожі угоди, ресурс сланцевого газу в Україні не зможе бути розроблений в 
найближчому майбутньому.   

З 1960-х років багато країн, яким не вистачало внутрішнього капіталу  або технологічної 
експертизи для розробки нафти і газу, прийшли до необхідності  використання угод про розподіл 
продукції.13 Угоди про розподіл продукції (УРП) також відомі як контракти про розподіл 
продукції або угоди про розподіл прибутку. В типовій УРП країна гарантує іноземній 
енергетичній компанії (інвестору) контрактне право розробляти ресурс на певній ділянці в межах 

                                                   
13  Bruce Kramer, et al, Concessions, Production Sharing, Participation Agreements, in INTERNATIONAL PETROLEUM TRANSACTIONS, THIRD EDITION, pg. 
463 (Rocky Mountain Mineral Law Foundation 2010).  Дві країни, які були першими у   PSA  були Алгерія та Індонезія у 1970-х роках.   
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країни. Інвестор приймає на себе усі фінансові ризики, пов’язані з розвідуванням та видобутком. 
Якщо нафта і газ знаходяться у кількості, яку можна видобувати, інвестор отримує право на 
продукт та може продавати його доти, доки не покриє усі витрати. Це зазвичай називається 
“витратна нафта ”. Як тільки інвестор покрив всі свої витрати, додаткова нафта чи газ 
розподіляється між державою та інвестором згідно проценту, обумовленому в угоді. Це зазвичай 
називається  “прибуткова нафта ”.   

2.3.1. ОГЛЯД ЗАКОНУ УКРАЇНИ ЩОДО УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ  
Закон України «Про угоди про розподіл продукції» № 1039-XIV, 14.09.1999 регулює укладення 
контрактів УПР між Урядом України та інвесторами на видобуток природних ресурсів. 
Український Закон про УРП має компоненти спільні з Законами про УРП інших країн. Інвестор 
приймає на себе підприємницький ризик, але буде мати змогу окупити свої витрати з 
виробництва та продажу продукції. Після того, як витрати покриті, прибутки розподіляються між 
урядом країни та інвестором згідно коефіцієнту, визначеному УРП.   

Процес розпочинається з оголошенням Урядом тендеру щодо певних ділянок.  Ці ділянки 
пропонуються постановою Кабінету Міністрів. Після цього тендери розглядаються постійною 
Міжвідомчою комісією, до якої входять місцеві органи влади, представники центральних органів 
влади, народні депутати України. Інвестор, який виграв тендер, має підготувати проект УРП 
(контракт), який пропонуватиме робочу програму, а також детальний план відповідності умовам 
тендеру. УРП та її умови можуть також визначатися Міжвідомчою комісією (Стаття 10).  

Після подання УРП має пройти екологічну, фінансову та правову експертизу. Коментарі, 
отримані в процесі експертизи (Див. Розділ 2.9) мають бути розглянуті та відповідні зміни мають 
бути внесені до кінцевого варіанту УРП. Цей кінцевий варіант погоджується Міжвідомчою 
комісією та нарешті передається сторонам, інвестору та Кабінету Міністрів України.  

В Україні ще ніколи не булу успішної УРП. Єдина УРП, яка була підписана у 2007 р. та розірвана 
у 2008 р. не була успішно впроваджена, не призвела до реальної розвідки та видобутку, а в даний 
час розглядається в суді. Закон про УРП змінювався та доповнювався декілька разів за останні два 
роки з метою сприяння виникненню інвестиційного інтересу міжнародних нафтових компаній. В 
грудні 2011 р. Кабінет Міністрів України опублікував дві постанови  про проведення тендеру 
щодо розподілу вуглеводнів, що будуть видобуті на Юзівському та Олеському родовищі 
(міститься у додатку 3 Тому 1). 

2.3.2. ПРОЦЕС ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
Сторонами контракту є інвестори та держава Україна в особі Кабінету Міністрів України. 
Інвесторами в УРП можуть бути іноземці, громадяни України, корпорації або будь-які інші 
юридичні особи, що відповідають вимогам тендеру. (Стаття 1 після останніх доповнень до Закону 
про УРП, раніше Стаття 5). Інвестором може бути одна чи декілька сторін, що несуть спільну  
відповідальність (Стаття 4). Останні зміни та доповнення до Закону про УРП дозволяють 
Кабінету Міністрів вимагати від інвесторів залучати державну нафтогазову компанію у якості 
партнера для розробки ресурсів14 (Стаття 7 §1).  

Постійна Міжвідомча комісія вирішує більшість справ пов’язаних з визначенням умов тендерів та 
виконання УРП (Стаття 5). Міжвідомча комісія уповноважена  наймати консультантів, якщо 
необхідно. 

                                                   
14 Термін  партнер визначено таким чином, що включає до  себе не лише компанії з фізичними та фінансовими активами, а також фірми, що складаються лише з працівників без обладнання та  інших активів. 
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Тендерний процес щодо УРП розпочинається з вимоги інвестора, направленої до Міжвідомчої 
комісії або з пропозиції Кабінету Міністрів щодо спеціальних ділянок для проведення тендеру 
щодо УРП. З цього моменту Міжвідомча комісія або Кабінет Міністрів мають три місяці для 
визначення, чи можливо застосувати на даній ділянці УРП.  Прийнятність ділянок, визначених 
потенціальними інвесторами визначається зважаючи на очікувану прибутковість, здатність 
держави розробити ресурс, внутрішню потребу у ресурсі, необхідність використання дорогих 
технологій, складність та фінансові ризики видобутку (Стаття 6). Крім того, необхідно також мати 
на увазі перелік ділянок, які Верховна Рада визначила як такі, що не підходять для УРП, тому що 
мають особливу наукову, культурну чи екологічну цінність.15  

Якщо ділянка визначена як така, що  підходить для проведення тендеру на УРП, Кабінет Міністрів 
видає постанову, якою оголошує тендер. Постановою встановлюється плата за участь, мінімальна 
сума інвестицій, роботи, які необхідно виконати та строки їх виконання, екологічні та інші вимоги 
держави (Розпорядження Кабінету Міністрів, Стаття 7 §1). Постанови за грудень 2011 р., що 
оголошували тендер щодо Юзівського та Олеського родовищ включали вісім сторінок умов 
(додаються).  

Після цього Міжвідомчій Комісії дається два місяці для визначення умов тендеру та необхідних 
документів. По завершенню двомісячного розгляду Міжвідомча комісія має опублікувати 
Запрошення до участі у торгах.  Пропозиції готуються протягом двох місяців с моменту публікації 
запрошення. Після цього Комісія має здійснити оцінку пропозицій протягом не більш ніж одного 
місяця після строку завершення подання пропозицій. (разом три місяці з моменту публікації 
оголошення про тендер до моменту визначення переможця). 

Учасник, що виграв тендер, має відповідати усім вимогам, визначеним у Запрошенні до участі у 
торгах. Крім цього, Закон про УРП визначає, що преференції будуть надаватися тим пропозиціям, 
які передбачають ефективний видобуток ресурсів, оптимальні екологічні заходи, ефективні 
технології, найбільш привабливі інвестиційні умови, досвід інвестора та його фінансову 
спроможність виконати роботи, запропоновані в рамках тендеру.   

Тендерний процес вважатиметься таким, що відбувся, якщо в ньому взяв участь хоча б один 
учасник, і цей учасник відповідає вимогам, встановленим в рамках тендерного процесу (Стаття 6). 
Результати тендерного процесу мають бути опубліковані в офіційних українських періодичних 
виданнях, а також розіслані всім учасникам.  

2.3.3. ЕЛЕМЕНТИ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ 
Переможець тендеру має три місяці на підготовку проекту та12 місяців на підготовку остаточного 
варіанту угоди про розподіл продукції.  Цей процес може бути подовжений  ще на 6 місяців, якщо 
письмово вимагається інвестором. УПР має містити мінімум 32 суттєвих положень, які поміж 
іншого включають (Стаття 8):  
 

                                                   
15 Перелік  ще не завершено і не опубліковано. 
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a. де будуть виконуватись роботи і на 
якій глибині 

b. робочий план та детальна програма 
заходів  

c. процедури моніторингу прогресу у 
досягненні цілей робочого плану  

d. відповідальність інвестора (штрафні 
санкції)за невиконання умов робочої 
програми 

e. план відновлення 
f. посилання на Статтю 8 § 4, що 

прив’язує УРП до відповідних законів 
України  

g. порядок оцінки продукту 

h. як буде передано право власності на 
державні ресурси 

i. передача права власності  державі по 
завершенню строку  

j. обов’язки сторін та гарантії чи 
страхування виконання цих обов’язків  

k. переваги зайнятості для працівників з 
України 

l. охорона праці та навколишнього 
природного середовища  

m. процес регулювання спорів  
n. фінансові умови такі як, собівартість 

нафти/газу, розподіл прибутку та ін.  

 
Фінансові умови мають включати визначення того, які витрати мають бути зроблені перед тим, як 
розподілено прибуток та процедури для обліку витрат.16 Амортизація не вважається витратами. 
Інвестор не може отримувати більше ніж 70 процентів  загального доходу доки він не окупить свої 
витрати.17 В Україні не існує прописаних правил щодо збуту виробленої продукції, можуть бути інші 
обмеження  щодо маркетингу продукції (Стаття 22 §1), включаючи внутрішні ринкові зобов’язання.18 

Додатково до переліку, наведеного вище, УРП може передбачати створення «координаційної ради» з 
метою координації зусиль сторін по виконанню угоди (Стаття 8 §6). Це положення виявитися 
практично доцільним беручи до уваги останні зміни до Закону про УПР, які дають Кабінету 
Міністрів повноваження вимагати від інвестора мати партнером компанію, що знаходиться у 
державній власності.  Однак, в реальності, ці положення щодо спільного управління значно слабкіші 
на практиці, ніж вони здаються.19 Зазвичай, національна нафтогазова компанія рахується з думкою 
зовнішнього інвестора з усіх управлінських рішень.    

Закон про УРП не вимагає певного обмеження розміру ділянки, на яку поширюється угода про 
розподіл продукції. Розробка сланцевого газу вимагає  більшу площу, ніж для видобутку 
традиційного газу, але є певні місцеві побоювання, що надання одній багатонаціональній компанії 
контролю над розробкою, яка покриває досить велику територію, може призвести до монопольного 
контролю цін та робочої сили. Маючи сьогодні невизначеність щодо реального розміру, глибини, 
природи та продуктивності ресурсу сланцевого газу в країні, скоріш за все учасники будуть вимагати 
більші ділянки  для роботи, ніж це було б за наявності геологічних та сейсмічних даних високої 
якості.   

Фінансові умови мають також включати до себе процент, що виплачується Уряду України та  
процедуру розподілу ресурсу  між державою та продажем на відкритому ринку. Компанії – інвестори 

                                                   
16 Часто  це називають ограждение  (англ. ring fencing) проекту 
17 На  дату  підготовки звіту були пропозиції зменшити дозволену вартість газу до 45% річного виходу. 

18 Внутрішні  ринкові забов ’язання, тепер дозволені Законом про УРП, будуть вимагати від компанії-оператору  продавати певний обсяг визначеній державній компанії по визначеній , зазвичай набагато меншій ніж ринкова, 
ціні .   

19 Bruce Kramer, et al, Concessions, Production Sharing, Participation Agreements, in INTERNATIONAL PETROLEUM TRANSACTIONS, THIRD EDITION, pg. 467. 
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оподатковуються (персонал та обладнання) згідно Податковому Кодексу України (Стаття 25). Однак, 
імпортоване обладнання не має бути ліцензоване і не підлягає квотуванню (Стаття 18). 

Після підготовки проекту угоди про розподіл продукції, вона має пройти процес української 
експертизи для оцінки фінансових, екологічних та правових питань.  Проект угоди також 
розглядається місцевим органом влади, якого він стосується. Коментарі щодо проекту угоди 
узагальнюються Міжвідомчою комісією та передаються інвестору не пізніш ніж через три місяці 
після надання проекту на розгляд.  Після цього, у інвестора є можливість внести відповідні зміни. 
Новий проект угоди, зазвичай лише у тій частині, щодо яких не досягнуто згоди, може знов бути 
переданий на експертний розгляд.  

Після погодження проекту угоди Міжвідомчою комісією угода підписується сторонами. Від України 
підписантом остаточного варіанту угоди про розподіл продукції є особа, уповноважена Кабінетом 
Міністрів.  

УРП залишається в силі протягом періоду, погодженого сторонами, але не більше ніж 50 років.20 
Держава залишає за собою право розірвати угоду, якщо не виконуються умови Закону про УРП та 
самої угоди. 

2.3.4. ЗВ'ЯЗОК ЗАКОНУ ПРО УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ З ІНШИМИ ЗАКОНАМИ 

Як вже зазначалося вище, УРП є предметом розгляду законів щодо експертизи.  Застосовуються 
також інші закони щодо охорони навколишнього середовища, якості повітря, води та інші закони, 
якщо не протирічять положенням Закону про УРП та самій УРП (Стаття 2). Однак, Закон про нафту 
і газ не поширюється на УРП (Закон про нафту і газ, Стаття 2). Відповідність іншим законом може 
бути послаблена через положення в Законі про УРП, що вимагає державу надавати «спеціальний 
дозвіл» (що узгоджується з Законом про нафту і газ (див. 2.2.1.1)) та будь-які інші дозволи чи ліцензії, 
що вимагаються УРП (Стаття 4 §3). 

Останні зміни і доповнення були внесені до Закону про УРП для того, щоб заморозити багато 
пов’язаних з ним законів, які можуть стосуватися інвестора УРП. УРП тепер містить «стабілізаційні 
положення», які забороняють застосування будь-яких нових національних чи місцевих законів до 
умов, зазначених в УРП (Стаття 27, із змінами та доповненнями від 17 липня 2011 р.). Однак, нове 
законодавство з питань оборони, національної безпеки, громадського порядку, охорони 
навколишнього природного середовища будуть застосовуватись до інвесторів. Нові міжнародні 
угоди теж будуть застосовуватись, навіть якщо їх умови протирічать умовам УРП. (Стаття 36).21  

Закон про УРП гарантує, що інвестор буде зобов’язаний відповісти за шкоду, викликану діяльністю 
інвестора за УРП, якщо він не зможе надати підтвердження, що шкода була спричинена 
природними факторами чи навмисними діями постраждалої сторони  Якщо шкода була викликана 
правомірними діями інвестора, тоді витрати мають бути рівно розподілені між державою та 
інвестором шляхом зменшення обсягу продукту, добутого для отримання прибутку доки шкода не 
буде повністю компенсована.   

                                                   
20 Поточний проект УРП Міжвідомчої комісії передбачає 50 річний строк для контракту по Олеському родовищу. 
21 Метою  Статті 36 є чітко дати зрозуміти, що міжнародні угоди, як тільки їх ратифіковано, стають частиною українського національного  законодавства. В таких випадках, так як угода стосується одного з предметів  
стабілізаційної  статті – оборона , національна безпека, громадський порядок, охорона навколишнього природного середовища – можна  просити снехтувати стабілізаційною статтєю, але це не буде стосуватися інших угод.    



 

В рамках УРП, уряд України може обрати позбутися суверенного імунітету, дозволивши собі 
судитися щодо питань пов’язаних з УРП. Та межа, до якої держава може позбутися суверенного 
імунітету, обговорюється сторонами та визначається у УРП. 

Органи місцевого самоврядування  не мають податкових повноважень зобов’язати нафтогазову 
промисловість оплатити вдосконалення інфраструктури та послуг або компенсувати шкоду їх 
навколишньому середовищу та інфраструктурі. Закон про УРП стверджує, що органи місцевого 
самоврядування місцевостей, де заподіяно шкоду навколишньому середовищу, можуть оцінити 
вартість додаткових послуг та вдосконалення інфраструктури, а також шкоду, заподіяну 
навколишньому середовищу, а Кабінет міністрів має врахувати цю оцінку органів місцевого 
самоврядування при визначенні розподілення прибутків від УРП. При цьому національний уряд 
зберігає повний контроль над розподіленням прибутку та компенсацій за шкоду, якщо така є, і це 
напряму не прив’язано до розподілу прибутку від нафтогазової діяльності.  

2.3.5. ОСТАННІ ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ 
За останні два роки, було внесено декілька важливих змін, щоб зробити Україну більш привабливою 
для інвесторів в нафтогазовому секторі. Ці зміни включають:  

1. Стабілізаційне положення національного господарства: Закон про УРП гарантує, що 
інвестор буде захищений від змін у законодавстві, за винятком положень щодо оборони, 
національної безпеки, громадського порядку чи охорони навколишнього природного 
середовища (Стаття 27 §1, із змінами та доповненнями від 17 липня 2011 р.). 

2. Стабілізаційне положення місцевого законодавства: Інвестор не підпадає під дію 
місцевих нормативно-правових актів, що обмежують права інвесторів згідно УРП, якщо вони 
не стосуються охорони навколишнього середовища чи здоров’я (Стаття 27 §2, із змінами і 
доповненнями від 3 вересня 2010 р.).  

3. Вилучення списку ділянок, до яких можна застосовувати УРП: До 2011 р. Кабінет 
Міністрів визначав ділянки, до яких можна застосовувати УРП після координації з 
Верховною радою та місцевими органами влади. Діючий сьогодні закон дозволяє інвестору 
пропонувати будь-яку ділянку, крім тих, що були визначені Верховною Радою як такі, що 
мають спеціальну наукову, екологічну або культурну цінність. (Стаття 6 §2, із змінами і 
доповненнями від 17 листопада 2011 р). Ця зміна вилучила повноваження місцевих органів 
влади перешкоджати УРП на територіях, що належать до їх юрисдикції.   

4. Дозвіл партнерства з національним урядом: Переможцю тендеру на укладення УРП може 
бути поставлена вимога в рамках УРП зробити партнером в розробці ресурсу державну 
нафтогазову компанію.  

2.3.6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ 
Останні зміни до Закону про УРП стурбували місцеві органи влади. У них є реальні побоювання, що 
промислова діяльність, дозволена УРП, негативно вплине на постачання води, навколишнє 
природне середовище та інфраструктуру. У місцевих органів самоврядування має бути стабільний 
механізм фінансування для того, щоб мати можливість сплачувати за заподіяну шкоду а також 
фінансувати розвиток місцевої інфраструктури. Рекомендації стосовно питань пов’язаних з органами 
місцевого самоврядування представлені у Розділі 2.11.   
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Останні тендери оголошені для  Олеського та Юзівського родовищ (див Додаток 3) виявили такі 
питання, що необхідно врахувати в діючому режимі УРП в Україні: 

• Має бути чітке та широке визначення “робочої програми”, включаючи діяльність від 
розвідки до закриття. 

• Досі є невизначеність щодо того, хто може діяти як учасник тендеру за іноземну нафтову 
компанію. 

• Уряд має прояснити роль державної компанії у розвитку (фінансову, технічну). 

• Вимоги міжнародного арбітражу мають бути надалі з’ясовані. 

• Закон має детальніше роз’яснити, хто тримає спеціальний дозвіл – компанія-інвестор або 
державна компанія. 

• Потребують більшої прозорості критерії присудження контракту та вага цих критеріїв. 

• Необхідно розробити  методи (фінансово та політично) поводження з місцевими 
наслідками від розробки сланцевого газу (більш детально у Розділі 2.11.). 

2.4.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА З ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-XII, 25.06.1991 
(надалі «Закон про навколишнє середовище») був прийнятий перед розпадом Радянського Союзу  і з 
того часу декілька разів доповнювався. Він є загальним законом, що стосується охорони 
навколишнього середовища, він включає загальні положення, які задають тон охороні 
навколишнього природного середовища в Україні  та встановлює адміністративні рамки, що 
включають всі рівні уряду та громадян. Закон про навколишнє середовище визначає правове 
середовище для всіх ключових елементів охорони навколишнього природного середовища:  

• Встановлення права власності на землі та природні ресурси країни (Стаття 4)22 та визначення 
об’єктів правової охорони навколишнього природного середовища (Стаття 5).23 

• Встановлення та гарантування екологічних прав (Статті 9 – 11) та встановлення обов’язків  
(Стаття 12) громадян у галузі охорони навколишнього середовища. 

• Забезпечення громадської участі щодо законодавства, планування діяльності, інших заходів, 
що впливають на навколишнє середовище (Стаття 9). 

• Створення середовища для оцінки потенціальних негативних впливів проектів на  
навколишнє середовище (Стаття 51 та 26 – 30). 

• Збір та облік інформації в сфері охорони навколишнього природного середовища (Статті 8, 
10г, та 22 - 24) гарантування вільного доступу до  інформації в сфері охорони навколишнього 
природного середовища (Статті 25 та 251). 

                                                   
22 Стаття 4.  Право  власності на природні  ресурси - Природні   ресурси  України  є   власністю   народу   України, який  має  право  на  володіння,  використання  та   розпорядження  природними багатствами республіки.  

У  державній  власності перебувають  всі  землі  України,  за  винятком  земель , переданих у колективну і приватну власність.  
23 Стаття  5. Визначає об’єкти правової охорони (економічні та неекономічні природні ресурси, здоровя та життя дюдей) та сфери спеціального  захисту (національні заповідники та інші спеціальні об’єкти та території ).   



 

• Вимога до підприємств та інших установ захищати навколишнє природне середовище під 
час проектування, будівництва та експлуатації певних структур та обладнання  (Статті 10 §б та 
51). 

• Розробка стандартів та норм, що регулюють використання надр та контролюють 
забруднення (Статті 31 – 33). 

• Забезпечення стимулювання в системі охороні навколишнього природного середовища 
(Стаття 48). 

• Вимога планування та здійснення заходів щодо запобігання аварій та пом’якшення їх 
наслідків (Стаття 66).24  

• Визначення засобів забезпечення відповідності законам в сфері навколишнього природного 
середовища (Статті 34 – 37), врегулювання спорів (Стаття 67), притягнення до 
відповідальності за екологічні злочини та порушення (Статті 68 – 70).  

Деякі статті закону є більш предметні, вимагають реалізації особливих заходів з охорони повітря, 
води, земель, корисних копалин і т.і. Більшість з цих положень посилюються спеціальними 
законами щодо різних видів ресурсів, які будуть обговорюватися нижче. Приклади статей, що мають 
відношення до розробки сланцевого газу, але більш детально регулюються іншими законами, 
включають:   

• Стаття 52. Ставить вимоги до транспортування, зберігання та використання продуктів нафти 
й газу, токсичних хімікатів та іншого для запобігання забрудненню. Стаття вимагає від 
України розробки  погодженого переліку хімічних препаратів та речовин, дозволених для 
використання.  

• Стаття 55. Вимагає від власників відходів (підприємств, установ, організацій, громадян) 
здійснювати  ефективні заходи для зменшення обсягів відходів, їх нейтралізації, переробки та 
ліквідації. Див Розділ 2.6, де обговорюються питання відходів. 

• Стаття 56. Вимагає контролю за шкідливими викидами від експлуатації транспортних засобів. 
Див. Розділ 2.7, де обговорюються питання повітря. 

• Статті 60 - 64. Присвячені охороні природних територій (землі та води), природних 
екосистем, об’єктів особливого екологічного, економічного значення, унікальних видів, 
курортів та рекреаційних зон. Див. Розділ 2.8, де детально обговорюються ці ресурси.  

2.4.1. М О Н І Т О Р И Н Г І  З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я В И К О Н А Н Н Я  
Чи зможе Закон про навколишнє середовище (або будь-який інший закон) ефективно досягти 
поставлених цілей, головним чином залежить від:  

• Положень закону щодо моніторингу та забезпечення виконання, включаючи як 
повноваження різних рівнів влади забезпечити відповідність, так і здатність громадськості  
вимагати відповідальності уряду за неспроможність це зробити. 

• Достатності інформації (бази даних) для оцінки впливу на навколишнє середовище, та  

                                                   
24 Стаття 66. Уповноважує  державу систематично проводити перевірку   стану  екологічно небезпечних об’єктів та вимагає від відповідальних установ  невідкладно розпочати ліквідацію наслідків аварій та проінформувати 
всі  сторони, включаючи громадськість  про аварії та заходи щодо ліквідації наслідків  
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• Інституційної спроможності держави та органів місцевого самоврядування виконувати закон.  

Існуючі положення щодо моніторингу та забезпечення виконання узагальнені нижче для Закону про 
навколишнє середовище та у окремих розділах по індивідуальним законам. Рекомендації щодо 
додаткових положень також включені до цього та інших розділів та узагальнені в Розділі 3.2.  

Існуюча база не може бути повністю оцінена в рамках даного дослідження, цього не вистачає для 
посилення моніторингу особливих екологічних впливів розробки сланцевого газу. Як результат, у 
подальшому рекомендується оцінити та доповнити існуючу інформацію перед тим, як розпочнеться 
розробка (див. Том 1, Розділ 5). Те, що відомо про загальну інституційну спроможність держави та 
органів місцевого самоврядування і громадськості, обговорюється  в окремих розділах цього звіту 
(наприклад, Розділ 2.8 щодо охорони біорозмаїття) і в Томі 1, Розділі 4.3.4. Однак, оцінка особливих 
можливостей держави та громадськості щодо моніторингу розробки сланцевого газу знаходиться за 
межами даного аналізу. Деякі рекомендації стосовно побудови інституційної спроможності, однак, 
включені до розділу 3.3 цього звіту.   

Стаття 10 чітко стверджує, що екологічні права громадян будуть гарантовані. За загальними 
положеннями, що закликають до державних заходів з охорони та покращення навколишнього 
природного середовища (частина a), ця та інші статті  визначають роль уряду та передбачають 
участь громадян та неурядових організацій у захисті навколишнього природного середовища. 
Наприклад: 

• Державні органи  по  нагляду  за  безпечним  веденням робіт у промисловості   мають 
систематично   проводити   перевірки  стану  екологічно небезпечних об'єктів та 
виконання відповідних заходів і вимог щодо їх безпечної експлуатації. (Стаття 66). 

• Громадськість має право поряд з державою контролювати відповідність до цього закону 
(Стаття 10 §г). 

• Громадські природоохоронні об'єднання мають право брати   участь   у  проведенні  
спеціально  уповноваженими державними органами  управління  в  галузі  охорони  
навколишнього природного    середовища   перевірок   виконання   підприємствами, 
установами та організаціями природоохоронних планів і заходів (Стаття 21 §в). 

Закон України «Про екологічний аудит», № 1862-IV, 24.06.2004 (надалі «Закон про екологічний 
аудит») є основним законом для оцінки та забезпечення відповідності з законодавством України з 
питань охорони навколишнього природного середовища в процесі економічної та іншої діяльності 
(Стаття 8). Екологічний аудит може бути добровільним або обов’язковим (Стаття 12) та виконується 
за різних обставин, які можуть застосовуватися до видобутку сланцевого газу: 

• Процес приватизації державної власності 

• Інші зміни форми власності та зміни власників об’єктів  

• Оцінка обставин екологічного страхування  

• При передачі об’єктів державної та комунальної власності в лізинг чи концесію 

• Утворення спільних підприємств на основі таких об’єктів  

• Утворення, функціонування та сертифікація систем екологічного менеджменту; та  

• Здійснення економічної та іншої діяльності. 



 

Обов’язковий екологічний аудит проводиться за наказом зацікавлених органів виконавчої влади або 
органів місцевого самоврядування по відношенню до  небезпечних об’єктів та видів діяльності у 
випадку (Стаття 12): 

• банкрутства 

• приватизації або передачі об’єктів державної та комунальної власності в концесію 

• передачу або придбання у державну або комунальну власність 

• передачу об’єктів державної та комунальної власності у довгострокову оренду 

• створення спільних підприємств на базі об’єктів державної чи комунальної власності 

• екологічне страхування об’єктів  

• розірвання угод про розподіл продукції 

• в інших випадках передбачених законом 

Аудитор збирає інформацію, незалежно оцінює її і готує звіт (Стаття 20), що включає зокрема:  

• причини здійснення екологічного аудиту 

• перелік основних законодавчих актів та інших нормативних документів, відповідність до 
яких перевіряє аудитор 

• оцінку ефективності і достатності екологічних заходів, системи екологічного 
менеджменту, стан екологічного обладнання і конструкцій, інформацію про виплату 
екологічних платежів,  шкоду нанесену навколишньому середовищу, стану статистичної 
та іншої звітності щодо навколишнього середовища с точки зору відповідності реальним 
екологічним індикаторам 

• висновки екологічного аудиту щодо відповідності законодавчим актам та іншим 
нормативним документам.  

Звіт може містити рекомендації щодо заходів, які повинні бути здійсненні для усунення 
невідповідностей. 

При порушенні екологічних законів (незалежно від того, чи таке порушення було виявлене у процесі 
екологічного аудиту) може виникнути дисциплінарна, адміністративна, цивільна чи кримінальна 
відповідальність або вимога повної компенсації шкоди (Статті 68 - 70). Закон про навколишнє 
середовище також визначає інші наявні ресурси. Деякі з положень стосуються дій громадян, а деякі – 
дій держави:   

• Громадяни мають право  подання до суду позовів до державних органів, підприємств, 
установ,  організацій  і  громадян  про    відшкодування    шкоди, заподіяної їх здоров'ю та 
майну внаслідок  негативного  впливу  на навколишнє природне середовище (Стаття 9 
§з). 

• Громадяни мають право оскарження   у   судовому   порядку   рішень,   дій  або 
бездіяльності   органів   державної   влади,   органів   місцевого самоврядування,  їх 
посадових осіб щодо порушення екологічних прав. 

• МЕПР та його місцеві органи мають право  подання  позовів  про  відшкодування  
збитків  і   втрат, заподіяних  в  результаті  порушення  законодавства (Стаття 20 §г). 
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• Суд може припинити діяльність людей чи юридичних осіб, що є шкідливою для 
навколишнього природного середовища (Стаття 50). 

Закон також надає повноваження різним гілкам влади втручатися з метою обмежити діяльність 
підприємств та інших, хто порушує закон або перевищує межі, визначені дозволами: 

• Місцеві ради в сфері охорони навколишнього середовища можуть припинити 
господарську діяльність підприємств, установ та організацій  місцевого  підпорядкування,  
а  також  обмежити   чи  зупинити   (тимчасово)   діяльність   не   підпорядкованих   Раді 
підприємств,  установ  та  організацій  в  разі   порушення   ними законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища  (Стаття 15 §й). 

• МЕПР та його місцеві ограни можуть обмежити чи тимчасово зупинити діяльність 
підприємств і об'єктів, незалежно від їх підпорядкування  та  форм  власності, якщо їх 
експлуатація здійснюється з порушенням  законодавства  про охорону навколишнього 
природного  середовища,  вимог  дозволів  на використання   природних   ресурсів,   з  
перевищенням  нормативів гранично   допустимих   викидів  впливу  фізичних  та  
біологічних факторів  і  лімітів  скидів  забруднюючих  речовин (Стаття 20 §ж). 

• Кабінет Міністрів в сфері охорони навколишнього природного середовища може 
приймати рішення  про  зупинення  (тимчасово)  діяльності підприємств,  установ  і 
організацій, незалежно від форм власності та  підпорядкування,  в  разі  порушення  ними  
законодавства  про охорону  навколишнього  природного середовища (Стаття 17 §з). 

Ні МЕПР, ні місцеві ради не мають повноважень обмежувати чи забороняти діяльність підприємств, 
що функціонують згідно угоди про розподіл продукції. Стаття 20 спеціально ігнорує це 
повноваження для МЕПР (Стаття 20 §ж) і Закон про УРП обмежує державний контроль за 
виконанням УРП Кабінетом Міністрів, або за його інструкцією Міжвідомчою комісією чи іншим 
центральним органом виконавчої влади (Закон про УРП, Стаття 28). Обмеження вводяться Статтями  
17 §225 та 27 §2.26 Ці положення суттєво обмежують діяльність, пов’язану з УРП, повноваженнями 
Кабінету Міністрів за обома законами: 

• Кабінет Міністрів може обмежити, припинити або ліквідувати право використовувати 
підземні ресурси у разі прямої загрози життю та здоров’ю населення та навколишнього 
середовища згідно Закону про УРП (Стаття 17 §2). 

• Кабінет міністрів може лише тимчасово припинити діяльність поза контекстом УРП у 
разі більш загального «порушення законодавства в сфері охорони навколишнього 
природного середовища» згідно Закону про навколишнє середовище  (Стаття 17). 

2.4.2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Як зазначено вище, Закон про навколишнє середовище визначає правове середовище для всіх 
суттєвих елементів охорони захисту навколишнього середовища з додатковими деталями, 
                                                   
25 Закон  про УРП, Стаття 17(2): Право  користування  надрами  під  час виконання угоди про розподіл  продукції  може  бути  обмежено,  тимчасово   заборонено (зупинено)  або  припинено  Кабінетом  Міністрів  

України  у  разі виникнення безпосередньої загрози  життю  та   здоров'ю  людей  або довкіллю в порядку, передбаченому такою угодою. 
26 Закон  про УРП, Стаття 27(2): На інвестора не поширюється дія нормативно-правових  актів органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування, якщо такі акти обмежують права інвестора, визначені угодою про 

розподіл  продукції,  за  винятком  приписів  органів державного контролю та нагляду,  що видаються відповідно до законодавства України з метою створення   умов  для   безпечного  ведення  робіт,  охорони  надр, 
довкілля , збереження здоров'я населення. Зазначені приписи органів державного  контролю  та  нагляду,  що  призводять  до  обмеження , тимчасової   заборони   (зупинення)  або  припинення  користування надрами,  
обов 'язкові  для  виконання  інвестором з дати прийняття відповідного  рішення  Кабінетом  Міністрів  України  або  органом місцевого   самоврядування,  який  є  стороною  угоди,  в  порядку, передбаченому частиною 
другою статті 17 цього Закону. 



 

визначеними додатковими законами щодо конкретних видів ресурсів. Більшість змін, що могли б 
допомогти захистити навколишнє природне середовище та народ України у процесі розробки 
сланцевого газу, було б найкраще за все внести до цих спеціальних законів. Серед інших головним є 
роль різних рівнів влади, установ, що регулюються та громадськості у розвитку  екологічної політики 
та забезпеченні виконання всіх законів у сфері охорони навколишнього природного середовища. В 
своєму Національному плані дій Україна вже визнала необхідність підвищити громадську свідомість 
з екологічних питань, громадську участь у прийнятті рішень, виконанні рішень, доступ до 
інформації, залучення неурядових організацій до оцінки національної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища (пункти 1.1 – 1.15), Національний план дій також визнає 
цінність регіонального та місцевого планування та участі громадськості в охороні навколишнього 
природного середовища (пункти 7.1 -7.2). 

Розумний видобуток сланцевого газу в Україні може отримати користь від прояснення ролі різних 
рівнів влади, установ, що регулюють, неурядових організацій та громадськості. Наприклад, якщо 
Закон про УРП має на меті обмежити повноваження МЕПР та органів місцевого самоврядування 
щодо призупинення діяльності підприємств, які порушують законодавство в сфері охорони 
навколишнього середовища, то він має робити це чітким способом. Необхідно визначити чітку роль 
МЕПР та органів місцевого самоврядування  щодо забезпечення дотримання законів у сфері 
охорони навколишнього середовища  - навіть в рамках УРП – для того, щоб задовольнити потреби 
та захистити навколишнє середовище для тих, хто живе на територіях, на яких планується 
видобуток.27 Не залежно від того, чи будуть існуючі повноваження збережені, зменшені чи посилені, 
важливо забезпечити, щоб можливості збігалися з функціями нагляду. Кожна країна, що видобуває 
значні обсяги нафти і газу, має проблеми моніторингу нафтогазової діяльності. Свердловин занадто 
багато та вони розташовані далеко одна від одної, щоб можна було здійснювати їх постійний 
ефективний моніторинг. Ограни місцевого самоврядування, при адекватному навчанні, можуть 
надавати допомогу центральному уряду у моніторингу та забезпеченні виконання діяльності, 
пов’язаної з нафтою та газом. Підвищення інституційної спроможності буде також важливим при 
підготовці регуляторних актів, матиме наслідком отримання досвідчених робітників для нової галузі 
промисловості.28  

Крім цього, як було зазначено Європейською комісією в своєму огляді екологічної діяльності в 
Україні, регулювання в сфері охорони навколишнього природного середовища може бути 
ефективним лише тоді, коли правила є відомими, зрозумілими і, бажано, прийнятими компанією, 
що регулюється, та громадськістю. Команда рекомендує покращення діалогу між гравцями, 
долучення їх до розвитку законодавства, до вирішення екологічних проблем, та інформування їх про 
виконання нових законів та наказів.29 

На додаток до Закону про навколишнє середовище, Закон про екологічний аудит передбачає 
способи оцінки того, чи підприємства та інші установи додержуються законів у сфері 
навколишнього середовища. Згідно цього закону, звіт екологічного аудиту є власністю замовника та 
основою для прийняття відповідних рішень замовником (Стаття 20). Не дивлячись на те, що 
конфіденційність є важливим базисним принципом екологічного аудиту (Стаття 20), результати 
аудитів – принаймні обов’язкових аудитів – мають бути доступні для громадськості. Коли 
замовником є орган влади, що здійснює добровільний чи примусовий аудит,  (Стаття 12), 
конфіденційність має бути забезпечена лише, коли необхідно захистити джерело інформації аудиту. 

                                                   
27 Див . також , Огряд ЄК на стор. 34 та 39. 

28 Див . також, Огляд ЄК на стор. 34 та 39. 

29 Огляд ЄК на стор.40 
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Фінальний аудиторський звіт, що включає докази та висновки аудиту, має бути доступним 
громадськості. 

2.5. ОХОРОНА ВОД 

2.5.1. ВСТУП ДО ОХОРОНИ ВОД 
Охорона водних ресурсів під час розробки сланцевого газу викликає одне з найбільших занепокоєнь  
в Україні і є одним з найбільш спірних питань у розробці сланцевого газу в світі. Через те, що 
розробка сланцевого газу використовує направлене буріння і часто може розташовувати допоміжні 
споруди на централізованій ділянці, споруди з розробки сланцевого газу можуть бути розміщені 
таким чином, щоб не порушувати водойми. Винятком може бути розташування та побудова 
трубопроводів та інших лінійних об’єктів, пов’язаних з розробкою та транспортування газу, що 
мають проходити над чи під водоймами. За виключенням цих рідких випадків прямого впливу на 
водойми, мають бути враховані декілька потенційних впливів на кількість та якість водних ресурсів, 
що включають:  

• Використання великої кількості води для гідравлічного розриву 

• Забруднення підземних та поверхневих вод скиданням стічних вод  (короткострокове)  та 
видобутою водою (довгострокове) 

• Ерозія та зливні стоки через пошкодження землі внаслідок короткострокової будівельної 
діяльності та довгострокової промислової діяльності, включаючи використання існуючих 
та нових доріг 

• Забруднення підземних та поверхневих вод внаслідок неправильного/неналежного 
цементування та обшивки свердловин, гідравлічного розриву та розливу хімікатів  

Основним законом (законами) України, що захищає водні ресурси в процесі видобутку сланцевого 
газу є Водний кодекс № 213/95-VR, 06.06.1995, а також положення Закону про нафту і газ. Крім цих 
основних законів, вплив на водойми регулюється певною кількістю стандартів щодо управління 
використанням води, дозволів, охорони поверхневих вод, відведення стоків включаючи максимально 
дозволену концентрацію відведення. Хоча роль стандартів і буде згадуватись надалі, детальний огляд 
водних стандартів не входить до рамок даного дослідження.   

Цілями Водного кодексу України (Стаття 2) є:  

• забезпечення збереження, науково  обґрунтованого, раціонального використання вод  для  
потреб  населення  і  галузей економіки 

• відтворення  водних  ресурсів  

• запобігання шкідливим  діям вод та ліквідації їх наслідків 

• поліпшення стану водних  об'єктів 

• охорона прав підприємств, установ, організацій і  громадян на водокористування 

Водний фонд України, який є “національним надбанням   народу   України,   однією   з  природних  
основ  його економічного розвитку і соціального добробуту ” (Преамбула), складається з усіх вод на 
території України, включаючи  поверхневі та ґрунтові води, природні та штучні об’єкти (Стаття 3). 
Землі водного фонду включають, зокрема, дно та береги водних об’єктів. Водні об’єкти є виключно 
власністю народу України (це означає, що вони можуть надаватися тільки у користування, не можуть 



 

бути продані) (Стаття 6). Води класифікуються за загальнодержавним та місцевим значенням 
(Стаття 5).  

Водокористувачі можуть бути первинними (ті, хто мають власні водозабірні споруди) та вторинні 
(Стаття 42). Використання води може бути загальним (що вільно використовується громадянами без 
застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) (Стаття 47) або спеціальним. Спеціальне 
водокористування згідно Водного кодексу це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд 
або технічних пристроїв, використання води та  скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, 
включаючи забір води  та  скидання  забруднюючих  речовин  із зворотними водами із 
застосуванням каналів (Стаття 48). Спеціальне користування здійснюється на підставі дозволу 
(Стаття 49) на період 3 – 25 років і потенційно може бути подовжено багато разів (Стаття 50). Право 
на спеціальне водокористування надається державними органами охорони навколишнього 
природного середовища та водного господарства, встановлює кількість, тип використання та 
дозволений рівень скидання забруднюючих речовин. На потенціальних ділянках розробки 
сланцевого газу, ці державні органі надають повноваження на спеціальне використання води 
місцевого значення. Води загальнодержавного та місцевого значення можуть передаватися у 
користування на умовах оренди, що дозволяє обмежити діяльність іншим користувачам на 
орендовані водні об’єкти (Стаття 51). Охорона води та використання води на сьогодні знаходиться у 
повноваженні МЕПР, Державного агентства водних ресурсів України та Державної служби геології 
та надр України (ґрунтові води), з деякими повноваженнями місцевих рад і невеликою кількістю 
повноважень органів місцевого самоврядування.  

2.5.2. ПРЯМИЙ ВПЛИВ НА ВОДНІ ОБ’ЄКТИ 
Як згадувалось раніше, більшість прямих негативних впливів на водні об’єкти можна уникнути 
шліхом гнучкості у розміщенні споруд з розвитку сланцевого газу. Декілька положень Водного 
кодексу та інших законів у сфері охорони навколишнього природного середовища вимагають 
уникнення негативного впливу на особливі види вод, включаючи: 

• Стаття 54 захищає водні об’єкти, що мають особливе державне значення, наукову та 
культурну цінність, а також ті, що входять до складу систем оборотного водопостачання 
теплових та атомних електростанцій шляхом часткової  чи повної заборони їх 
використання.  

• Стаття 63 та 104 захищає лікувальні води від усіх інших видів використання, включаючи 
скидання стоків.  

• Стаття 69 захищає води, призначені для протипожежних потреб від інших видів 
використання. 

• Стаття 80 захищає малі річки, забороняючи різні зміни рельєфу басейну річки. 

• Стаття 94 захищає водні об’єкти, віднесені до природно-заповідного фонду від інших 
видів користування, що не відповідають їх цільовому призначенню (див. також, Розділ 2.8 
щодо Природних земель та збереження біорозмаїття). 

Інші види земель захищаються через часткову заборону  або захист в залежності від конкретного 
випадку:  
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• Статті 85-87 та 91-93 передбачають використання земель під та асоційованих з водами 
України включаючи території захисту вод (Стаття 87)30 та смуги відведення  (Стаття 91). 

• Стаття 97 захищає рибальські водні об’єкти під час розміщення, проектування, 
будівництва, реконструкції та введення і дію підприємств  через захисні та пом’якшуючі 
заходи, серед яких будівництво риборозплідників, штучних нерестовищ, рибопускних 
споруд, підготовка ложа водоймища тощо.   

• Стаття 82 вимагає дозволу від місцевих рад на створення штучних водойм та водо 
підпірних споруд  на річках та в інших басейнах, що впливають на природний стік 
поверхневих та стан підземних вод.   

В той час, як положення Водного кодексу, що можна застосувати, є вимогами та заборонами для 
водокористувачів та інших підприємств, що функціонують поблизу водних об’єктів, одне 
положення обмежує дії уряду.  Стаття  98 забороняє вводити в дію підприємства, якщо в них немає 
споруд  та пристроїв, що запобігають забрудненню або вимірюють та обліковують водозабір.   

2.5.3. ВИСНАЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
Процес буріння та гідравлічного розриву для завершення кожної свердловини для видобутку 
сланцевого газу  використовує декілька мільйонів галонів води. В результаті, положення, що 
захищають ґрунтові та поверхневі води  від виснаження під час видобутку газу будуть дуже 
важливими щоб зробити розробку сланцевого газу екологічно відповідальною.  

Три цілі українського водного законодавства направлені на захист кількості води в Україні. Згідно 
Статті 2, метою водного законодавства є: 

• Забезпечити збереження та ефективне використання води;  

• Захист від виснаження вод; та  

• Охорона прав громадян, підприємств та інших на водокористування. 

Статті 29-30 та 48 передбачають забезпечення ефективного використання та захисту вод шляхом 
випуску спеціальних дозволів та встановлення плати за спеціальне водокористування. Процес 
випуску спеціальних дозволів на водокористування визначається Кабінетом міністрів України 
(Стаття 49). Спеціальні дозволи випускаються різними органами в залежності від типу водного 
об’єкту. Дозволи на воду з водних об’єктів національного значення випускаються державними 
органами виконавчої влади, для вод місцевого значення – місцевими радами. Всі водокористувачі 
(загальні та спеціальні) мають використовувати воду ефективно, але спеціальні користувачі води  
мають дотримуватися рівнів забору води, реєструвати забір води та використання води, здійснювати 
заходи щодо захисту від виснаження, виконувати обов’язки щодо відновлення водних ресурсів 
(Стаття 44). 

Підприємствам та їх постачальникам скоріш за все знадобиться спеціальний дозвіл на воду для 
деяких аспектів діяльності щодо розробки сланцевого газу (таких як, постачання свіжої води для 
використання при дослідженні, розробці та виробничій діяльності), але інші види діяльності, 
пов’язані з розробкою, є виключенням з положень кодексу на спеціальне використання. Спеціальне 
водокористування здійснюється насамперед для задоволення державних та громадських потреб, 

                                                   
30  Межі  визначаються індивідуально для кожного водного об’єкту згідно з Указом про визначення розміру та меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності  в них, прийнятим Постановою  Кабінетом  

Міністрів  №486 від 8 травня 1996 р.  



 

включаючи потреби промисловості, але не включає декілька типів користування. Ці з них, що 
стосуються розробки сланцевого газу, включають (Стаття 48): 

• Видобування корисних копалин 

• Проведення бурових та геологорозвідувальних робіт 

• Прокладання трубопроводів 

• Пропуск води через трубопроводи 

• Вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин (вироблена вода) 

Це не означає, що ці види діяльності не дозволені в Україні, але означає, що вони можуть бути 
здійснені без отримання спеціального дозволу на використання води.     

Крім того, той, хто має підписану угоду щодо газу та нафти, може без спеціального дозволу на 
використання води (Закон про нафту і газ, Стаття 13): 

• Видобувати в межах угоди мінералізовані води непридатні для домашнього використання, 
але ті, що потребує нафтогазова промисловість. 

• Заривати забруднені води та стоки нафтогазоносних пластів та насичені 
мінералізованими водами, непридатними для домашнього використання (див. Розділ 2.6 
щодо Поводження з твердими відходами). 

В результаті, якщо газові підприємства можуть використовувати мінералізовані води, не придатні для 
домашнього використання, для буріння та гідравлічного розриву (з або без попередньої підготовки 
води), їм не буде потрібен спеціальний дозвіл на водокористування для того щоб брати воду згідно їх 
угод.  Якщо мінералізованої води та виробленої води не достатньо для розробки сланцевого газу, 
розроблення скоріш за все буде потребувати постачання води для гідравлічного розриву від 
комерційно розвинутих поверхневих джерел або свердловин із спеціальним дозволом. Стаття 66 
Водного кодексу вимагає, щоб промислові водокористувачі здійснювали заходи щодо зниження 
водоспоживання шляхом використання покращених технологій.31 Стаття 81 також передбачає 
впровадження водозберігаючих технологій для захисту вмісту річок, але не визначає, хто саме має 
здійснювати ці заходи. Стаття 96 вимагає, щоб ефективне водокористування було забезпечене в 
процесі розміщення, проектування, будівництва, реконструкції та введення в дію підприємств та 
забороняє  проектування та будівництво систем прямого водопостачання для промислових 
підприємств, якщо технологія не забезпечує використання переробленої води. Стаття 40 передбачає 
способи вимірювання ефективного використання шляхом визначення рівнів використання води для 
поточного технологічного рівня та беручи до уваги покращені технології. 

Якщо не вистачає води з існуючих джерел ґрунтових та поверхневих вод, необхідно буде будувати 
нову свердловину для досягнення сталого рівня ґрунтових вод. Будівництво 
«експлуатаційних/комерційних водних свердловин  “підпорядковується Статті 106, що вимагає, щоб 
свердловини будувались  за дозволом  після погодження попереднього проекту  державними 
органами з геології та охорони здоров’я. Стаття не передбачає, однак, які обмеження можуть бути 
висунені до проекту. У разі нестачі води, Стаття 45 дозволяє для всіх водокористувачів, включаючи 
тих, в кого є дозволи на спеціальне водокористування. Орган, що видав дозвіл на спеціальне 

                                                   
31 Це  промислове положення Статті 66 може застосовуватися до промисловості незалежно від того, чи потрібен спеціальний дозвіл. Стаття  40 способи  вимірювання ефективного використання  шляхом визначення рівнів 
використання  води для поточного технологічного рівня та беручи до уваги покращені технології.   
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водокористування чи надав водний об’єкт для використання чи оренди, може обмежити таке 
дозволене водокористування. 

У Водному кодексі є додаткові положення, що спеціально стосуються використання питної води.  В 
той час, як він не обмежує промислове використання. Стаття 61 стверджує, що ґрунтові води питної 
якості мають бути першочергово використані для задоволення питних потреб населення та потреб 
домогосподарств, а також у харчовій промисловості та тваринництві. Стаття 66 вимагає від 
водокористувачів здійснювати заходи для зменшення споживання води (особливо питної води) та 
дозволяє місцевим радам за погодження відповідних органів державної влади з питань охорони 
навколишнього середовища встановлювати ліміти промислового споживання питної води. Ради 
можуть зменшити чи заборонити промислове споживання питної води з комунальних водопроводів 
під час стихійних лих та за надзвичайних обставин.  

Кодекс України про надра № 132/94-ВР, 27.07.94 (надалі “Кодекс про надра ”) також дає право 
власникам та користувачам земельних ділянок видобувати та використовувати 300 кубічних метрів 
(79 252 галонів) води за 24 години, хоча це положення не звільняє власника/користувача від 
отримання спеціального дозволу на водокористування для того, щоб це зробити. Так як такий 
добовий обсяг води не буде достатнім для здійснення гідравлічного розриву, не є зрозумілим, чи 
буде ділянка з розробки сланцевого газу складатися лише з однієї земельної ділянки для цілей, 
визначених в цьому положенні. Якщо ділянка з розробки сланцевого газу буде складатися з багатьох 
земельних ділянок, загальний обсяг води, що видобувається, може бути достатнім для гідравлічного 
розриву згідно цього положення та призведе до значних заборів води.32 У цьому разі, буде важливо, 
щоб таке користування контролювалося спеціальними дозволами на водокористування (Див Розділ 
2.5.8 щодо рекомендацій). 

2.5.4. ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД ВНАСЛІДОК 
ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ 
Багато з води, що використовується для гідравлічного розриву, через короткий термін з’явиться 
знову у якості стічних вод, або через довгий строк як видобута вода. Тверді відходи та рідкі 
забруднення також будуть виникати в процесі розробки та видобутку. Це включатиме бурову 
стружку, хімікати та ін. Регулювання токсичних та нетоксичних відходів розглядається у Розділі 2.4. 
щодо поводження з твердими відходами. Повторне використання та позбавлення стічних вод 
розглядається у декількох положеннях Водного кодексу (через загальні положення щодо збереження 
води, встановлення стандартів, спеціальних положень для промислових користувачів) та Законом 
про нафту і газ. Якщо вироблена вода вводиться до свердловини підземного контролю вприскування 
для використання або відновлення, свердловини мають бути належним чином побудовані та 
зацементовані щоб забезпечити, щоб рідина, що вприскується не забруднює підземні джерела 
питної води.   

Стаття 20, Статті 95 – 106 Водного кодексу, встановлюють загальні параметри для захисту вод від 
забруднення а також виснаження:  

• Стаття 95 вимагає, щоб усі води захищалися від дій, що можуть погіршити умови 
постачання води, принести шкоду здоров’ю, запасам риби, диким тваринам, родючості 
землі або зміні фізичних та хімічних властивостей води або порушити гідрологічний та 
гідрогеологічний режим вод.   

                                                   
32 3000 кубічних  метрів (792 520 галонів) для 10 земельних участків; 30 000 кубічних метрів (7 924 200) для  100 земельних учасків . 



 

• Статті 96 – 98 вимагають встановлення умов розміщення, проектування, будівництва, та 
введення в дію підприємств, структур та споруд для захисту вод від забруднення 
(Стаття 96) за для захисту рибних господарств (Стаття 97).  

• Стаття 99 забороняє скидання у водні об’єкти відходів та сміття.  

• Стаття 100 забороняє підприємствам та іншим суб’єктам  забруднювати, засмічувати різні 
ділянки, включаючи поверхні водозаборів та ін. виробничими, побутовими відходами та 
іншим сміттям , нафтовими, хімічними та іншими забруднюючими речовинами.   

• Згідно Статті 101, власники трубопроводів та інші мають забезпечити  охорону    вод    
від забруднення  і  засмічення  внаслідок  втрат  мастила, пального, хімічних, нафтових та 
інших забруднюючих речовин. 

Додаткові положення передбачають прямий захист спеціальних територій:  

• Стаття 94 забороняє всі види діяльності  на водних об’єктах, віднесених до природно-
заповідного фонду, якщо така діяльність суперечить їх цільовому призначенню  (див. 
також Розділ 2.8.).  

• Стаття 104 забороняє скидання будь-яких стоків  до водних об’єктів, які класифікуються 
як «лікувальні».  

• Стаття 87 передбачає утворення спеціальних водоохоронних зон, чиї межі визначено 
спеціально розробленими проектами. В спеціальних водоохоронних зонах заборонено 
викиди стічної води і в джерела, і в землю.  

Спеціальне положення щодо ґрунтових вод (Стаття 105) вимагає від підприємств здійснювати заходи  
щодо  попередження  забруднення  підземних  вод, а також обладнувати локальні  мережі  
спостережувальних  свердловин для контролю за якісним станом цих вод. У разі розкриття  
водоносних горизонтів з підземною  водою питної якості про це необхідно повідомити  у  
встановленому порядку державні  органи для вжиття заходів  щодо охорони підземних вод від 
вичерпання і забруднення. Винна сторона має відновити вичерпані або забруднені води. 

Крім цих загальних положень, що захищають якість води, Статті 33-36 встановлюють систему 
стандартів та нормативів для використання та захисту вод. Уповноважений центральний орган 
виконавчої влади встановлює показники максимально можливої концентрації речовин на основі 
використання водного об’єкту (Стаття 36): 

• Нормативи радіоактивних та нерадіоактивних речовин встановлені для вод, що 
використовуються для пиття та інших потреб домогосподарств; окремий показник 
встановлюється для вод рибальського господарства. 

• Додаткові, більш строгі нормативи можуть бути встановлені для курортів, лікувального та 
рекреаційного використання.  

Стаття 38 передбачає встановлення нормативів максимально допустимого рівня скидання 
забруднюючих речовин з метою покращення якості води. Стаття 39 передбачає встановлення 
нормативів  утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти та тих, що подаються на очисні 
споруди від різних типів промисловості. стаття 41 взагалі забороняє скидання у водні об'єкти 
речовин,  для  яких  не  встановлено нормативи  екологічної  безпеки  водокористування  та    
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нормативи гранично допустимого скидання, але відповідні центральні органи виконавчої влади 
можуть зробити виключення, якщо нормативи знаходяться в процесі розробки.    

І нарешті, Водний кодекс включає положення саме щодо промислового розвитку. Стаття 66 закликає 
промислових користувачів води  дотримуватися встановлених умов спеціального використання води  
та прописаних екологічних вимог (максимально допустимі скидання). Промислові користувачі 
мають також приймати міри  для  зменшення споживання води (див. Розділ 2.5.3) та припинення 
скидання забруднених зворотних вод шляхом удосконалення виробничих технологій, схем 
водопостачання та очищення стічних вод. 

Статті 70 – 75 представляють основні положення, що регулюють скидання стічних вод у водні 
об’єкти. Найбільш загальне положення (Стаття 70) дозволяє скидання стічних вод у водні  об'єкти  
допускається лише за умови наявності нормативів  гранично  допустимих  концентрацій  та 
встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. Однак, 
Водокористувачі  зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання скиданню стічних вод у водні 
об’єкти за деяких умов. Ці умови можна застосовувати і до розробки сланцевого газу, вони 
включають води, що:   

• можуть бути використані у системах оборотного,  повторного і послідовного 
водопостачання, переробки води 

• містять  речовини,  щодо  яких  не  встановлено  гранично допустимі концентрації 

• перевищують гранично допустимі скиди токсичних речовин та містять збудників 
інфекційних захворювань або 

• за  обсягом  скидання  забруднюючих  речовин  перевищують гранично допустимі 
нормативи 

Здається, однак, що Водний кодекс не передбачає скидання вод нафтогазової промисловості  в 
поверхневі водні об’єкти, так як Стаття 72 стверджує, що підприємства та інші суб’єкти, що 
видобувають нафту і газ, мають скидати вироблену воду до підземних горизонтів на умовах, 
встановлених МЕПР. Стаття 75 визначає більше обмежень на підземне скидання води, стверджуючи, 
що дозволяється створення ділянок підземного вливання рідини вод у глибокі водоносні пласти, що 
не містять свіжої води. 

• у виняткових випадках 

• після проведення спеціальних досліджень з дозволу спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої  влади  з  питань  екології  та природних ресурсів, що 
обговорювалось у Розділі 2.9. 

• за погодження МЕПР  

• за проектами,  погодженими із спеціально уповноваженими  центральними органами  
виконавчої  влади  з  питань охорони здоров'я,  з питань нагляду за охороною праці та 
відповідною місцевою радою 

Підприємства, що будують та експлуатують структури підземного вприскування (наприклад, 
розробляють свердловини по вприскуванню води) для захоронення відходів нафтогазових вод та 
забруднюючих речовин у воді мають також отримати: 

• дозвіл на користування надрами (Закон про нафту і газ, стаття 13) 



 

• дозвіл на будівництво споруд з управління відходами від місцевих адміністрацій або 
органів місцевого самоврядування (Закон про відходи, Стаття 20 або 21) 

• наділ для здійснення видобутку, на основі результатів спеціальних досліджень (Кодекс 
про надра, Статті 19 та 22) 

• дозвіл на зберігання та видалення відходів (див. Закон про відходи, Стаття 33) 

Підприємство має отримати спеціальний дозвіл на водокористування  на ці цілі, якщо захоронення 
відбувається в нафтогазоносних пластах чи зонах, насичених мінералізованою водою, не придатною 
для домашнього використання. (Закон про нафту і газ, Стаття 13).33 

Насамкінець, не є зрозумілим, чи загальні правила Водного кодексу щодо накопичувачів 
промислових забруднених стічних вод  та технологічних водойми (Стаття 74) поширюються на 
водойми, що використовуються для розробки газових родовищ (можливо не поширюється на 
резервуари сланцевого газу) та технологічні водойми та накопичувачі. Стаття не передбачає 
спеціальних норм щодо використання останніх, але їх мають використовувати згідно норм та правил  
експлуатації, прийнятими для їх технічних проектів.  

2.5.5. ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЧЕРЕЗ ЗЛИВОВИЙ СТІК ТА ЕРОЗІЮ 
Потенційно негативні впливи для поверхневих вод спричиняють зливові стоки та розливи Під час 
будівництва зливові стоки мають бути керованими, аби запобігти ерозії доріг та іншим наслідкам. 
Така ерозія ґрунту, якщо дати їй змогу досягти струмків або озер, може суттєво погіршити якість 
поверхневих вод  та вплинути на водне життя. Крім цього,  якщо площадки свердловин побудовані 
невірно, зливові стоки можуть вимивати хімікати з обладнання та транспортувати ці хімікати до 
оточуючих ґрунтів та джерел. Потенційний вплив таких розливів може виникнути від виробленої 
води, палива чи інших хімікатів, які можуть частково зберігатися на ділянці. 

Сучасні технології та найкращий досвід управлення може значно зменшити поверхневу шкоду від 
розробки нафти і газу. Цей досвід включає до себе консолідацію обладнання та споруд (декілька 
свердловин, що робилися з однієї платформи та централізоване водопостачання/ споруди зі збору 
води), використання спільних коридорів для доріг та споруд, проміжну та кінцеву обробку. Не 
дивлячись на це, пошкодження землі від розвитку сланцю може бути великим та забруднення 
поверхневих вод зливовими стоками, включаючи осад від ерозії, можуть бути значними, якщо 
відповідне регулювання не буде здійснене. 

Водний кодекс включає декілька загальних положень, що можуть бути використані для регулювання 
забруднення від ерозії.  Наприклад, контролювання використання землі у регіонах видобутку води 
(буферні зони), передбаченому Статтею 87 та загальний захист Статей 95 та 100 (все це описано у 
Розділі 2.5.4) може працювати на захист вод від стоків. Стаття 86, що дозволяє буріння та 
розвідування і прокладання трубопроводів та інших лінійних споруд, може також використовуватись 
для контролю стоків, адже знаходження цих споруд та процедури їх розробки/встановлення має 
бути погоджене МЕПР, Державним агентством водних ресурсів та Державною службою геології та 
ґрунтів. Дозволи та плани погодження можуть включати процедури контролю стоків та ерозії.  

У Водному кодексі є також декілька положень, що стосуються безпосередньо запобіганню ерозії та 
стоків: 

                                                   
33 Такий  самий набір дозволів можна вимагати і для вприскування  рідин. Стаття 1 закону  про відходи визначає «відходи» широко , так що може включати будь-які  води  с хімікатами, слиті до землі та залишені там. Так 
як  виробник сланцевого газу навряд чи  буде викачувати їх звідти, така діяльність може бути класифікована  як захоронення відходів. Згідно  звакону про відхови постійне розташування відходів під землею називається їх 
захороненням . 
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• Стаття 81 захищає річки від забруднення  шляхом антиерозійних заходів і контролю 
поверхневих стоків від конструкцій під час будівництва  та експлуатації доріг, залізниць та 
інших споруд; та 

• Стаття 107 визначає, що води можуть викликати ерозію ґрунтів а також утворення ярів, 
зсувів і селів. При експлуатації водних та інших споруд  необхідно використовувати 
заходи контролю ерозії,  такі як  будівництво антиерозійних гідравлічних конструкцій, 
земляних валів, водоскидів, захисних дамб, водосховищ-регуляторів. 

В Водному кодексі є одне положення, яке вимагає поводження з дренажними водами для зменшення 
рівня забруднення, перед скиданням до водних об’єктів (Стаття 73). Однак, ця стаття скоріш за все 
поширюється лише на особливі типи дренажних систем – системи, сконструйовані для уникнення 
затоплення та засолення земель, що зрошуються. Умови зливання таких вод у водні об’єкти 
встановлюються МЕПР. 

2.5.6. ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ТА ҐРУНТОВИХ ВОД ВНАСЛІДОК 
НАДЗВИЧАЙНИХ ВИПАДКІВ 
Вплив гідравлічного розриву на постачання води гаряче обговорюється в світі. Досі не визначено, чи 
механізми буріння свердловин, що включають гідравлічний розрив сланцевої формації, призводить 
до газу або забруднення технічними водами питної ґрунтової води. Що напевно відомо, однак, що є 
наміри тримати розриви, технічну воду та інші компоненти, що вивільняються під час гідравлічного 
розриву  окремо від потенційних джерел питної води та поверхневих вод. Відповідне буріння та 
технології завершення включають міри безпеки, щоб запобігти проблем, але забруднення може 
стати наслідком недоліків обсадної труби свердловини, неналежного цементування свердловини та 
інших факторів.  Крім того, свердловини мають бути належним чином встановлені, аби бути 
впевненими, що її захист не зіпсується  внаслідок дії хімікатів або умов тиску.  Неправильно 
встановлені свердловини можуть с часом дозволити нафті, газу або солоній воді потрапляти у 
ґрунтові води.34 

Не залежно від добрих намірів підприємців, негативний вплив на поверхневі та ґрунтові води буде 
порушенням законів України щодо охорони навколишнього природного середовища та положень 
Водного кодексу щодо реакції на надзвичайні ситуації. Стаття 44 §12  визначає, що користувачі води 
мають інформувати місцеві ради, МЕПР та Державно санітарно-епідеміологічну службу України про 
забруднення внаслідок надзвичайних ситуацій. Водокористувачі мають також виконувати 
надзвичайні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій. Стаття 108 визначає, що підприємства, 
що спричинили чи виявили аварію, мають одразу розпочати ліквідувати її наслідки і 
проінформувати відповідні органи влади про аварію. Користувачі води повинні також бути 
активними у наданні необхідних засобів для ліквідації результатів аварій на спорудах інших 
водокористувачів. Згідно Статей 10 та 108 сільські, селищні, міські та районні ради є відповідальними 
за суспільну компетентність  щодо стану водних об’єктів та екологічних надзвичайних ситуацій, що 
можуть вплинути на здоров’я  людей. Ці самі місцеві органи відповідають за організацію робіт з 
пом’якшення наслідків аварій (Стаття 10) та інформувати людей про здійснені заходи (Стаття 108).  

Існуючі вимоги до забезпечення того, щоб буріння та встановлення свердловин не мало негативного 
впливу на навколишнє природне середовище та не створювали аварійних ситуацій, представлені у 
Розділах 2.2 та 2.3. Пропозиції щодо вдосконалення цих вимог наведено у Розділі 2.5.9. 

                                                   
34 National Petroleum Council. 2011. Prudent Development: Realizing the Potential of North America’s Abundant Natural Gas and Oil Resources. 
http://www.npc.org/ (надалі  Звіт NPC). 

http://www.npc.org/


 

2.5.7. МОНІТОРИНГ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 
Охорона кількості та якості води під час розробки сланцевого газу вимагатиме: 

• Попереднього визначення (до початку розробки) кількості та якості ґрунтових та 
поверхневих вод, на які може вплинути розробка; 

• Строгогое виконання положень (описаних у розділах 2.5.1 - 2.5.6), що вимагають 
обережного проектування та впровадження заходів по захисту води;  

• Довгострокового моніторингу наслідків розробки (з моменту розвідування до 
виробництва); та  

• Повноважень та політичної волі скоротити розробку або передивитися діяльність при 
виникненні проблем.   

Водний кодекс пропонує деякі інструменти, необхідні для моніторингу та виконання. Статті 18-23 
розроблені для забезпечення відповідності всіх юридичних осіб та фізичних осіб водному 
законодавству. Стаття 21 вимагає державного моніторингу води як частини державної системи 
екологічного моніторингу та Статті 24-28 – реєстрації інформації щодо якості та кількості та 
використання поверхневих та ґрунтових вод.  МЕПР та Міністерство охорони здоров’я відповідають 
за затвердження екологічних нормативів якості води водних об’єктів та визначення ступеню 
забруднення водних об’єктів (Стаття 37).   

Різні суб’єкти, включаючи користувачів води спеціального призначення, урядових робітників 
різного рівня та громадяни мають відповідальність або можуть бути залучені до моніторингу та 
виконання: 

• Районні (Стаття 9), сільські, селищні, міські та обласні ради  (Стаття 10) відповідають за 
контроль використання та охорони вод та відновлення водних ресурсів, що належать до 
їх юрисдикції; 

• Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища,  відповідають 
за громадський  контроль  за  використанням  і  охороною  вод та відтворенням    водних    
ресурсів , їх повноваження   визначаються  положеннями,  що  затверджується МЕПР 
(Стаття 20); 

• Громадяни та їх організації можуть також сприяти громадському контролю використання 
та охорони вод (Стаття 11); 

• Користувачі води мають реєструвати забір та використання вод та надавати звіти 
відповідним органам (Стаття 44); 

• Користувачі води мають надавати вільний доступ державним інспекторам Державного 
агенства водних ресурсів та громадським інспекторам з охорони навколишнього 
середовища до своїх споруд  для перевірки відповідності водному законодавству, а також 
безкоштовно надавати їм необхідну інформацію, Стаття 23 гарантує правовий захист цим 
інспекторам; та 

• Громадяни та їх організації мають право брати  участь у проведенні спеціально 
уповноваженими державними органами перевірок виконання водокористувачами  
водоохоронних  правил  і  заходів  (Стаття 11). 
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Декілька положень також уповноважують урядові дії у відповідь на аварії, надзвичайні ситуації, 
низьки обсяги води, що постачається, та порушень закону: 

• Стаття 45 передбачає обмеження прав водокористувачів задля охорони людського 
здоров’я та інших державних інтересів; 

• Стаття 55 передбачає позбавлення права на спеціальне водокористування за порушення 
умов дозволів та умов охорони води;  

• Стаття 71 визначає, що скидання відходів у поверхневі води може бути обмежене, 
призупинене чи заборонене, якщо встановлені нормативи максимально дозволених 
викидів перевищено. Але Закон про навколишнє середовище (Стаття 20) звільняє 
підприємства, що діють згідно УРП від цього положення. 

• Стаття 66  дозволяє місцевим радам, у разі природних катастроф, аварій чи інших 
надзвичайних ситуацій, так як і у випадку перевищення рівня споживання води 
користувачем, зменшити або заборонити споживання питної води для промислових 
потреб з комунальних водопроводів та тимчасово обмежити її споживання з відомчих 
господарсько-питних   водопроводів   в   інтересах  першочергового задоволення питних 
і господарсько-побутових потреб населення. 

На ці Статті можна робити посилання в УРП. 

Водний кодекс також передбачає дисциплінарну, адміністративну, цивільну та кримінальну 
відповідальність за порушення водного законодавства та дає перелік різних типів потенціальних 
порушень  (Стаття 110). Стаття 95 дозволяє припинити діяльність, що наносить шкоду водним 
об’єктам, у судовому порядку.  Стаття 111 зобов’язує підприємства та інші суб’єкти компенсувати 
шкоду, нанесену ними внаслідок порушення водного законодавства.  

2.5.8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ВОДНОГО КОДЕКСУ 
Сильний Водний кодекс є необхідним для захисту як кількості, так і якості води України. 
Рекомендації щодо вдосконалення Водного кодексу у зв’язку з розробкою сланцевого газу 
включають: 

• Беручи до уваги величезну кількість води необхідної для гідравлічного розриву, 
українському закону не вистачає спеціального дозволу на використання води як для 
видобутку так і для вприскування води незалежно від зони забору/вливання, не залежно 
від якості води, незалежно від того, чи суб’єктом є підписант договору газової оренди чи 
комерційний постачальник/розпорядник. Система дозволів має вимагати моніторинг та 
громадське звітування якості та кількості води, включаючи склад гідравлічних рідин.    

• Водний кодекс має бути уточнено щодо  екологічного захисту водних басейнів та 
стокових водойм. 

• Водний кодекс має бути доповнено для роз’яснення того, що дренажні води від 
будівництва та експлуатації нафтогазових споруд мають перероблятися для зменшення 
рівня забруднення перед їх скиданням у водні об’єкти.    

2.5.9. ВСТАНОВЛЕННЯ ВСЕОСЯЖНИХ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ДЛЯ ОХОРОНИ ДЖЕРЕЛ 
ВОДИ 
Розробка сланцевого газу шляхом горизонтального буріння та гідравлічного розриву здійснювалося 
в США протягом 20 років. За цей період часу майже не було задокументованих випадків забруднення 



 

ґрунтових вод через процес гідравлічного розриву. Великі відстані між водами у верхніх пластах 
ґрунту та глибокими покладами сланцю знижують до мінімуму загрозу забруднення, викликану 
гідравлічним розривом. У тих рідких випадках, коли традиційне буріння сланцевого газу призвело до 
забруднення ґрунтових вод, на те було три основні причини: 1) нафтогазовий пласт знаходився дуже 
близько до ґрунтових вод, 2) газ та інші забруднювачі прокладали шлях через ділянки обшивки, що 
бути неповністю зацементовані, 3) ґрунтові води забруднювались внаслідок протікань резервуарів 
або неправильну переробку відходів. 

Ризик для ґрунтових вод України дуже низький, якщо існують нормативні акти, що вимагають 
використання найкращого управлінського досвіду оператором, а також строгого моніторингу та 
забезпечення виконання законів з боку регуляторного органу.  Найкращий міжнародний досвід  
(НМД) та моніторинг забезпечення виконання законів має відбуватися на кожному етапі розробки 
сланцевого газу: дозвіл на свердловину, взяття зразків перед бурінням, стандарти будівництва 
свердловини, її завершення, видобуток, підлючення, завершення її роботи. 

Більшість з наступних пропозицій взято з «Моделі регуляторного середовища», що скоро буде 
опублікована, розробка якої відбувалася за спільних зусиль екологічних неприбуткових організацій 
США на прикладі десяти нафтогазових компаній (Додаток 2).35 Вони дослідили всі стандарти США 
(основним був Техас щодо різних аспектів), врахували НМД від Американськогот інституту нафти, 
та ідеї від великої кількості діалогів з консультантами з нафтового інжинірингу. Остаточна версія 
дослідження очікується влітку 2012 р.  

Деякі з принципів та елементів цієї моделі регулювання можна вже знайти в Законі про нафту і газ, 
багатьох екологічних законах, включаючи Водний кодекс, які обговорювались у цьому звіті. Інші 
положення складають частину наших рекомендацій для модифікації українського законодавства (Див. 
Розділ 3.2). Але аналіз дозвільних умов та технічного регулювання буріння в Україні знаходиться 
поза рамками даного звіту. Як результат, в той час, як подальші розділи представляють більш 
глобальний погляд на вимоги щодо охорони води, ми би рекомендували у подальших дослідженнях 
визначити, які з цих додаткових вимог необхідні в Україні.  

БАЗА ДАНИХ ЯКІСНИХ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ ТА НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН 
Знання того, які поверхневі води та водні горизонти мають охоронятися, і де вони знаходяться, є 
найпершою вимогою будь-якої державної регуляторної політики з охорони якості води. Див. Розділ 
2.5.7. Після того, як регуляторний орган визначив на карті водні джерела, стає можливим охороняти 
їх шляхом розташування споруд подалі від джерел якісної води або шляхом застосування 
найкращого досвіду управління для охорони якості води. Модель регулювання становить 
середовище додаткового захисту якісної води та води, що знаходиться під охороною держави, що 
дозволить розробляти сланцевий газ без спричинення негативного впливу на воду. 

Для забезпечення належного планування, регуляторний орган має зазначити не лише місця 
розташування якісної води, а також поточні загрози цій воді на даний момент. В США, у штаті 
Пенсільванія, вважають, що покинуті свердловини становлять загрозу забруднення ґрунтових вод під 
час видобутку газу.  До того, як свердловину погоджено, для регуляторного органу важливо створити 
базу даних для території, що буде розроблятися, що відображуватиме офіційне поверхневе та 
підземне розташування всіх вуглеводнів, місць скидання та вприскування та геотермальних 
свердловин, а також всіх джерел якісної води на цій території. Якщо у регуляторного органу ще 
немає такої бази даних, має бути проведене дослідження та створена така база даних перед тим, як 
дозволяти будь-яку  розробку сланцевого газу на цій території. 

                                                   
35 Draft Model Framework for Hydraulically Fractured Onshore Hydrocarbon Exploration and Production Wells.  
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УМОВИ ДОЗВОЛУ НА СВЕРДЛОВИНУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ 
В США стандартною практикою є те, що перед тем як свердловина буриться, заглиблюється, 
поновлюється та ін. оператор має отримати дозвіл  від державного регулюючого органу. Інформація, 
що подається в заявці на дозвіл, а також умови, що встановлюються дозволом, є критичними для 
охорони поверхневих та ґрунтових вод. Суттєвими щодо охорони якості води є рішення щодо того, 
де свердловина буде розташована, як будуть поводитись з стічними водами, плани управління 
зливовими водами,  плани відповіді на надзвичайні випадки розливу.  

Поверхневі води найкраще за все охороняються при процесі надання дозволів, що забезпечує 
розташування свердловини належним чином і у місці, що знаходиться далеко від поверхневих вод. 
Див. Розділ 2.5.2. В США, в штаті Колорадо, вся вода, що використовується як джерело питної води, 
зафіксована на карті.36 Будь-які бурові та інші споруди мають знаходитися на відстані мінімум  92 м.  
Для споруд від 92 до 153 м  мають бути прийняті особливі міри такі як системи безшатового буріння, 
прийняті спеціальні програми для випадків розливу (Див. правило COGCC 317(B).   

Таблиця 2-1: Буферні зони  асоційовані з розробкою нафти і газу 

Зони 

Класифіковані 
сегменти 
водопостачання в 
футах (метрах) Вимоги 

Внутрішній буфер 
0 - 300 футів 
(0 - 92 м) Не можна займати поверхню 

Середній буфер 
301 – 500 футів 
(92 – 153 м) 

Системи без шахтового буріння, берм для розливів 
від резервуарів, збирання вхідних даних про якість 
води, програми аварійного розливу 

Зовнішній буфер 2,640 футів (153 – 805 м) 
збирання вхідних даних про якість води, програми 
аварійного розливу 

 

Охорона якості питної води, такої як поверхнева вода, вимагає знання того, де ця вода існує. Дозвіл 
має посилатися на державну базу даних щодо питної води та зазначення зон, де виробництво буде 
знаходитися дуже «у безпосередній близькості» до пластів питної води. «Свердловина у 
безпосередній близькості» - це свердловина, що вимагає додаткових заходів, тому що може 
становити реальну загрозу якості води  через місце свого розташування біля питної води або має 
неадекватний водоупір. «Свердловина у безпосередній близькості» це свердловина, яка:  

1) Має менш ніж 500 вертикальних футів (152.4 м) проміжної зони між сланцем та якісною питною 
водою без відомого водоупору, або  

2) Має більш ніж 500 вертикальних футів  (152.4 м) проміжної зони, але яку регуляторний орган 
визначає як  то, що знаходиться у безпосередній близькості, тому що має неадекватний водоупір.  

Той факт, чи буде визначено свердловину, як таку, що перебуває у безпосередній близькості, буде 
визначати рівень регулювання, та охоронних заходів, що будуть вимагатися.   

Дозвіл має також визначати, як планується зберігати та відводити стокові води. Резервуари для 
зберігання стокової води можуть негативно вплинути на поверхневі та ґрунтові води, а отже їх 
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використання слід уникати.  Вони також становлять загрозу дикій природі і можуть спричиняти 
неприємних запах для жителів сусідніх територій. Замість таких резервуарів, багато операторів в 
США перейшли на використання замкнених або безрезрвуарних систем буріння, які 
використовують систему трубопроводів та резервуарів, що утримують стокові води від операцій 
буріння. Див. Розділ 2.5.4. 

Якщо належне використання замкненої системи є неможливим, тоді законодавство має 
встановлювати чіткі вимоги для резервуарів з утримання стокових вод. Мінімальний стандарт може 
бути 12 дюймів (3 м) глиняної основи  під пластиковим керноприймачем товщиною мінімум 60 
мільйонних доль 37 Додаткові вимоги можна знайти у  Правилі COGCC стор. 903 та 904. 

План поводження зі стоковими водами  також має вимагатися. Рідини гідравлічного розриву та 
більшість вод, що видобувається з газової свердловини не є достатньо високої якості, щоб 
переносити їх на поверхню. Дозволені водоочисні споруди, водопереробні заводи, 
водовипаровуючи очисні споруди або підземні вприскування є шляхами поводження з відходами.  

У якості умови дозволу на свердловину,  кожен оператор має надати план реагування на 
надзвичайні ситуації, що передбачає ефективне управління у випадках надзвичайних ситуацій. Як 
мінімум, такий план має стосуватись: розливів, природних катастроф, неконтрольованих свердловин, 
пожежі, смертельних випадків та пошкоджень, загроз чи актів тероризму. Розливи є надзвичайно 
небезпечними, якщо поруч знаходиться джерело якісної води. Кожен план реагування на 
надзвичайні ситуації має передбачати можливість одразу повідомити відповідних постачальників 
води у разі розливу, що може вплинути на якість води.   

Інша інформація, що має включатися до заявки на отримання дозволу включає план побудови 
свердловини, який детально розписує заплановану глибину обшивки, цементування, 
місцезнаходження поверхні свердловини, та внутрішнього стовбуру свердловини. План охорони 
ґрунтових вод має також включати очікуваний тиск на поверхню за гідравлічного розриву і як буде 
моніторитись та перевірятись обшивка свердловини. Нафтогазовий оператор має також надавати 
інформацію регуляторному органу щодо рідин та хімікатів, які будуть використовуватися під раз 
гідравлічного розриву. 

ВЗЯТТЯ ЗРАЗКІВ НА ЯКІСТЬ ВОДИ ПЕРЕД БУРІННЯМ  
Базові дані щодо якості води з водних джерел, як ґрунтової, так і поверхневої мають бути 
обов’язковою передумовою розробки сланцевого газу біля джерел якісної води.  Вірні базові дані 
дадуть змогу зрозуміти, чи розробка сланцевого газу спричиняє погіршення якості води і дозволить 
прийняти міри для її очищення. В той самий час, вірні базові дані можуть слугувати захисту 
нафтогазового оператору, якщо буде доведено, що вода містила забруднення до початку розробки 
сланцевого газу.   

Модель регулювання передбачає, що базова та постійна перевірка води має здійснюватись на 
відстані до 1 000 футів (304,8 метрів) навколо свердловини, якщо свердловина не кваліфікується як 
така, що знаходиться у безпосередній близькості. Якщо мова йде про свердловину, що знаходиться у 
безпосередній близькості, тоді базова перевірка має проводитись на відстані 2 650 футів (807,72 
метрів) від свердловини. Зразки можна брати з домашніх водних свердловин, або мають бути 
зроблені  спеціальні свердловини для перевірки води.  

Режим перевірки води має бути стандартизований нормативно-правовим актом. Стандартний тест 
якості води  може включати pH; лужність, питому електропровідність, основні катіони / аніони 
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(хлорид, фторид, сульфат натрію), загальну кількість розчинених твердих речовин; BTEX / GRO / 
DRO, TPH; ПАУ (у тому числі бенз (а) пірен), а також метали (миш'як, барій, кальцій, хром, залізо, 
магній, селен).38 Регуляторний орган може також обрати  вимогу доброякісних індикаторів рідин 
гідравлічного розриву або тесту на рідкі хімікати, що відомі як такі, що використовуються в процесі 
гідравлічного розриву.    

СТАНДАРТИ БУДІВНИЦТВА СВЕРДЛОВИНИ (БУРІННЯ) 
Шляхом належного планування та базових тестів води, нафтогазовий оператор має дізнатися, чи 
існує якісна вода на відповідній ділянці та, чи буде свердловина находитись у безпосередній 
близькості до якісної води. Знання місцезнаходження та глибини якісної води дасть змогу визначити 
нафтогазовому оператору та регуляторному органу, до якої глибини бає бути зроблена обшивка та 
цементування для того, щоб захистити водні джерела.     

Погана обшивка та цементування призводили до аварійного забруднення ґрунтових водних джерел в 
США.  Вважається, що, коли свердловина буриться через продуктивну зону, ця зона може вивільняти 
достатньо газу, щоб спричинити утворення каналів в цементі навколо обшивки. Коли свердловину 
завершено, такий канал може продовжувати слугувати  проходом для природного газу  з низу 
прошивки до ґрунтових вод з можливістю виходу на поверхню.  

Такі типи аварій можна уникнути, якщо дотримуються процедури, що забезпечують, що:    

1) Вся обшивка відповідає стандартам та достатньо зацементована або іншим чином закріплена. 

2) Всі зони, що місять воду, що охороняється, ізольовані та закриті, щоб ефективно запобігти 
забрудненню води. 

3) Всі потенційно продуктивні зони, зони, здатні викликати кільцеве перевищення тиску, або 
агресивні зони ізольовані і закриті, наскільки це потрібно для запобігання вертикального руху 
рідин або газів за межами обшивки.  

Обшивка, гирлові збірки та цемент мають відповідати суворим вимогам надійності.  Модель 
регулювання визначає, що після цементування, поверхнева обшивка має бути перевірена, щоб 
забезпечити її здатність витримати тиск при гідравлічному розриві, і що цемент створив захист  
вздовж всієї обшивки.  Через надзвичайну важливість належного цементування свердловини,  
робітники мають бути навчені належним чином і сертифіковані. Вимога інформування 
регуляторного органу  за 24 години до початку цементування дозволить здійснювати державний 
нагляд. Виконавець цементування має також підготувати звіт після кожного цементування із 
зазначенням місць цементування та зроблених перевірок, для того, щоб довести, що все було 
зроблено належним чином. Для свердловин в безпосередній близькості, виробнича обшивка також 
має бути зацементована. Цемент має бути скрізь до поверхні. 

ЗАВЕРШЕННЯ СВЕРДЛОВИНИ 
Після буріння свердловини, горизонтально вибурене має бути гідравлічно розірване. В США не є 
незвичайним більше ніж 20 гідравлічних розривів для однієї свердловини. Для захисту якості 
ґрунтової води, гідравлічний розрив, чи при початковому завершенні, чи при повторному, чи в 
інших випадках має виконуватись таким чином:   

• Має бути зроблена оцінка зони втручання та пропускних дефектів; 
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• Механічна цілісність свердловин має бути позитивно оцінена, протестована  та  
підтримуватись;  

• Свердловини мають стимулюватися таким чином, щоб усі вприскуванні рідини 
спрямовувалися до зон які будуть гідравлічно розриватися; 

• Всі хімічні речовини, що вприскуються до стовбуру свердловини мають бути у відомій 
кількості та описані; та  

• Має проводитись постійний моніторинг діяльності та періодичний моніторинг 
видобування для роботи свердловини.    

Перед початком гідравлічного розриву на свердловині безпосередньої близькості, оператор має 
оцінити зону втручання, щоб забезпечити не потрапляння хімічних та інших речовин до джерел 
якісної води на поверхні.  Методи аналізу мають встановлюватись регулюючими органами. Аналіз 
зони втручання, що виконується оператором, має включати огляд покинутих вуглеводневих 
свердловин, колодязів, а також відомі геологічні розломи і зон природного руйнування в районі 
свердловини безпосередньої близькості. Аналіз також має вимагати 3-D моделювання, сейсмічних 
досліджень перед бурінням, взяття зразків під час буріння.  

Перед початком діяльності по завершенню свердловини цементна обсадні колони мають бути 
перевірені на тиск, більшому за максимально очікуваний під час роботи свердловини. Всі обсадні 
колони мають бути також перевірені на акустичному цементомері перед продовженням 
гідравлічного розриву. Якщо акустичний цементомер показує, що можуть бути канали або неповне 
покриття, тоді регуляторному органу має бути представлено план виправлення ситуації, а вже потім 
діяльність може бути продовжено.    

На стадії видачі дозволу регуляторному органу має бути надана інформація щодо очікуваних хімікатів, 
що будуть використовуватись при гідравлічному розриві. Не пізніше ніж через 30 днів після розриву, 
регуляторний орган має отримати звіт щодо гідравлічного розриву від компанії, що здійснила 
операцію із зазначенням обсягу та вмісту базових рідин та повним переліком хімікатів, що були 
використані, та їх концентрацією.  

При здійсненні своєї діяльності, нафтогазовий оператор має моніторити  кільця свердловини та 
доповідати про будь-яке витікання з поверхні корпусу, що на 20% більше ніж очікувалось. Найкраще 
було б, якщо  кільце обшивки було б відкрите для атмосферного тиску  і могло бути оглянуто 
візуально. У іншому випадку, тиск поверхні обшивки має моніторитись пристроєм розвантаження 
тиску. Крім того, оператор має постійно моніторити тиск поверхневого вприскування, рівень 
глиняної бурової рідини, рівень рідини, та концентрації рідини для розриву пласту.  

Якщо оператор підозрює, що існують потенціальні дефекти обшивки чи цементування або розрив  
досяг сусіднього стовбуру свердловини, розрив має бути невідкладно зупинено. Якщо перевірка 
виявила, що підозри ствердилися, оператор має проінформувати регулюючий орган  та закрити 
свердловину і ізолювати перфорований інтервал настільки швидко, наскільки є потреба..      

ВИДОБУТОК ТА МОНІТОРИНГ СВЕРДЛОВИНИ 
Постійний моніторинг діючої свердловини є критично важливим протягом хоча б перших 30 днів. 
Оператор має заповнити звіти, що показують кількість газу, нафти та води, що видобуваються та 
тиск від свердловини. Після перших 30 днів такі звіти мають робити щомісячно. Оператор також має 
здійснювати постійну перевірку тиску обшивки та труб. 

Всі кільцеві клапани мають бути у досяжності з поверхні, або залишені відкритими та бути 
установлені на поверхні з робочими монометрами. Регулюючий орган має вимагати встановлення 
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належно працюючого пристрою з розгрузки тиску на будь-якому кільці обшивки. Оператор має 
повідомляти регулюючий орган протягом 24 годин про всі  зброси тиску від цих пристроїв. 

Оператор має також здійснювати моніторинг своїх свердловин на предмет ненормальної корозії, 
зносу обладнання або зміни в характеристиках свердловин, які потенційно могли б вказувати на 
проблеми обшивки, поверхневої обшивки, цементу або на будь-який інший аспект ціліснісності 
свердловини, що необхідний для забезпечення ізоляції будь-яких підземних джерел охоронюваних 
вод. Якщо у оператора є причини підозрювати такі відхилення, тоді оператор має виконати, 
наскільки це можливо, діагностичну перевірку свердловини для визначення, чи таке відхилення в 
дійсності має місце і повідомити про результати регулюючий орган. Така перевірка має бути 
виконана як можна скоріше після виникнення підозри, якщо підозри справдились за результатами 
перевірки, оператор повинен (i) швидко прийняти всі міри щоб запобігти забрудненню води та 
навколишнього середовища, та (ii) швидко розпочати заходи з усунення відхилення. Якщо 
оператор не може ефективно усунути відхилення та захистити навколишнє середовище, 
свердловина має бути закрита та залишена.  

ЗАКРИТТЯ ТА ЗАЛИШЕННЯ  
Регулюючий орган повинен мати адекватне регулювання для забезпечення того, що свердловина  не 
принесе шкоди джерелам ґрунтової води після закриття чи залишення. Перед тим як закрити та 
покинути свердловину, оператор має подати заявку регулюючому органу, що фіксує повну обшивку 
свердловини, та запропоновану процедуру її закриття.. Для того, щоб захистити ґрунтові води, 
пробка мінімальною довжиною 100 футів  (30,5 м) має  розширюватись  щонайменш на  
50 футів (15,2 м) вниз та 50 футів (15,2 m) над  найверхньою точкою вуглеводневого шару та 
бази найглибшого шару води, що охороняється. Цемент, що використовується, має бути високої 
якості, виконавець цементування – ліцензований державою.  

2.6. УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ 
Відходи від видобутку сланцевого газу є такими самими як і від видобутку звичайного газу. Діяльність 
з розвідування та видобування генерують різни види відходів, включаючи використані рідини 
буріння, буровий шлам, вироблену воду, сепараторний шлам, вироблений пісок, з'єднання сірки, 
металів, добавки (солі, органічні полімери, інгібітори корозії), природні радіоактивні матеріали 
(NORM), а також матеріали, як наслідок очистки свердловини (цемент, масла, парафіни). Після того, 
як ділянку покинуто, відходи можуть включати покриття резервуарів, поверхневі структури, деякі 
труби та ін. 39   

Під час буріння найбільший потенціал щодо забруднення мають використані бурові рідини та шлам. 
Операційне джерело бурових рідин та шламу є повернення вгору цих речовин при бурінні 
свердловини. Шлам розпадається на частини при його транспортування на поверхню. Бурові рідини 
циркулюють вниз, захоплюють та підіймають шлам на поверхню, де він вилучається шляхом 
обладнання з механічної сепарації.  

Остаточні залишки від буріння, що не можуть бути вилучені з бурової рідини, захоплюються в 
бурову рідину у вигляді дрібних твердих частинок. Для того, щоб керувати накопиченням дрібних 
твердих частинок, бурову рідину розбавляють свіжим обсягом базових масел. Рідини найчастіше є на 
водній основі, на синтетичній основі, або на масляній основі. Надмірні обсяги бурових розчинів 
забруднених дрібними твердими частинами переходять в категорію відходів, а неналежне 
поводження з відходами може вплинути на ґрунтові води, поверхневі води і ґрунт.  

                                                   
39 Science Applications International Corporation. 1992. Background for NEPA Reviewers: Crude oil and Natural Gas Exploration, Development, and 
Production at 21.  Submitted to U.S. Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste. 



 

2.6.1. ОСНОВНИЙ ЗАКОН І ПОЛІТИКА ЩОДО ВІДХОДІВ 
Загальна політика України та її законодавство щодо відходів встановлюється Законом про 
навколишнє середовище. Кабінет Міністрів в сфері захисту навколишнього природного середовища 
має завдання встановлювати порядок утилізації відходів (Стаття 17). Стаття 55 вимагає від тих, хто 
володіє відходами, приймати ефективні заходи, направлені на зменшення  обсягів  утворення  
відходів,  а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення.  Розміщення відходів дозволяється    
лише    за   наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами  територіях, що   
забезпечує   можливість   їх   подальшого використання  як  вторинної  сировини  і безпеку для 
навколишнього природного  середовища  та  здоров'я людей. 

Декілька положень Закону про навколишнє середовище  встановлюють повноваження різних рівнів 
та органів управління щодо відходів: 

• МЕПР та його місцеві органи видають дозволи на захоронення (зберігання) відходів 
(Стаття 20) 

• МЕПР визначає ліміти  викидів забруднювачів у навколишнє середовище, створення та 
розташування відходів від промислового, сільськогосподарського, будівельного, та інших 
типів виробництв, коли забруднення можуть вплинути на природні ресурси 
національного значення (Стаття 44) 

• В сфері захисту навколишнього середовища виконавчі та керуючі органи місцевих рад 
мають (Стаття 19): 

o За поданням МЕПР встановлюють ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє  
природне середовище, за винятком скидів, що призводять до  забруднення природних 
ресурсів загальнодержавного значення або навколишнього природного середовища за 
межами території цих рад  

o За поданням МЕПР встановлюють ліміти на утворення та розміщення відходів для 
підприємств, установ та організацій 

o організують  збір,  переробку,  утилізацію  і  захоронення промислових, внутрішніх та 
інших відходів  на  своїй  території  

Статті 41 – 48 Закону про захист навколишнього середовища передбачають різні економічні заходи  
для стимулювання зменшення кількості відходів, переробки відходів, розподілу частини податкових 
коштів та штрафів за порушення екологічних положень. Стаття 51 встановлює загальні екологічні 
вимоги для розміщення, проектування, будівництва, модернізації та функціонування підприємств.  

Захист навколишнього середовища стосовно нафтогазових відходів може регулюватися Законом 
про нафту і газ, так як він закликає до екологічно безпечної розробки (Стаття 5). Визначення закону 
передбачають використання  підземних пластів для захоронення стокових та каналізаційних вод і 
інших відходів від видобутку та розвідки нафтогазових родовищ (Стаття 1).40 Крім того, Закон про 
газ вимагає спеціальних повноважень на використання нафтогазових надр для будівництва та 
експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин, включаючи структури 
для захоронення нафтогазових промислових відходів та стічних вод (Стаття 13). Див. Розділ 2.5.4 
щодо свердловин утилізації відходів. 

                                                   
40 Закон про нафту і газ, Стаття 1: “користування нафтогазоносними надрами - геологічне вивчення і розробка нафтогазоносних надр з метою пошуку та  розвідки  родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу або їх 

зберігання, повернення (захоронення)  супутніх  і  стічних  вод,   інших   відходів,   що видобуваються в процесі розвідки і розробки родовищ нафти і газу;  “користувач нафтогазоносними  надрами”: ридична або 
фізична особа,  що має спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами з метою пошуку та розвідки одовищ нафти і газу, видобутку нафти і газу або їх зберігання,  повернення (захоронення) супутніх і 
стічних вод, інших відходів, що видобуваються в процесі розвідки і розробки родовищ нафти і газу; 
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Кодекс про надра має на меті забезпечення розумного використання надр для задоволення потреб у 
корисних копалинах, щоб гарантувати безпеку людям, власності та навколишньому середовищу в 
процесі використання надр, а також захист прав та законних інтересів підприємств, установ, 
організацій та громадян. Хоча цей закон насамперед стосується видобувної промисловості, він також 
має посилання на структури підземного зберігання нафти, газу та інших матеріалів, захоронення 
шкідливих речовин та залишків виробництва та стічних вод. Закон: 

• передбачає використання надр для захоронення відходів (Стаття 14) 

• Вимагає строгого додержання спеціальних правил захоронення промислових відходів, 
небезпечних матеріалів та стічних вод (Стаття 22) 

• Вимагає проведення екологічної, наукової та технічної перевірки та погодження проекту 
захоронення (Стаття 48) 

• Вимагає погодження місця розташування споруди декількома державними органами та 
іншими зацікавленими сторонами перед початком проектування (Стаття 49) 

• Встановлює вимоги до проектування щодо геологічного дослідження, рекультивації 
використаних земель та охорони грунтів та безпеки людей, власності і навколишнього 
середовища.(Стаття 50); запобігання забрудненню корисних копалин шляхом 
захоронення відходів.(Стаття 56) 

Стаття  55 вимагає, що використання мінералів для підземних ділянок зберігання та захоронення 
може виконуватись відповідно до належних проектів, що включають заходи щодо нейтралізації 
стічних вод, шкідливих елементів та виробничих відходів або забезпечення їх локалізації та 
запобігання їх потраплянню у ґрунт, водні резервуари та місця видобутку. Якщо проект порушує 
дану вимогу, Державна служба гірничого нагляду  та промислової безпеки або інші уповноважені 
органи мають тимчасово або назавжди відмінити захоронення відходів.  

2.6.2. СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАКОН ПРО ВІДХОДИ 
Більшість з особливих вимог до нафтогазових відходів містяться у: 

• Законі України «Про відходи», № 187/98-VR, 05.03.1998 (надалі “Закон про відходи ”) 

• Закон України «Про Національну програму поводження з токсичними відходами»,  
№ 1947-III, 14.09.2000 

Закон про відходи визначає правові, організаційні та економічні принципи всіх аспектів, пов’язаних 
з відходами, включаючи запобіганню або зменшенню відходів, їх збирання, транспортування, 
зберігання, переробку, вилучення та захоронення, а також запобігання негативному впливу відходів 
на навколишнє середовище, людське здоров’я на території України.   

Основні завдання законодавства щодо відходів (Стаття 3): 

• визначення основних принципів державної політики  у  сфері поводження з відходами 

• правове  регулювання  відносин  щодо  діяльності  у  сфері поводження з відходами 

• визначення основних умов,  вимог і правил щодо  екологічно безпечного  поводження  з  
відходами 



 

• забезпечення мінімального утворення  відходів,  розширення їх використання у 
господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на  навколишнє  
природне  середовище  та  здоров'я людини 

Закон визначає “відходи ” та “небезпечні відходи ”. “Відходи є більш широким поняттям і будь-які  
речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворилися  у  процесі  виробництва  чи споживання, а також 
товари (продукція),  що  повністю  або  частково  втратили  свої споживчі властивості  і  не  мають  
подальшого  використання  за  місцем їх утворення  чи  виявлення  і  від яких їх власник позбувається, 
має намір  або  повинен  позбутися  шляхом  утилізації  чи  видалення.41  Закон про відходи не 
поширюється на всі відходи, що генеруються при розробці сланцевого газу, так як він не включає 
деякі газоподібні та рідкі речовини, що регулюються іншими законами. (Стаття 4). Відходи, пов’язані 
з розробкою сланцевого газу, що  не регулюються цим законом, але розглядаються іншими 
законами та розділами цього звіту, є такі: 

• газоподібні речовини, що не можна перехопити і які викидаються напряму у повітря (див. 
Розділ 2.7); та 

• речовини, що викидаються у стічні води в водні об’єкти (див Розділ 2.5.4). 

“Небезпечні відходи ”-  це  відходи,  що  мають  такі  фізичні, хімічні,  біологічні чи інші небезпечні 
властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього  природного 
середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і  засобів  поводження  з ними 
(Стаття 1). Кабінет міністрів прийняв перелік небезпечних відходів (Стаття 18), що загалом відповідає 
Базельській конвенції, а саме її переліку  відходів у Додатку VIII (Жовтий перелік) та Додаток IX 
(Зелений перелік). Відходи розробки сланцю, що можуть містити небезпечні частини, включають 
бурові рідини та залишки, вироблену воду, використані рідини гідравлічного розриву, осади дна та 
ін. Наприклад,  рідини для буріння та розриву можуть містити токсичні інгредієнти, а вироблена 
вода може виносити на поверхню такі природні хімікати, як  BTEX хімікати (бензол, толуол, 
етилбензол), а також радіоактивні матеріали, миш'як, ртуть, сірководень. Чи будуть небезпечні 
відходи вироблятися або використовуватися, залежить від місцевої геології та специфічних процесів 
та заходів щодо пом’якшення наслідків, щодо використовуються при розробці. Небезпечні відходи 
можуть викликати забруднення води та ризики для здоров’я, якщо вони ховаються у заглибленнях 
землі, вприскуються в підземні свердловини, випускаються у повітря, розливаються або навмисно 
залишаються. 42  Деякі з цих відходів включено до Жовтого та Зеленого переліків:  миш'як, ртуть, 
відпрацьовані масла / води та вуглеводнів / води сумішей та емульсій.43 

Для відходів, пов’язаних з розробленням сланцевого газу, що відносяться до небезпечних, закон має 
спеціальні вимоги (Стаття 34): 

• Усі небезпечні відходи поділяються на класи та підлягають обліку 

                                                   
41 Переробка відходів розуміється як  здійснення  будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних  властивостей  відходів,  з  метою  підготовки   їх  до екологічно   безпечного  

зберігання ,  перевезення,  утилізації  чи видалення. (Стаття 1). 

42 Згідно  даних по Україні Базельської конвенції: “Небезпечні відходи" означають відходи, включені до частини А Жовтого переліку, який  був прийнятий Кабінетом  Міністрів України, та маєють одну чи більше шкідливих 
властивостей , згаданих у Переліку шкідливих властивостей , прийнятому Міністерством охорони навколишнього природного середовища, та включені до зеленого переліку, прийнятого  Кабінетом Міністрів України , у разі якщо вони 
містять  матеріали, що зазначені у Додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України № 1120, 13.07.2000 в таких кількостіх, що можуть виявитися       
властивостей , наведеному вище. 

43 Basel Convention, Controlling transboundary movements of hazardous wastes and their disposal.  Waste Classification and Control Procedures. 
Annex VIII and Annex IX. http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/WasteClassificationandControlProcedures/tabid/2384/Default.aspx  

http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/WasteClassificationandControlProcedures/tabid/2384/Default.aspx
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• Суб'єкти господарської діяльності, у  власності або у користуванні  яких є хоча б один 
об'єкт поводження з небезпечними відходами, зобов'язані: 

o запобігати   забрудненню   ними    навколишнього природного  середовища,  а  у разі 
виникнення такого забруднення - ліквідувати  забруднення  та  його  наслідки 

o запобігати   аваріям, обмеження  і  ліквідацію  їх   наслідків   та   захист   людей 
повідомляти про аварію,  що сталася на зазначеному об'єкті, і про заходи,  вжиті для 
ліквідації її наслідків 

o забезпечувати експлуатацію  зазначених об'єктів і перевезення небезпечних  відходів  з   
додержанням   вимог   природоохоронного законодавства 

Стаття 34 також включає вимоги щодо поводження, транспортування та розміщення (зберігання та 
захоронення) небезпечних відходів. 

Закон містить також деякі різносторонні положення для сприяння адекватному управлінню 
небезпечними відходами, включаючи повноваження Кабінету Міністрів: 

• забезпечення  створення в Україні об'єктів для захоронення небезпечних відходів, що не 
підлягають знешкодженню та утилізації (стаття 18 §и) 

• визначення органу ліцензування господарської діяльності у сфері поводження з 
небезпечними відходами  (Стаття 18 §м) 

• встановлення    порядку    надання    письмової   згоди (повідомлення)  на транскордонне 
перевезення небезпечних відходів(Стаття 18 §н) 

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування видають дозволи  на  
експлуатацію  об'єкта  поводження  з небезпечними   відходами   на  відповідній  території (Стаття 20 
§с та21 §р), місцеві державні адміністрації мають повноваження припинити дію дозволу у разі 
порушення стандартів та правил охорони навколишнього середовища  (Стаття20 §о).  

Закон України «Про Національну програму поводження з токсичними відходами», №. 1947-III, 
14.09.2000 замість 2000 - 2005) був прийнятий  для запобігання накопиченню токсичних відходів та 
обмеження  шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей. До 2000 р. 
приблизно 300 місць зберігання токсичних відходів було побудовано без належного захисту і стало 
загрозою екологічній безпеці.  

Основні завдання програми: 

• Визначити токсичні відходи компонентом державної політики в сфері охорони 
навколишнього природного середовища 

• Зменшити обсяг акумульованих токсичних відходів шляхом їх переробки, нейтралізації та 
вилучення 

• Обмежити вироблення токсичних відходів шляхом реструктуризації виробництва, 
регенерації та введенню маловідходних технологій та процесів із закритими циклами  

• Очистка територій, забруднених токсичними відходами 

Більшість положень Закону про відходи передбачає всі фази поводження з безпечними відходами 
(формування, збирання, закупівля, транспортування, зберігання, обробка, переробка, вилучення, 
нейтралізація, захоронення (Стаття 4). Закон визначає повноваження різних рівнів уряду та 



 

спеціально призначених органів (Статті 18 – 25), а також права та обов’язки громадян, підприємств та 
інших суб’єктів (Статті 14 – 17). 

Закон стимулює принципи управління відходами через політичні та економічні ініціативи: 

• Зменшення джерел відходів через стандарти, обмеження, управлінські вимоги та санкції 
(Стаття 31) та економічні ініціативи (Статті 38 – 41)44 

• Використання відходів як вторинної сировини або енергетичного ресурсу шляхом 
управління (Стаття 38) та ініціатив (Стаття 40) 

• Запобігання або зменшення негативних впливів відходів на навколишнє середовище та 
здоров’я людей шляхом  контролю нових підприємств, що виробляють відходи, споруд 
поводження з відходами, імпорту та іншими заходами (Стаття 32) та шляхом контролю 
зберігання та захоронення відходів (Стаття 33) 

• Моніторинг та облік відходів (Статті 26 – 29) та поширення інформації щодо всіх аспектів 
поводження з відходами. (Стаття 30) 

2.6.3. ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА США ЩОДО 
ВІДХОДІВ 
Згідно Директиви ЄС щодо відходів,45 законодавство та політика країн-членів ЄС щодо відходів має 
поширювати ієрархію поводження з відходами: попередження, повторне використання, переробка 
та захоронення. ЄС також впровадив принцип "забруднювач сплачує”  та принцип "розширеної 
відповідальності виробника". Директива також вимагає, щоб країни-члени приймали плани з 
управління відходами та програми запобігання відходам. 

Але багато з відходів, що виникають при розробці сланцевого газу, включаючи стокові води та 
газові частинки, не включаються до цієї Директиви так само як і до Закону про відходи. ЄС, однак, 
також вилучив з загальної директиви про відходи (Директива 1999/31/ЄC) відходи від дослідження, 
видобутку, поводження та зберігання корисних копалин та експлуатації каменоломень. Відходи 
видобувної промисловості регулюються зараз Директивою щодо поводження з відходами 
видобувної промисловості (Директива щодо видобувних відходів).46 Ця Директива поширюється на 
відходи в результаті видобутку, обробки та зберігання корисних копалин та роботи каменоломень.   

Директива, щодо відходів від видобутку буде поширюватися на відходи від сланцевого газу, адже 
визначає “корисні копалини” як природно існуючі залягання в земній корі органічних та 
неорганічних речовин, таких як енергоносії, металеві руди …, але за винятком води. Видобувна 
промисловість включає усі підприємства та споруди, задіяні у підземному та надземному видобування 
корисних копалин  з метою комерційного використання, включаючи видобуток шляхом буріння або 
поводженням з видобутим матеріалом. Поводження з відходами видобувної промисловості має 
здійснюватися за допомоги спеціалізованих споруд та згідно особливих правил.  Згідно Директиви 
2004/35/EC, оператори таких споруд є суб’єктами відповідальності в частині екологічної шкоди, 

                                                   
44 Національний  план дії передбачає : Технічне переоснащення виробництва на основі впровадження інноваційних  проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно 
безпечних  технологічних процесів до 2020 року (пункт 6.3). 

45 Директива 2008/98/EC щодо  відходів, PE-CONS 3646/08, 2.10.2008 поширюється  на всі типи відходів. Ця  директива встановлює основні концепції  та визначення  щодо поводження з відходамиn, такі  
як  визначення відходів, їх переробка. Розглядаються випадки, коли відходи стають вторинною сировиною, і чим відрізняються відходи  від побічних продуктів . Директива також визначає деякі базові директиви щодо поводження 
з відходами. Вона включає положення  щодо небезпечних відходів.  
46 Directive on the Management of Waste from Extractive Industries 2006/21/EC, OJ L 102, 11.4.2006, P.15; 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28134_en.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28134_en.htm
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викликаної їх роботою. Країни-члени мають робити все можливе, щоб обмежити ризики  здоров’ю 
громадян  та навколишньому природному середовищу, пов'язані з роботою споруд з переробки 
відходів від видобутку шляхом, зокрема, використання концепції “найкращих можливих технологій”.  

Федеральна програма США з управління відходами відрізняє небезпечні відходи та безпечні відходи. 
Остання категорія поділяється на  муніципальні тверді відходи та промислові тверді відходи. Для 
безпечних муніципальних відходів, ієрархія можеу бути порівняна з  ієрархією ЄС (з невеликими 
відмінностями термінології), а саме: зменшення та повторне використання джерел, переробка та 
компост, зпалювання з отриманням енергії, та нарешті, захоронення або спалення без отримання 
енергії. Ієрархія щодо промислових відходів у США, що прийнята у вигляді національної політики 
Законом про запобігання забруднення, 1990 р., є такою: зменшення джерела, переробка/повторне 
використання, очистка, та захоронення.47  

Згідно положень, описаних вище, багато з яких були додані у 2002 р, Закон України про відходи  
адаптується щодо основних пріоритетів ЄС стосовно відходів:  

• Закони України стимулюють використання стратегій щодо відходів, включених до 
ієрархії  ЄС/США, особливо щодо зменшення джерел відходів і використання відходів як 
вторинної сировини  або енергетичного ресурсу (Статті 38 – 41, описані вище), хоча 
вони не передбачають вимог генераторів відходів для використання їх ієрархічно. 
Бізнеси, які керують відходами, однак, мають обліковувати різні категорії вироблених 
відходів (Стаття 17 §г) та здійснювати заходи щодо максимально можливого 
використання відходів (Стаття 17 §є).  

• Закони України відрізняють небезпечні відходи та відходи, хоча вони не вимагають, щоб  
всі відходи від розвідування, добування, поводження та зберігання корисних копалин 
поміщалися у спеціалізовані споруди, якщо вони не є небезпечними (Стаття 1).  

• Закони України використовують принцип ЄС розширеної відповідальності виробників, 
адже всі виробники, що мають дію з небезпечними відходами, мають зобов’язання 
охороняти навколишнє середовище (див. опис Статті 34 вище).  

• Закони України передбачає для всіх фізичних та юридичних осіб компенсацію за шкоду, 
викликану порушеннями законодавства (Стаття 43). 

Закон про відходи мав положення щодо платежів суб’єктів економічної діяльності за розміщення 
відходів (використовуючи принцип “забруднювач сплачує”). Така плата була відмінена, зараз існує 
екологічний збір згідно Податкового кодексу.  

2.6.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ 
Поводження з відходами  викликає все більше занепокоєння в Україні, у країні прийнято сильний 
Закон про відходи для вирішення відповідних проблем. Український Національний план дій 
включає загальний перелік всіх необхідних заходів, включаючи мінімізацію відходів при видобутку 
корисних копалин, належного зберігання та захоронення відходів, підвищення рівня використання 
відходів як вторинної сировини, впровадження безвідходних, маловідходних та інших екологічно 
дружніх технологій.48 Згідно Економічній Комісії, однак, “національна інфраструктура щодо 

                                                   
47 Environmental Protection Agency. No date. Guide for Industrial Waste Management.  Chapter 3, Integrating Pollution Prevention.  
http://www.epa.gov/wastes/nonhaz/industrial/guide/pdf/chap3.pdf 

48  «Національний  план дій з охорони навколишнього природного середовища на  2011-2015 роки » (на виконання Закону « Про  Державну стратегію охорони навколи      ) ( див  
необхідні  захди п. 2.13, 2.19, 2.20, 4.4, та 6.3) 

http://www.epa.gov/wastes/nonhaz/industrial/guide/pdf/chap3.pdf


 

поводження з відходами не є адекватною, багато з регіонів країни мають проблеми з переробкою та 
захороненням небезпечних відходів. Через те, що лише декілька компаній мають належні інженерні 
споруди щодо поводження з відходами, більшість компаній зберігають небезпечні обсяги 
небезпечних відходів на своїх територіях.”49 Промислові відходи зазвичай скидаються на сміттєві 
звалища, особливо на землі підприємств, де є проблема із забрудненням ґрунту та ґрунтових вод.   

В результаті, основною рекомендацією для України для адекватного захисту навколишнього 
природного середовища від відходів під рас розробки сланцевого газу є вимагати дотримання 
ієрархії ЄС/США поводження з відходами (Розділ 2.6.3) та забезпечення адекватного поводження  з 
відходами та їх кінцевого захоронення.  З метою адекватного поводження та захоронення буде 
важливим визначити, які типи відходів від розвідки та видобутку класифікувати як небезпечні та 
використовувати спеціальні споруди для їх захоронення.    

2.7. ОХОРОНА ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
Уряд України вважає забруднення атмосферного повітря однією з найтяжчих екологічних проблем в 
Україні.50 Однак, якісні нормативи в Україні  взагалі є неефективними у досягненні цілей більш 
чистого повітря в регіонах. Не зважаючи на те, що це без сумніву стосується розробки сланцевого 
газу, повний аналіз недоліків українського закону про атмосферне повітря виходить за рамки даного 
дослідження.51 Замість цього, у звіті буде сконцентровано увагу на тому, як регулювати розробку 
сланцевого газу в Україні та буде надано деякі пропозиції щодо того, як зробити, аби видобуток 
сланцевого газу не забруднив ще більше атмосферне повітря України.  

В рамках Закону України «Про охорону атмосферного повітря» № 2 707-XII, 16.10.1992, виникає 
дискусія щодо зон санітарної охорони та міжнародних угод щодо кліматичних змін. Ці питання 
також розглядатимуться у даному розділі.   

2.7.1. ЧИННИЙ СТАН ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ 
При обговоренні стану якості повітря в Україні, найбільш очевидною проблемою є відсутність 
якісних даних щодо якості повітря. З проведених досліджень можна зробити висновок, що стан 
атмосферного повітря в України досить поганий.  Національні стандарти та стандарти Світової 
Організації з Охорони Здоров’я по конкретним забруднюючим речовинам  перевищено практично 
в усіх основних містах України. Значення діоксиду азоту  та твердих частин перевищено майже на 
усіх вимірювальних станціях країни.52  

Уряд України стверджує, що протягом 2001 – 2007 рр. рівень забруднення повітря  від стаціонарних 
джерел виріс на 18.7 процентів (з 4,05 мільйона тон до 4,81 мільйона тон). Найбільшими 
забруднювачами повітря в країні у 2008 р. були підприємства переробної промисловості (хімічна 
промисловість, коксова та хімічна промисловість та металургія) -  33 проценти, підприємства 
добувної галузі -21 процентів шкідливих викидів,  та виробники електричної енергії, газу та води – 
37 процентів.53 

                                                   
49  EC Review at 15. 

50  Міністерство  економіки України. 2011. “Цілі розвитку тисячоліття  – 2010” Національний  звіт, Київ: http://undp.org.ua/files/en_53509MDGS_UKRAINE2010_ENG.pdf ( надалі  - 
Цілі  тисячоліття) 

51  Для  подальшої дискусії якості повітря ми пропонуємо: С. Кравченко «Правовий захист повітря: практичні аспекти, навколишнє середовище, люди, право» (надалі: Правовий захист повітря), 
52  Огляд  ЄК , стор. 127. 

53  Цілі  тисячоліття стор. 92. 

http://undp.org.ua/files/en_53509MDGS_UKRAINE2010_ENG.pdf
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З 2007 р. завдяки фінансовій кризі забруднення повітря від стаціонарних джерел почало знижуватись. 
Однак, мобільні джерела (автомобілі) продовжують збільшуватися у кількості. За період 2001 – 
2009 рр. рівень забруднення повітря автомобілями та іншими мобільними джерелами виріс на 26,1 
процентів (з 1,9 тон до 2,5 тон).54  

Регіоном з найгіршою якістю повітря вважається Донецька область, регіон з інтенсивною діяльністю 
з видобутку вугілля, на нього припадає біля 40% загальних викидів в Україні.55 Середньомісячна 
концентрація небезпечних речовин  в середньому по місту перевищує  можливі концентрації  
формальдегіду та діоксиду азоту (в 2,9 разів), фенолу (в 1,4 раз), та пилу (у 1,3 рази). Річні межі 
концентрації  окису вуглецю та діоксиду сірки також перевищено.56  

Області з найбільш забрудненим повітрям в Україні:  

• Донецька область – обсяг викидів, розрахований на квадратний кілометр був у 7,7 разів 
вищим ніж середній по країні  

• Дніпропетровська область -  у 4,0 разів вищим ніж середній по країні  

• Луганська область - у 2,8 разів вищим ніж середній по країні 

• Івано-Франківська область - у 2,3 рази вищим ніж середній по країні  

• Запорізька область - у 1.1 разів вищим ніж середній по країні 

• Київські підприємства виробляли викидів забруднюючих речовин на квадратний 
кілометр в чотири рази більше ніж у середньому по країні. 

Найбільш забрудненими містами є Кривий Ріг, Маріуполь та Бурштин. 

Території, які розглядаються з точки зору розробки сланцевого газу в межах України, знаходяться на 
її сході, в Дніпро-Донецькому басейні (Харківська область, Чернігівська область, Полтавська область, 
Донецька область, та Сумська область) та на заході України в Карпатському басейні (Львівська 
область , Івано-Франківська область та Чернівецька область). Необхідно зібрати більше інформації, 
аби визначити, чи поточний рівень забруднення в цих областях дозволить мати додаткове джерело 
забруднення від розробки сланцевого газу.   

2.7.2. ВПЛИВ РОЗРОБКИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
Будь-яка розробка нафти і газу впливає на якість повітря. Видобуток традиційного газу впливає на 
якість повітря  роботою обладнання, необхідного для видобутку та буріння, обробки, компресії та 
транспортування природного газу. Розробка сланцевого газу має такі ж самі джерела забруднення як і 
традиційного газу, але включає також додаткові викиди від гідравлічного розриву.     

Забруднювачі, що асоціюються з нафтогазовим сектором, і є предметом регулювання США, 
включають:57 

• NOx (наприклад., NOx окремо, у якості NO2, і як попередник O3 ) 

                                                   
54  Цілі  тисячоліття стор. 92. 

55  Огляд  ЄК , стор. 112. 

56  Аналітичний  огляд  статусу природного середовища в Донецькій області в жовтні 1911 р. 
57 Національні  нормативи якості повітря (ННЯП) (42 USC 7410 et seq.) 



 

• Летючі органічні сполуки (на основі вуглеводню…попередник O3) 

• Окис вуглецю 

• частинок Matter2.5 (PM2.5) та частинок Matter10 (PM10) 

• Небезпечні забруднювачі повітря (наприклад, бензол, ацетальдегід, метанол) 

• SO2 

• H2S 

• Парникові гази (CO2, метан) 

Під час розвідування сланцевого газу, буріння та завершення, джерела викидів включають моторні 
викиди від бурових установок, руху вантажівок, обладнання з гідравлічного розриву та генераторів 
енергії; неорганізованих викидів вуглеводнів та інших зворотних рідин,  і викиди від вентиляції і 
спалювання газу в зворотному потоці, поки газ можна сміливо прямувати в трубопровід для збору і 
захоплення в якості товару. 

Після того як свердловина розпочинає роботу, вводиться інше обладнання, що викликає 
забруднення повітря.  У свердловини зазвичай є сепаратор, можливо з  пальником для підігріву 
багатофазних виробництва (нафто, водо та газова фази виробництва) для підвищення поділу фаз; та 
резервуари для тримання рідких вуглеводнів і пластової води, відповідно, для збору та доставки за 
межі ділянки (як правило, вантажівками). Газ добутий та відділений від рідини збирається у трубах, 
якщо видобувається у обсягах, коли це можна зробити, на місцевості може бути також тимчасове 
паливне обладнання.58 

Оскільки обладнання на газових свердловинах найчастіше розташоване віддалено та їм недостає 
готового підключення до електроенергії, сепаратори та інше важливих управляюче обладнання  
контролюється пневматично, часто під тиском газу із свердловини. Ці пневматичні пристрої мають 
газові викиди, що  у першу чергу, складаються з метану, пов'язаного з їх роботою. Використання 
повітряного компресора може дозволити перехід на "інструментальне повітря" (стиснене повітря 
замість газу) для місцевих пневматичних контролерів, але при відсутності електромережі, це буде 
залежати від генератора енергії  з приводом двигуна та/або повітряних компресорів, які також мають 
викиди. 

Додаткове обладнання, що використовується для свердловин сланцевого газу, включає гліколеві 
дегідратори для видалення парів води з газу, засоби обробки амінів для видалення CO2 (для 
зменшення корозії трубопроводів), засоби видалення сірки для підсолоджування кислого газу, 
компресори для можливості виходу газу зі свердловини і збільшенняи його виробництва протягом 
певних практичних обмежень. 

Збираючі та інші трубопроводи також повинні бути вільні від рідин, які можуть накопичуватися в 
результаті конденсації, і тому такі рідини мають видалятися, або інші негазоподібні матеріали, аби не 
гальмувати потік природного газу та не сприяти корозії трубопроводів. 

Деякі з найбільших викидів до повітря від нафтогазової промисловості  відбуваються на 
свердловинах природного газу, що були розриті або готуються до видобутку. Див. Таблиця 2-2. На 
стадії завершення свердловини, рідини розриву, вода  та резервуарний газ виходять на поверхню в 
                                                   
58 Jacus, John. 2011. “Air Quality Constraints on Shale Development Activities”, 2nd Annual Conference on Shale Plays, Ft. Worth 
Texas, September 2011 (надалі  Обмеження за якістю повітря). 
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великих обсягах та на великій швидкості. Така суміш включає велику кількість ЛОС та метану, разом 
з токсинами такими як бензол, етилбензол і н-гексан. Зазвичай таких типовий процес триває 3-10 
днів.  

Додаткові викиди забруднювачів у повітря від гідравлічного розриву стали предметом недавнього 
дослідження. EPA визначає, що безконтрольні свердловини гідравлічного розриву можуть викидати 
в 240 разів більше небезпечних забруднювачів повітря ніж свердловини без розриву59. Занепокоює 
те, що як тільки свердловина гідравлічно розрита, велика кількість рідини повертається на поверхню, 
де вона вентилюється – вивільнюючи велику кількість вуглеводнів  та хімікатів, використаних у 
процесі гідравлічного розриву.  Ці зворотні викиди є короткостроковими у природі, але є суттєвими.  

Таблиця 2-2. Оцінка неконтрольованих викидів від завершення та повторного завершення 
нафтогазових свердловин 60 

 метан метанa ЛОСb HAPc 
Завершення свердловин природного газу без 
гідравлічного розриву 

38.6 0.8038 0.12 0.009 

Завершення свердловин природного газу з 
гідравлічним розривом 

7,623 158.55 23.13 1.68 

Повторне завершення свердловин природного 
газу без гідравлічного розриву 

2.59 0.0538 0.0079 0.0006 

Повторне завершення свердловин природного 
газу з гідравлічним розривом 

7,623 158.55 23.13 1.68 

Можливі невеликі погрішності через округлення 

a.  Зноска 4, Додаток B., стор. 84-89. Метан переводиться з обсягу на вагу : 0.0208 тон метану дорівнює 1 Mcf 
метану.  

83.081 %обсягу природного газу зі газових свердловин  

b.  передбачає 0.1459 lb VOC /lb метану для газових свердловин  

c.  передбачає  0.0106 lb HAP/lb метану для газових свердловин  

Кількість викидів від гідравлічного зворотного потоку вражає, але більшість цих викидів можна 
попередити за допомогою нових технологій, як наприклад, замкнений цикл буріння. Ці різні 
технології будуть обговорені в рекомендаціях.  

                                                   
59 U.S. Environmental Protection Agency.  2011. Oil and Natural Gas Sector: Standards of Performance for Crude Oil and Natural Gas 
Production, Transmission, and Distribution, Office of Air and Radiation, July 2011 at 4-7. Available at:  
http://www.epa.gov/airquality/oilandgas/pdfs/20110728tsd.pdf (надалі  Стандарти виконання) 

60  Стандарти  виконання стор. 4-7. 
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2.7.3. РЕГУЛЯТОРНИЙ ПІДХІД В УКРАЇНІ 
В Україні правову основу використання повітря та охорони повітря визначає Конституція України.  
Стаття 13 визначає право народу України на атмосферне повітря та право його використання. Закон 
України «Про охорону атмосферного повітря» )16.10.1992) (надалі  -  Закон про охорону повітря”) 
визначає правові та екологічні вимоги до охорони якості повітря.   

Існує ряд інших законів, щодо впливу на якість повітря видобутку сланцевого газу, включаючи:  

• Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

• Закон України «Основи українського законодавства про охорону здоров’я», №. 2801-XII, 
19.11.1992 (Стаття 26, 27) 

• Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 
№. 4004-XII, 24.02.1994 (Стаття 19) 

• Закон України «Про автомобільний транспорт», № 2344-III, 05.04.2001 

• Закон України «Про екологічну експертизу» 

Існують також підзаконні акти, включаючи Укази Президента України, Постанови Кабінету 
Міністрів та центральних і місцевих органів.  

Кабінет Міністрів, МЕПР та Міністерство охорони здоров’я здійснюють державне регулювання в 
сфері охорони повітря.  

Існують три загальні підходи до регіонального регулювання якості повітря:  

1. Встановлення регіональних нормативів забруднення і згідно них обмежувати забруднення  
2. Вимога для забруднювачів одержувати дозволи на викиди деяких хімікатів 
3. Вимога для забруднювачів використовувати системи чи технології, що зменшують 

забруднення  

В Україні законодавством передбачено усі три підходи, але необхідно вдосконалювати законодавство 
з цього приводу.   

2.7.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО 
ПОВІТРЯ 
Встановлення обмежень щодо того, яке забруднення повітря може бути дозволене, вимагає 
визначення забруднювачів, які будуть регулюватися, максимально дозволену концентрацію, як рівень 
забруднення буде моніторитись, і які кроки мають бути зроблені, якщо ці ліміти досягнуто.  
Регуляторний режим України не справляється з останньою задачею, немає достатніх штрафів на 
випадки, коли обмеження перевищено.    

ВРЕГУЛЬОВАНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ 
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів, № 309, 27.06.2006 класифікує забруднювачі 
повітря за 5 класами, починаючи з найбільш небезпечних  до найменш небезпечних для 
навколишнього природного середовища. Однак, існує перелік речовин, що мають контролюватися 
незалежно від того, скільки їх знаходиться у навколишньому середовищі: оксид азоту, діоксид, оксид 
вуглецю, озон, тверді частки, свинець, формальдегід, органічні аміни, хлор, бром, фтор, ціаніди, 
фреони, арсеніди. Цей перелік речовин був прийнятий Постановою Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди 
яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню №1598, 29.11.2001.  
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“Максимально допустима концентрація забруднювачів” це рівень забруднювачів у повітрі, що завдає 
шкоду людському життю та здоров’ю. В Україні для територій, де проживають люди, встановлено 
рівень максимально допустимої концентрації забруднювачів -  0,8.  

Згідно Статті 11 Закону про захист повітря, Кабінет Міністрів має переглядати перелік забруднювачів 
кожні п’ять років. Однак, з 2001 р. не вносились зміни до переліку. 61 Органи місцевого 
самоврядування можуть також розробляти додаткові переліки забруднювачів згідно екологічної 
ситуації в відповідних районах.   

МОНІТОРИНГ 
Одним з основних правових інструментів охорони повітря є державна система моніторингу якості 
повітря через систему нагляду, збору, аналізу та зберігання інформації щодо стану навколишнього 
середовища. Українська система моніторингу якості повітря регулюється Положенням про Державну 
систему моніторингу довкілля, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 
30.03.1998 р. № 391.  

Концентрація забруднювачів на території  оцінюється на основі стаціонарних постів, мобільних 
постів або через розрахунки. Державна гідрометеорологічна служба (Гідрометр) моніторить якість 
повітря у 53 українських містах на 162 фіксованих станціях моніторингу.  Для дотримання 
національних регуляторів моніторингу (одна станція на  50 000–100 000 міських жителів), має бути 
утворено ще 9 станцій моніторингу якості повітря. Їх немає через відсутність коштів. Розподіл 
станцій Гідрометцентру для моніторингу якості повітря показаний на Рисунку 2-1.62  

                                                   
61 Правовий  захист повітря, стор. 95. 

62 Огляд ЄК, стор. 42. 



 

 
Рисунок 2-1. Мережа станцій моніторингу якості повітря Гідрометру  

Крім того, існує сім комунальних станцій моніторингу якості повітря, шість в Дніпродзержинську та 
одна у Комсомольську. 33 метеорологічні станції моніторять забруднення в атмосферних осадках і 54 
станції моніторять забруднення снігового покриву.   

Обов’язкова програма моніторингу якості повітря покриває сім забруднювачів: загальний вміст 
зважених часток, діоксиду азоту (NO2), діоксид сірки (SO2), оксид вуглецю (CO), формальдегід 
(Н2СО), свинцю і бенз (а) пірену. У загальній складності, 33 забруднюючих речовин контролюється 
по всій країні. Повітряні концентрації летких органічних сполук (ЛОС) (за винятком бенз (а) пірен), 
озону (O3), твердих частинок (PM10 і PM2.5), ртуть (Hg) та стійких органічних забруднювачів (СОЗ) 
не вимірюються.63  

Гідрометцентр обробляє дані моніторингу.  Однак він не передає їх до МЕПР регулярно, за 
винятком виявлення перевищень, які одразу повідомляються МЕПР, а також відповідним обласним 
та місцевим органам влади. Заходи щодо такої інформації часто не здійснюються  через те, що дані з 
малої кількості станцій моніторингу, або розрахунки, які здійснюються за відсутності моніторингу, не 
мають надійного розгляду.   

ДОТРИМАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ЗАБРУДНЕННЯ  
Обмеження щодо забруднення атмосфери в Україні, як і в США, направлені на підтримку рівня 
забруднення в атмосфері на рівні, що не є небезпечним для людського та екологічного здоров’я.    

                                                   
63 Огляд  ЄК, стор. 41. 
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В США, якщо регіон перестає відповідати національним стандартам якості повітря за деякими 
загальними забруднювачами повітря, тоді штат має прийняти План впровадження для  таких 
забруднювачів. 42 USC§ 7407(a). Цей план дозволяє штату визначити, які заходи він має здійснити, 
щоб регіон знов став відповідати стандартам.  Якщо не вдається це зробити, має втрутитись 
федеральний уряд та виставити фінансові санкції.     

В Україні, немає системи, що забезпечує вирішення проблем регіонального забруднення. Коли 
обмеження регіонального забруднення майже досягненні або порушені, ця інформація має впливати 
на виконання експертизи та інших державних дій, таких як рішення щодо дозволу на забруднення та 
технологічні вимоги для нових джерел забруднення (описаних вище). На практиці, інформація про 
перевищення рівня забруднення повітря не впливає належним чином на такі рішення і немає 
правового механізму, що змусив би це зробити.   

2.7.5. ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАНИЧНИХ РІВНІВ ВИКИДІВ ЧЕРЕЗ ДОЗВОЛИ 
Найбільш широко використовуваний метод регулювання якості повітря в Україні  є встановлення 
дозволів для стаціонарних джерел забруднення (фабрик, заводів та ін.). Викиди забруднювачів у 
повітря стаціонарними джерелами дозволені лише після одержання дозволу, випущеного 
уповноваженим регіональним органом МЕПР, та погодженого уповноваженим регіональним 
органом Міністерства охорони здоров’я.  

Дозвіл на викиди забруднювачів у повітря стаціонарними джерелами є офіційним документом, що 
дозволяє суб’єктам викидати забруднювачі у повітря. Порядок видачі такого дозволу регулюється 
Постановою Кабінету Міністрів України №302, 13.03.2002).  

Для пропозицій, що становлять великий ризик якості повітря, дозвіл спершу має пройти 
екологічний огляд державної експертизи. (Див. обговорення експертизи в Розділі 2.9). Згідно 
Статті 25 Закону про охорону повітря, державно експертиза та санітарно-гігієнічна експертиза 
виконуються для оцінки ступеня ризику для людського здоров’я та навколишнього середовища від 
такої пропозиції.   

Процес дозволу починається з оголошення в пресі заявки на дозвіл та запрошенню до коментарів 
громадськості. Заявник в цей час подає заявку до місцевого органу МЕПР та санітарно-
епідеміологічної служби. Протягом 30 календарних днів с моменту публікації в пресі, місцеві 
державні адміністрації розглядають коментарі від громадськості та організовують громадські слухання 
для їх обговорення, якщо необхідно, та інформує про результати нижній орган МЕПР.  Місцевий 
орган МЕПР розглядає заявку та громадські коментарі до неї і або випускає дозвіл, або повертає 
заявку з коментарями та пропозиціями. 

Основними даними необхідними для отримання дозволу є:64 

• Дані щодо розташування інших об’єктів, що межують с даним об’єктом чи знаходяться на 
його території 

• Дані щодо організації підготовки документів, що визначають обсяги викидів, номер 
сертифікату про реєстрацію, що уповноважує організацію готувати документацію  

• Документ, що визначають обсяги забруднюючих викидів 

• Висновок державної санітарно-епідеміологічної станції 

                                                   
64  Правовий  захист повітря, стор. 98 (“Згідно Інструкції по підготовці документів, що визначають обсяги викидів”). 



 

• Інвентаризаційні дані щодо постійних джерел забруднюючих викидів у повітря, типи та 
обсяги забруднювачів, що викидаються у повітря.  

• оцінка впливу забруднюючих речовин на стан повітря на межі зони санітарної охорони  

• оцінка та аналіз витрат, пов’язаних з реалізацією запланованих заходів, направлених на 
запобігання забрудненню повітря, та заходів щодо зменшення такого забруднення  

• інформація щодо отримання дозволу на її  розголошення 

• план відповіді на надзвичайні ситуації 

• план моніторингу 

Ці дані є передумовою отримання дозволу. Стаття 11 Закону про охорону повітря стверджує, що 
дозволи на забруднюючі викиди надаються лише тоді, коли не перевищено регіональні обмеження 
на забруднення повітря. На практиці ця вимога ігнорується, і дозволи видаються навіть, якщо вони 
призведуть до збільшення забруднення повітря  на території, де вже перевищено регіональний 
допустимий рівень якості повітря.   

2.7.6. МОНІТОРИНГ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ 
Причини для правової відповідальності за порушення визначено Статтею 66 Конституції України. 
Загальний перелік екологічних порушень в сфері охорони повітря включений до Статті 33 Закону 
про охорону повітря. Він визначає, що може існувати адміністративна, матеріальна та кримінальна 
відповідальність за різні види екологічних порушень. 

На адміністративному рівні, санкції за порушення закону про якість повітря частіш за все 
використовуються у формі штрафів. Інша форма адміністративних санкцій – відкликання дозволів 
та припинення забруднюючої діяльності. Стаття 241 Кримінального кодексу України передбачає 
кримінальну відповідальність за забруднення повітря, якщо воно становить загрозу людському 
здоров’ю або навколишньому середовищу.   

Державний екологічний контроль виконується спеціальним контролюючим органом – Державною 
екологічною інспекцією – що є структурним підрозділом МЕПР. В неї є широкі повноваження 
контролювати додержання додержання екологічного законодавства, раціонального використання та 
захисту корисних копалин, екологічної безпеки та поводженням з відходами.  

Якість екологічного самомоніторингу підприємствами в Україні є дуже низькою. Лише декілька 
компаній моніторять належним чином свої викиди. Постійний онлайн моніторинг майже відсутній в 
Українській промисловості.65 

З 2000 р., Державна екологічна інспекція ненабагато збільшила кількість підприємств та джерел 
забруднень, що моніторяться. 

Сьогодні беруться одиничні зразки повітря на 2 792 джерелах забруднення на 927 підприємствах. 
Загальна кількість вимірюваних параметрів - біля 65.66 

                                                   
65 Огляд ЄК , стор. 40. 

66 Огляд ЄК, стор. 42. 
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2.7.7. ОБМЕЖЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГІЇ 
На додаток одержання дозволів, забруднювачі можуть також впроваджувати методи та технології, що 
відповідають певним стандартам щодо зменшення забруднення повітря. Стаття 7 Закону про 
охорону повітря вимагає від держави встановлення обмежень на «специфічні типи обладнання та 
споруд», беручи до уваги економічні міркування, для обмеження небезпечних забруднювачів та 
відповідності регіональним стандартам якості повітря.  Стандарти можуть встановлюватись на рівні 
найкращого досвіду (в країні) або найкращих технологій (будь-де у світі). Стандарти максимально 
допустимих викидів забруднювачів  встановлюються для діючих, запланованих та поновлених 
стаціонарних джерел, що впливають на повітря (Наказ Міністерства екологічного захисту України, 
№ 309, 27.06.2006.  

Показники обмеження забруднення не встановлені для більшості обладнання, що використовується 
в сучасній розробці сланцевого газу. Новий набір стандартів для нафтогазової промисловості є 
необхідним для уникнення використання обладнання з США та інших країн, яке не відповідає там 
стандартам.    

2.7.8. САНІТАРНО-ЗАХИСНІ ЗОНИ 
Іншим методом захисту населення України  від викидів є система санітарно-захисних зон. (Закон про 
охорону повітря, Стаття 24). Санітарно-захисна зона це територія навколо потенційно 
забруднюючих промислових об’єктів, яку не дозволяється використовувати для того, щоб захистити 
людей від впливу таких підприємств. Законодавство дозволяє підприємствам перевищувати 
регіональні ліміти забруднення повітря в рамках санітарно-захисної зона на 30%.   

Основні вимоги до санітарно-захисних зон викладені у “Державних санітарних правилах    
планування та забудови населених пунктів ”, прийнятих Наказом Міністерства охорони здоров’я 
України, № 173, 19.06.1996). Вони включають забезпечення обов’язкового відділення території 
проживання від промислових, сільськогосподарських та інших джерел забруднення.  

Законодавство передбачає ще одну альтернативу  для вирішення проблеми промислового 
забруднення. Якщо обмеження та режими санітарно-захисних зон порушуються таким чином, що 
люди мають змінювати місце проживання, підприємство,  а також місцеві органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоуправління мають вирішити фінансовий аспект такого переселення. (Закон 
про охорону повітря, Стаття 24).  

Регулювання санітарно-захисних зон в Україні може стосуватися розробки сланцевого газу в частині 
розміщення більших споруд, переробних споруд, компресорних станцій та переробних підрозділів.    

2.7.9. МІЖНАРОДНІ УГОДИ І ЗМІНА КЛІМАТУ 
На міжнародному рівні охорона повітря визначається такими документами: Конвенція про 
транскордонне забруднення повітря (Женева, 13/11/1979), Конвенція про захист озонового шару 
(Відень, 1985), Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар (Монреаль, 
1987) Рамкова конвенція ООН про кліматичні зміни (підписана Україною 11/6/1992 та 
ратифікована 29/10/1996), Кіотський протокол (Закон України «Про ратифікацію Кіотського 
протоколу до рамкової конвенції ООН щодо кліматичних змін, 4.02.2004) та деякі інші акти.67  

Рамкова конвенція ООН про кліматичні зміни (UNFCCC) направлена на вирішення глобальної 
проблеми зміни клімату. Метою угоди є дотримуватись концентрації парникових газів в атмосфері 
на безпечному рівні через їх антропогенний вплив на кліматичну систему. Хоча ця міжнародна угода 
не містить правових зобов’язань, вона є основою для інших  міжнародних договорів, що 
                                                   
67 Правовий  захист повітря, стор. 94. 



 

встановлюють вимоги до зменшення викидів парникових газів. Кіотський протокол до UNFCCC є 
останньою угодою, підписаною Україною.   

Будучі підписантом Кіотського протоколу в 1999 р. Україна погодилась стабілізувати викиди 
парникових газів до рівня 1990 р. до 2008–2012 рр.. 

Викиди парникових газів в Україні сильно зменшилися майже на 50% за період з 1990 р.  після 
розпаду СРСР.  Це відбулося через колапс економічної діяльності у цей період. Однак, з того часу, 
викиди правікових газів постійно зростають і Україна продовжує залишатися однією з найменш 
енергоефективних країн в світі, з одним з найбільших рівнів викидів парникових газів  на одиницю 
ВВП серед всіх країн СНД.68 

UNFCCC визначає, що загальні викиди України в 2007 р. становили еквівалент 436,.0 млн. тон CO2 
(цей показник для 2006 р. був 436,8 млн. тон). Це на 53% менше ніж рівень за Кіотським протоколом 
у 1990 р.(926,0 млн. тон), але він постійно зростає разом з пожвавленням економічної діяльності з 
2000 р., додаючи в середньому 6,6 млн. тон на рік. Це призводить до викидів на душу населення 
еквіваленту 9,45 тон CO2 на рік (для порівняння, щорічні викиди парникового газу на душу 
населення становлять 19,78 тон для США, 10,40 тон для Німеччини та 12,00 тон для Російської 
Федерації). В результаті, Україна знаходиться на 19-му місті в світі серед найбільших забруднювачів 
парниковим газом. Сектором з найбільшими викидами є енергетичний сектор, особливо 
нафтогазова промисловість(що стосується парникових газів). Енергетичний сектор відповідає за 
майже 70% загальних викидів парникових газів Україною.69 

Закон про охорону повітря (Стаття 16) стверджує, що міжнародні зобов’язання можуть вимагати від 
підприємств, установ та організацій зменшити викиди вуглекислого газу та інших речовин, що 
можуть негативно вплинути на клімат.    

Сьогодні не відбувається ані регулювання, ані управління викидами парникових газів в Україні. Не 
ведеться жодного реєстру таких викидів. Немає системи обліку таких викидів за галузями 
промисловості , а також процедур видачі дозволів та встановлення обмежень на викиди парникових 
газів.  Невідповідність Статті 16 Закону про охорону повітря веде до невідповідності UNFCCC. 

2.7.10.  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 
Низька якість повітря можу сильно обмежити видобуток сланцевого газу в деяких регіонах України. 
На території, на якій вважається, знаходиться сланцевий газ, Дніпро-Донецький басейн та 
Карпатський басейн (“басейни сланцевого газу ”), існують ділянки, які вже відомі як такі, де 
перевищено безпечний рівень забруднення повітря. Без того, щоб в першу чергу вирішити деякі з 
цих відхилень, буде нерозумним допускати додаткові джерела забруднення до цих регіонів.  

В своєму Національному плані дій Україна визнала необхідність покращення якості повітря, 
зменшення викидів стаціонарних та мобільних джерел (Пункти 2.2. та 2.3) та вдосконалення системи 
моніторингу повітря  (пункт 3.1). Щоб вирішити проблему якості повітря в басейнах розробки 
сланцевого газу, Україні знадобиться зрозуміти рівень наявного забруднення повітря  в цьому регіоні. 
В басейнах сланцевого газу додаткове обладнання моніторингу повітря необхідне для отримання 
адекватних базових даних. Перевірка якості повітря має включати всі забруднювачі, асоційовані з 
нафтогазовим сектором: NOx (наприклад, NOx окремо, як NO2, а також як попередник O3), леткі 
органічні сполуки (на основі вуглеводнів ... попередників O3 ), O3, чадний газ, частка Matter2.5 
(PM2.5) і тверді частки Matter10 (PM10), небезпечні забруднювачів повітря (наприклад, бензол, 
                                                   
68 Цілі  тисячоліття, стор. 90. 

69 Цілі  тисячоліття, стор. 90. 
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ацетальдегід, метанол), SO2, H2S та парникові гази (СО2, метан). Якщо вихідні дані не доступні до 
укладення УРП, то збір цих вихідних даних повинен стати однією з умов цієї угоди. Див також 
рекомендації щодо подальшої діяльності що стосується збору базових даних (Том 1, Розділ 5). 

Після того, як буде отримано базу даних, нові стандарти викидів мають бути встановлені для всього 
нафтогазового обладнання. Якщо Україна не встановить ці нові стандарти, то вона може стати 
місцем використання обладнання, яке більш не використовується в інших країнах через те, що не 
відповідає їх стандартам.  У якості проміжного заходу УРП можуть вимагати використання 
обладнання, що відповідає стандартам інших країн (наприклад США).  

США знаходиться в процесі оновлення Стандартів для нових джерел (NSPS) та Національних 
стандартів викидів небезпечних забруднювачів повітря (NESHAP), що розроблені та 
впроваджуються у відповідності до Закону США про чисте повітря.  

NSPS це вимоги до нових або модифікованих стаціонарних джерел, що спричиняють або значно 
впливають на забруднення повітря та можуть бути розумно попереджені.  

Діючий NSPS , що поширюється на видобуток нафти і газу (42 USC 7411 і наст.) 

• LLL - підсолоджувальних одиниць (40 CFR 60,640 і слід.) 

• K, Ka, Kb - ЛОС резервуари для зберігання рідини (40 CFR 60,110, 0,110, 0,110 В, і слід.) 

• KKK - обладнання витоку ЛОС з заводів по переробці природного газу (40 CFR 60,630 і 
слід.) 

• DC - котельних установок, котлів / ребойлери / нагрівачі (40 CFR 60.40c і слід.) 

• GG (і KKKK) - газових турбін (40 CFR 60,330 і 60,4300 і слід.) 

• JJJJ - іскровим запалюванням стаціонарних поршневих двигунів внутрішнього згоряння (40 
CFR 60,4230 і слід.) 

NESHAP  є стандартом для небезпечних забруднювачів повітря (НЗП) від стаціонарних джерел 

Національні стандарти викидів небезпечних забруднювачів/Стандарти технології максимально 
досяжного контролю (NESHAP/MACT), що поширюються на нафтогазові операції (42 USC 7412) 

• V - витоки і неорганізовані викиди з устаткування у вигляді летючих НЗП  (40 CFR 61,240 і 
слід.) 

• HH - танки, гліколеві дегідратори у вигляді летючих НЗП на виробничих потужностях 
природного газу (40 CFR 63,760 і слід.) 

• ZZZZ - стаціонарні поршневі двигуни внутрішнього згоряння (різного типу і потужності) 
(40 CFR 63,6580 і слід.) 

• DC - котли / ребойлери / обігрівачі 

Зміни що вносяться до NSPS та NESHAP включають:70 

• Зменшення викидів при завершення – Значною із запропонованих змін до  NSPSє 
запропоновані стандарти щодо завершення газових свердловин гідравлічного розриву. 

                                                   
70  Обмеження за якістю повітря. 



 

Запропоновані стандарти вимагають “зеленого завершення”, у поєднанні з спалюванням 
газу, що не підходить до входження до збиральних труб, при завершення 
недослідницьких та не розмежувальних газових свердловин. Зелене завершення тягне за 
собою розділення зворотної води, піску, вуглеводневого конденсату і природного газу з 
метою зниження частки природного газу та легких органічних сполук, що викидаються в 
атмосферу. Конкретні вимоги до зеленого завершення пропонується розташувати у 40 
CFR. § 60,5375 (а) (1) - (3). Для дослідницьких та розмежувальних свердловин, які 
зазвичай не знаходять у безпосередній близькості до збиральних труб, нові стандарти 
вимагають спалювання, на противагу вентилюванню.  Нові стандарти поширюються на 
завершення свердловин нових та таких, де вже виконувався розрив, а також на 
завершення, що виконується після операцій повторного розриву на існуючих 
свердловинах. EPA припускає, що обладнанням, необхідним для проведення зеленого 
завершення,  можуть бути резервуари, спеціальні газ-рідина-пісок роздільники і агрегати 
осушки газу. EPA припускає, що обладнання та експлуатаційні витрати відповідності 
будуть компенсовані перевагами захоплення товарного газу;  

• Пневматичні пристрої з низьким витоками – для нових або замінених пневматичних 
регуляторів на газопереробних заводах, запропонований стандарт є нульовим 
обмеженням викидів легких органічних сполук, а це означає, що безгазовкеровані 
пневматичні пристрої мають використовуватись (інструментальне повітря). Для нових 
або замінних пневматичних регуляторів, у тому числі компресорних станцій, 
запропонований стандарт вимагає, щоб використовувалися контролери з низькими 
витоками (6 кубічних футів газу на годину). 

• Практика запобігання протіканню компресорів – Згідно запропонованому стандарту 
кожен ротаційний компресор, що замінюється на новий або замінює центрифуговий 
компресор, повинен бути оснащений системою сухої закупорки на старті. Для нових або 
замінених поршневих компресорів, власники та оператори повинні замінити шток 
компресора до того, як компресора відпрацював 26 000 годин, і години роботи повинні 
бути під постійним контролем з моменту первісного запуску об'єкта. 

• Контролювання резервуарів - нові або змінені резервуари з пропускною здатністю 
щонайменше один барель на день конденсату або двадцять барелів на день сирої нафти 
повинні скоротити викиди ЛОС на 95 відсотків або через блок рекуперації парів (УРП) 
або спалахом . 

• LDAR на газопереробних заводах - Відповідно до запропонованого стандарту, нові 
або змінені газопереробні потужності будуть піддаватися більш суворим виявленням 
витоків і ремонтним вимогам. Визначення витоку для клапанів знижене з 10 000 частин 
на мільйон до 500 частин на мільйон ЛОС. Моніторинг поєднувача також буде 
вимагатися. 

• Контроль SO2 на газопереробних заводах – Згідно запропонованому стандарту, нові 
або модифіковані потужності з газопереробки з рівнем сировини сірки більшим ніж  
п'ять довгих тонн на добу і вмістом H2S, що дорівнює або перевищує 50 відсотків, будуть 
примушуватись досягати 99,9 відсотка ефективності контролю викидів SO2.  

• Контроль осушувача - Відповідно до запропонованого правила, ліміт викидів MACT 
буде визначається згідно формулі, що міститься у запропонованому правилі 40 CFR. § 
63,765 (б) (1) (II) для розрахунку межі МACT як щорічного значення. 
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• Контроль резервуарів –Згідно запропонованому правилу всі нові та існуючі резервуари 
сирої нафти та конденсату, розташовані  на спорудах видобутку та обробки,  які є 
основними джерелами. Від НЗП вимагається контроль токсинів у повітрі на рівні 95%. Це 
може бути також досягнуто шляхом використання спалахів або конденсаторів.  Крім того, 
викиди з цих джерел будуть обраховуватися, беручи до уваги, чи є споруда основним 
джерелом. Такі резервуари на мінімальних джерелах НЗП не потрібно буде так 
контролювати. 

Рекомендація: Україні слід прийняти всі ці стандарти окремими регуляторними актами або через 
УРП, щоб забезпечити використання найсучасніших  технологій з зменшення забруднень на газових 
родовищах України.  

Інші специфічні рекомендації для зміни українського законодавства включають: 

1) Передивитись перелік основних забруднювачів повітря, вдосконалити систему норм викидів 
забруднювачів, перейти на міжнародні стандарти та норми якості повітря;  

2) Створити та впровадити санкції за порушення законів щодо якості повітря; та 

3) Контролювати та мінімізувати викиди та уникати аварій, промисловості потребують ефективних 
систем самомоніторингу. В ідеалі така система має постійно відслідковувати виконання 
промислових процесів та викидів основних забруднювачів для того, того, щоб зробити 
можливою швидку відповідь операторів для запобігання надмірним викидам.71  

2.8. ПРИРОДНІ ЗЕМЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

2.8.1. ВСТУП 
Консервативні біологи визнають п’ять головних типів прямих загроз для біорізноманіття.72 Чотири з 
них можуть бути застосовані до розробки сланцевого газу:   

1) Освоєння, загибель, погіршення й руйнування  природних ареалів, які можуть виникнути 
за усіма порушеннями земель, пов’язаними з будівництвом потужностей для експлуатації та 
виробництва.      

2) Надмірне використання або надмірна експлуатація  окремих біологічних видів може 
мати опосередкований вплив на збільшення зайнятості на території, що призведе до 
збільшення легальної та нелегальної експлуатації біологічних різновидів шляхом полювання 
та  збирання.   

3) Внесення неаборигенних біологічних різновидів (бур’янів)  може порушити  існуюче 
природне середовище та біологічні різновиди можуть бути внесені або поширені  протягом   
діяльності з будівництва магістралей, доріг, трубопроводів і інших потужностей.    

4) Викиди та зараження (повітря, земля та вода), які порушують природне середовище або 
біологічні різновиди можуть збільшитися на  короткий час при будівництві та бурінні та 
протягом тривалого часу виробничої діяльності, включаючи транспортування матеріалів до 
та від місць розташування проекту.   

                                                   
71 EC Review at 40. 

72 ECODIT. 2011 Україна FAA119 Аналіз біорізноманіття: Дії, необхідні для консервації. Процвітання, Життєдіяльність та Консервація 
Екосистем (PLACE) IQC Task Order # AID-121-TO-11-00001 (тут і далі ECODIT) у 18. Текст по біодеверсифікації у цьому звіті був вільно 
використаний у цьому звіті.   



 

П’ята  загроза – Макроекологічні  зміни, такі як зміна клімату,  перетворення у пустелю, або 
руйнування рівноваги природних режимів (таких як повені або пожежі ) – можуть бути пом’якшені 
розробкою та використанням природного газу.    

Ця секція розгляне спроможність українського законодавства реагувати на перші три загрози 
протягом розробки сланцевого газу, включаючи всі впливи на спеціально визначені території 
природних заповідників.  Закони стосовно викидів та зараження землі (#4) розглядалися у секціях по 
воді (Секція 2.5) та відходам (Секція 2.6).   Переваги розробки газу для обмеження макроекологічного 
впливу на клімат  (#5) розглядалися у Секції  3.1  звіту USAID  щодо Екологічної та Регуляторної 
оцінки розробки сланцевого газу в Україні, водночас це виходить за межі даного звіту. 

Довготермінових та короткотермінових втрат для біорізноманіття можливо запобігти, мінімізувати 
та/або пом’якшити,  та/або компенсувати пристосуванням видів розробки та операційної діяльності, 
що використовується (для того, щоб мінімізувати  загальне розповсюдження або зону впливу 
порушень), їх розташуванням у ландшафті ( враховуючи, на які види популяцій/біологічних 
різновидів здійснюється вплив), а також меліоративними роботами на порушених землях по 
завершенню діяльності (якщо меліорація є успішною у поверненні територій до їх природного 
стану).   

Спроможність українського законодавства контролювати ефект розробки сланцевого газу на 
біорізноманіття залежить переважно від законів, що попереджують або мінімізують нові порушення 
природних земель та вимагають від підприємств  відновити втрати шляхом меліорації або 
компенсації за втрати, наприклад через будівництво дамб.  Якщо якась земля порушена протягом 
розробки, захист біорізноманіття та природних земель має бути збалансований із захистом земель 
сільськогосподарського призначення та іншого використання.   Оскільки балансування є більш 
політичним, а не правовим та технічним питанням, воно далі не розглядається.   

Ключові умови для розгляду біорізноманіття встановлені у загальних екологічних законах:  73 

• Закон України про захист навколишнього середовища, №1264-XII, 25.06.1991 (тут і далі 
“Закон про Захист Навколишнього Середовища”) 

• Земельний Кодекс України, № 2768-III, 25.102001 (тут і далі “Земельний Кодекс”) 

• Лісовий Кодекс України, № 3852-XII, 21.01.1994 (тут і далі “Лісовий Кодекс”) 

• Закон України про рослинний світ, № 2894-III, 13.12.2001 (тут і далі “Закон про 
Рослинний світ”) 

• Закон України про тваринний світ, № 591-XIV, 09.04.1999 (тут і далі “Закон про 
Тваринний світ”) 

• Закон України про захист рослин, № 180-XIV, 14.10.2004 (тут і далі “Закон про Захист 
рослин”) 

Правові умови також встановлені у законах, які захищають спеціальні ареали та рідкі біологічні види:   

• Закон України про природно-заповідний фонд, №2456-XII, 16.06.1992 (тут і далі “Закон 
про Природні Заповідники”) 

• Закон України про червону книгу України, № 3055-III, 07.02.2002 
                                                   
73 ECODIT at 24-27, sections 5.1 and 5.2. 
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• Закон України про екологічну мережу України, № 1864-IV, 24.06.2004 (тут і далі “Закон 
про Екологічну мережу”) 

• Закон України про екологічний аудит, № 1862-IV, 24.06.200474 

2.8.2. ОСВОЄННЯ, ЗАГИБЕЛЬ, ПОГІРШЕННЯ, РУЙНУВАННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
Розробка сланцевого газу може вносити свій вклад в освоєння, загибель, погіршення та руйнування 
навколишнього середовища у короткостроковий період протягом діяльності з будівництва   та 
буріння, та у довготерміновому періоді  протягом діяльності з облаштування родовищ, доріг, 
трубопроводів та іншого газового обладнання та розподільчих потужностей. Як коротко-, так і 
довготермінові впливи включатимуть пряме порушення земель ( освоєння, погіршення та 
руйнування)   та  навмисне або необережне знищення рослинного та тваринного світу (деградація та 
руйнування)  потужностями з розробки сланцевого газу та робітниками.  Крім прямого впливу на 
порушення землі може бути порушена міграція або репродуктивна поведінка тваринного світу 
внаслідок шуму або руху транспорту.   Неналежним чином організоване поверхневе втручання може 
призвести до  ушкодження або смерті представників живої природи та птахів, особливо мігруючих 
водоплаваючих.   

Закони України про захист навколишнього середовища встановлюють загальну структуру для 
захисту всіх природних земель та біологічних різновидів; територіям та біологічним різновидам 
високої  цінності  надається додатковий захист.   В цілому,   МЕПР та його локальні представництва 
відповідальні за державний контроль за використанням та захистом земель, води, рослин та тварин 
(Закон про Захист Навколишнього середовища, Стаття 20).  Земельний кодекс визначає питання 
захисту біодиверсифікації, оскільки він регулює  володіння, використання та розташування земель, 
гарантуючі власність на землю та її належне використання і захист (Статті2 та 4).  Земельний кодекс 
поділяє усі землі України на 9 категорій відповідно до їх цільового використання (Статті 18-19). Ці 
категорії такі: 

• землі сільськогосподарського призначення;  

• землі житлової та громадської забудови;  

• землі  природно-заповідного  та  іншого  природоохоронного призначення;  

• землі оздоровчого призначення;  

• землі рекреаційного призначення;  

• землі історико-культурного призначення;  

• землі лісогосподарського призначення;  

• землі водного фонду;  

• землі   промисловості,  транспорту,  зв'язку,  енергетики, оборони та іншого призначення. 

В цілому, обов’язком власників усіх земельних ділянок є забезпечувати захист навколишнього 
середовища та відповідність обмеженням, що існують до  смуг  відчуження та захисних територій 
(Стаття 91).  Захисні зони встановлюються навкруги водних масивів (Стаття 58) та особливо цінних 
природних об’єктів, щоб захищати їх від впливу людини (Стаття 112).    
                                                   
74 Discussed in Section 2.4.1. 



 

ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ ТА ІНШІ ЗАХИСНІ ТЕРИТОРІЇ 
Захист земельних територій у принципі означає захист біодиверсифікації в Україні. Серед категорій 
земель, визначених Земельним кодексом,  землі природних заповідників, деякі лісові зони та землі 
водного фонду представляють спеціальний інтерес для захисту біодиверсифікації та можуть бути у 
державній, комунальній та приватній власності.    

• Землі природних заповідників  - це ділянки суші і водного простору з природними 
комплексами та об'єктами,  що мають особливу природоохоронну,  екологічну,  наукову,  
естетичну, екреаційну та іншу цінність,  яким відповідно до закону надано статус  
територій та об'єктів природно-заповідного фонду (Стаття  43).  

• Землі водного фонду включають водяні поверхні, включаючи болота та захисні 
території (Стаття 58).   

• Землі лісного фонду включають не лише землі, вкриті лісовою рослинністю, а також 
нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства  (Стаття  
55). Існують різні категорії лісів, дві з яких мають спеціальну важливість для 
біодеверсифікації: захисні ліси та ліси для екологічного/наукового використання 
(Лісовий Кодекс, Стаття 39).   

До певної ступені біорізноманіття захищається визначенням земель для встановлення природних 
заповідників, лісів та водних басейнів із-за санкціонованого використання земель, що належать до 
певної категорії, їх власниками (за виключанням сільськогосподарських земель та  земель оборони), 
водночас це має бути у межах обмежень для даної категорії.  Процедури для використання цих 
земель встановлюються як Земельним кодексом, так і більш специфічними законами, що 
обговорюватимуться нижче, настільки, наскільки інші закони не протирічять Земельному кодексу 
(Стаття 3).   Категорія використання може бути змінена виключно уповноваженими органами влади 
або органами місцевого самоврядування (Стаття 20). Стаття 207 Земельного кодексу вимагає 
компенсації втрат лісів (включаючи зміну позначення) у тому числі у випадку їх руйнування, 
викликаного негативним впливом діяльності. Процедура компенсації регулюється постановою 
Кабінету Міністрів № 1098, грудень 2008.   

У 1992 р. Закон про Природні Заповідники визначив національну систему захисту територій 
незалежної України.75 Закон встановив основи управління, збереження та ефективного використання 
природно-заповідних територій в Україні.  Він встановив класифікацію природно-заповідних 
територій  (PA) та права власності для  PA, які визначалися для кожного типу PA. Розділ 2 Закону 
визначає систему управління  PA спеціально уповноваженими органами влади, управлінськими 
структурами  PA, а також роль недержавних громадських організацій.   Стаття 8 закону надає перелік 
заходів, які мають здійснюватися, щоб забезпечити гарантування відповідного збереження  PA, які 
включають економічні механізми стимулювання доходу за заходи збереження, діяльність, пов’язану з 
відновленням екосистем, та міжнародну кооперацію.  Стаття 10 визначає права громадян відносно 
PA. Розділ III розглядає управління кожним спеціальним типом  PA в деталях, розглядаючи статус, 
зонування, заходи із збереження та процеси  позначення PA. Наукове супроводження для системи  
управління   PA розглядається у Розділі V.  

Закон про Природні Заповідники визначає одинадцять категорій, п’ять з яких формують ядро 
системи природно-заповідних територій для цілей біодиверсифікації.  Національна система 
природно-заповідних територій у теперішній час складається з більш ніж 7,000 PA, які мають площу 

                                                   
75 ECODIT визначає природно-заповідні зони України, http://en.wikipedia.org/wiki/Protected_areas_of_Ukraine огляд від 19 квітня 2011); Закон 
України про природно-заповідний фонд, №   2456-XII, 16.06.1992. 
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біля   6.9 мільйонів акрів (2.8 мільйонів гектарів), приблизно більш ніж 5% національної території. 
Існує план для подальшого їх швидкого збільшення до 10,4% до 2015 р.   Таблиця 2-3 узагальнює 
правові аспекти системи природно-заповідних територій.  76 

Українські ліси відіграють важливу роль у збереженні біодиверсифікації у лісових біогеографічних 
регіонах України.  Загальна площа українських лісових земель у «Лісовому Фонді», який управляється 
Державним Агентством по Лісовим Ресурсам   (SAFR) – із старою назвою Державний Лісовий 
Комітет – складає близько 18.5 мільйонів акрів (7.5 мільйонів гектарів). Це складає біля 70% 
українських лісових земель, поряд з іншими, що знаходяться в управління Міністерства Аграрної 
політики та продовольства України, Міністерства оборони, Міністерства з надзвичайних ситуацій та  
МЕПР. Деякі з лісових земель надаються для виробництва лісової продукції; практика, яка не 
обов’язково захищає біодиверсифікацію.   Серед лісів, що управляються SAFR, біля 3 мільйонів акрів 
(1.2 мільйонів гектар) не належать до лісових  PA, або біля 15.4 % земель Лісового Фонду станом на 
січень, 2011 р. 77 Ці лісові PA  є частиною природно-заповідних територій, узагальнених у Таблиці 
2-3.  

Закон о Природних Заповідниках та Лісовий кодекс є важливими для захисту біодеверсифікації  від 
перетворення, погіршення та руйнування від розробки сланцевого газу.  Відповідно до Закону про 
Природні Заповідники будь-яка діяльність на землях  PA , яка може ненавмисно вплинути на умови  
PA78 або їх неналежне використання, визначена  у Статті 7. Специфічними видами діяльності, які 
заборонені у природних заповідниках, є розробка мінеральних ресурсів, будівництво будівель, 
транспортних колій та комунікаційних потужностей, які не відносяться до PA, а також діяльність, що 
має високий рівень шуму  (Стаття 16). Буферні зони або природно-захисні території  можуть 
встановлюватися, щоб захистити окремі  PA (наприклад., території біозаповідників, національних 
парків тощо)  від діяльності, що виникає у прилеглих територіях (Статті 18 та 39).  Оцінка впливу на  
PA здійснюється через процес  перевірки екологічним експертом (ЕЕП), що обговорюється у Секції 
2.9.    

Таблиця 2-3: Природно-заповідні території України (Таблиця 5.1 з ECODIT, 2011) 

PA назва категорії 
(Eng/Ukr) 

№ 
території 

Розмір у 
акрах 
(гектрах)   

% від 
мережі РА 

Принципи 
використання 

IUCN 
Категорія 

National Nature Preserve/ 
Національний Природний 
Заповідник 

19 506,350 
(205,000) 5.5 

Суровий захист, 
наукові 
дослідження, 
Освіта 
  

I 

Biosphere Preserve/ 
Біосферний заповідник 

4 619,970 
(251,000) 6.7 

Суровий захист, 
наукові 
дослідження, 
Освіта 

I 

                                                   
76 Джерела для Таблиці 5.1 5.1 звіту ECODIT: Державне агентства із захисту навколишнього середовища, квітень 2011 GEF-UNDP, 2008; 
категорії природно-захисних територій України: http://en.wikipedia.org/wiki/Categories_of_protected_areas_of_Ukraine; IUCN категорії управління 
природно-захисними територіями: http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories 

77 ECODIT at 30. 

78 The discussion of PAs in this section is intended to include not only the areas themselves but also the “objects” of those areas which may include 
plants, animals, water bodies, etc. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Categories_of_protected_areas_of_Ukraine
http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories


 

  

National Nature Park/ 
Національний природний 
Парк 

47 3,003,520 
(1,216,000) 32.6 

Збереження, 
Природна 
рекреація, 
Наукові 
дослідження, 
освіта  

II 

Regional Landscape Park/ 
Регіональний 
Ландшафтний парк 

58 1,600,560 
(648,000) 17.3 

Збереження, 
Природна 
рекреація, 
освіта  

V 

Nature Reserve/ 
Заказнік 

2922 3,166,540 
(1,282,000) 34.2 

Перетворення, 
  відновлення  
природного 
середовища та 
біологічного 
різноманіття   

IV, VI 

Protected Site/ 
Заповідне Урочище 

803 239,590 
(97,000) 2.6 

Захист 
специфічних 
природних 
характеристик   

IIII 

Nature Monument/ 
Пам’ятка природи  

3245 69,160 
(28,000) 0.7 

Захист 
специфічних 
природних 
характеристик   

III 

Інші категорії, не природні 641 44,460 
(18,000) 0.4 Зоопарки, 

ботанічні сади 
Не 
застосовується 

Всього 7739 9,250,150 
(3,745,000) 100.0   

 

Земельний кодекс також захищає лісові землі незалежно від того, є вони у межах або поза межами  
PA. Аналіз впливу на ліси має бути оціненим та різні схвалення потрібні для того, щоб 
використовувати лісові землі для нелісових цілей.  Перш за все, використання лісових земельних 
територій для видобутку корисних мінералів (за виключенням видобутку цінних мінералів місцевої 
важливості для власних потреб), прокладка кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, 
буріння,  підривні роботи та інші види діяльності, які не відносяться до лісу, можуть здійснюватися 
лише у випадку, якщо ці ділянки є прийнятними для цієї специфічної діяльності відповідно до 
Земельного кодексу  (Стаття  62). Лісовий кодекс визначає, що зміна цільового призначення ділянок 
лісових земель з метою їх використанняґ для  промислового розвитку провадиться  переважно  за  
рахунок площ,  зайнятих чагарниками та іншими малоцінними насадженнями  (Стаття 57). Ці зміни, 
для цілей, що не відносяться до лісових, здійснюються  за  погодженням з органами виконавчої 
влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища  
Автономної  Республіки Крим,  територіальними органами центральних   органів   виконавчої   
влади   з   питань   лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища 
відповідно до Земельного кодексу.   Якщо погоджені цілі були змінені для здійснення розробки 
сланцевого газу, погодження може включати або ні право на видалення дерев або чагарників.   
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Питання вирубки дерев та чагарників має бути вирішено установою, яка має право власності або 
право користування земельною ділянкою (Стаття 58).   

Лісовий кодекс також зазначає, що протягом розміщення, проектування, будівництва тощо нових 
розробок, мають бути передбачені та оприлюднені заходи щодо запобігання негативного впливу, 
включає викиди, відходи виробництва тощо у лісах (Стаття 60) та захист має бути предметом для 
оцінки у ЕЕП (Стаття 61).  Визначення ділянок та погодження проектів для будівництва має бути 
схвалено місцевими державними адміністраціями, регіональними представниками Державного 
Агентства по Лісовим Ресурсам, МЕПР, та інших виконавчих органів, а також органів місцевого 
самоврядування (Стаття 61).   

ЗАХИСТ РОСЛИННОГО ТА ТВАРИННОГО СВІТУ 
У той час, як система захисту земель ( природно-заповідні зони, включаючи лісові землі) є основною, 
що визначає захист біорізноманіття в Україні, важливі також закони, що визначають захист 
рослинного та тваринного світу.  Закон про Тваринний Світ (Стаття 54) визначає, що право 
використання земель, лісів, води та інших природних ресурсів має бути обмежено для того, щоб 
захистити, ефективно використовувати та відновлювати тваринний світ. Далі, Стаття 39 вимагає, 
щоб підприємства, інституції, організації та громадяни гарантували захист навколишнього 
середовища, умови  розмноження та міграції тварин протягом здійснення будь-якої діяльності, яка 
впливає або може вплинути на тваринний світ.  Це забезпечуватиметься тим, що розташування, 
планування та будівництво різних проектів та діяльність, що має гарантувати цілісність земельних 
ділянок, які важливі для збереження тваринного світу, має бути  обумовлена та здійснена.  
Будівництво трубопроводів, транспортних мереж, а також електричних та інших комунікативних 
мереж має також забезпечити захист шляхів міграції тварин.  Діяльність, яка є джерелом підвищеного 
шуму (наприклад, операції гідравлічного розриву), має бути обмежена у місцях  перебування тварин.   
Закон про Рослинний Світ  також вимагає від підприємств та інших здійснювати заходи, щоб 
попередити загибель тварин протягом різних стадій виробничого процесу та протягом роботи 
транспортних засобів (Стаття 40).  Місцеві ради, підприємства, організації та громадяни мають також 
здійснювати заходи, щоб захистити живу природу від надзвичайного рівня акустичних, 
електромагнітних, йонізуючих та інших важких фізичних впливів їх діяльності на території 
концентрації та розмноження живої  природи (Закон про Захист Навколишнього Середовища, 
Стаття 54). Територіальні органи  МЕПР  мають погоджувати ділянки для будівництва підприємств, 
структур та інших потужностей, використання нової техніки, технологій, матеріалів та субстанцій, які 
впливають або можуть вплинути на тваринний світ (Закон про Тваринний Світ, Стаття 42).     

Малопоширені біологічні різновиди отримують додатковий захист. Стаття 39 Закону про 
Тваринний Світ надає повноваження  МЕПР розробляти та впроваджувати більш суворі екологічні 
стандарти для  середовища  існування рідких тварин та тих, де існує ризик їх знищення.   
Малопоширені біологічні різновиди  тварин та рослин і ті, що знаходяться під загрозою зникнення, 
вносяться до Червоної Книги України79  та є предметом для спеціального захисту та відновлення 
державою і органами місцевого самоврядування , а також фізичних осіб, що використовують 
рослини та тварини (Закон про Охорону Навколишнього Середовища, Стаття 64).  Ці біологічні 
різновиди мають бути захищені на державних, комунальних та приватних землях. Крім того, Зелена 
книга України  включає перелік типових та рідких рослинних популяцій, які мають бути збережені.80 
                                                   
79 У 2002 р. Верховна Рада України схвалила Закон про червону книгу України. Червона книга публікується у двох томах: Перший том 
включає біля 540 рослин та Другий том – більш ніж 380 видів тварин. Цей закон та  книга забезпечують збереження та захист рідких,  що 
знаходяться під загрозою зникнення та зникаючих біологічних видів рослин та тварин.    
80 Зелена книга України. 2009. Перше видання. Дедюх Ю. (Ред.). http://pryroda.in.ua/blog/chervona-ta-zelena-knyga-2009.  Див. також 
Національну доповідь України про збереження біологічного різноманіття (висновки на  
http://enrin.grida.no/biodiv/biodiv/national/ukraine/legis/l2_4.htm); регулювання Зеленої Книги (наказ Міністерства охорони навколишнього 

http://pryroda.in.ua/blog/chervona-ta-zelena-knyga-2009
http://enrin.grida.no/biodiv/biodiv/national/ukraine/legis/l2_4.htm


 

Вона забезпечує інформацію про 126 рідких рослинних популяцій, які потребують збереження та 
захисту.  Там визначені такі типи рослин: лісні (51 популяція), степові (26), лугові (16), водна 
рослинність  (16), болотні (12) та чагарники (5) рослинні осередки. 

ЕКОЛОГІЧНІ МЕРЕЖІ 
Останнім законом, який є цікавим для захисту біодиверсифікації є Закон про Екологічні мережі. 
Екологічна мережа є уніфікована територіальна система, сформована об’єднанням територій та 
об’єктів фонду природних заповідників, а також територій, які є особливо важливими для захисту 
навколишнього середовища. Компоненти цієї екологічної мережі включають всі спеціальні території, 
які обговорювалися вище, зокрема, реакреаційні землі, землі для оздоровлення, середовища 
біологічних різновидів Червоної книги.  Мережа була створена, зокрема, для для більш ефективного 
захисту та поліпшення біодиверсифікації та спеціальні місця в Україні – для розташування, росту та 
міграції рослин та тварин. Чи допоможе це досягти зазначену мету, поки що невідомо.   

2.8.3. НЕНАВМИСНІ НАСЛІДКИ РОЗРОБКИ: НАДМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ І 
НЕАБОРИГЕННІ БІОЛОГІЧНІ РІЗНОВИДИ 
Розробка сланцевого газу скоріщ за все не є однією з основних причин  надмірного використання 
біологічних різновидів, але може збільшити цю проблему через підвищення активності на 
територіях розробки та збільшення кількості населення: постійного або тимчасовими робітниками. 
Спрямоване або випадкове утисненя тварин робітниками та обладнанням розробки сланцевого газу 
може справляти прямий влив розробки (наприклад, шум та трафік) або спричиняти проблему 
«позаробочого часу персоналу» (легальне та нелегальне полювання, збирання грибів та ін.). В той 
самий час,  розробка сланцевого газу разом із збільшенням пошкодження землі та трафіку, може 
випадково вплинути на появу неаборигенних біологічних різновидів у навколишньому середовищі 
та на сільськогосподарських землях. 

НАДМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
Закон України про Рослинний світ регулює охорону, використання та регенерацію рослин. Закон 
передбачає загальне (безкоштовне) та спеціальне (платне) використання рослин.  Стаття 4 стосується 
захисту рослин. Стаття 8 віділяє наслідки для осіб, що порушують законодавство.  

Закон україни про Тваринний світ регулює охорону, використання, репродукцію диких, домашніх та 
напівдомашніх тварин (на всіх стадіях розвитку), їх частин (наприклад, рогів, шкіри), їх продуктів 
(наприклад, меду) та їх місць проживання (наприклад, районів зосередження, шляхів міграції). Закон 
передбачає загальне (безкоштовне, включаючи регульовану спортивну рибалку) та спеціальне 
(платне) використання тварин, та ведення обліку попупуляцій та ін. Порушення законодавства може 
включати адміністративні, цивільно-правові та кримінальні санкції. Закон України про мисливське 
господарство та полювання81 спрямований на забезпечення стійкого полювання на тварин, регулює 
відносини між мисливськими асоціаціями та визначає механім встановлення обмежень та квот на 
полювання.   

Чи ефективні ці закони у здійснені контролю над використанням тварин та рослин залежить від 
тиску безкоштовного, загального використання ресурсів і того, чи встановленні обмеження на 
спеціальне використання є доцільними та можуть додержуватись. Під час розробки сланцевого газу 
буде необхідним забезпечити, щою усі робітники дотримувались своїх зобов’язань за цими законами. 

                                                                                                                                                                         

середовища та ядерної безпеки України №  17, 19.02.1997). Зелена книга України була підготовлена та опублікована науковцями Інституту 
ботаніки НАН України у 1987 р. Нормативний акт 1997 р. забезпечив правове підґрунтя для збереження рідких популяцій рослин, що 
містяться у книзі, головним чином через встановлення режима для їх захисту та раціонального використання.   
81 Закон  про мисливське господарство та полювання, 1999,  
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НЕАБОРИГЕННІ БІОЛОГІЧНІ РІЗНОВИДИ 
Закон про захист рослин є основним законом, що контролює бур’яни в Україні та, як наслідок, 
контролює вплив неаборигенних біологічних різновидів на біорізноманіття, хоча «бур’яни», як 
визначено у цьому законі, не є синонімом «не аборигенних різновидів».  Бур’яни визначаються як 
небажана   рослинність   в   угіддях,   посівах, насадженнях культурних рослин,  яка конкурує  з  ними  
за  світло, воду,  поживні  речовини,  а  також  сприяє поширенню шкідників та хвороб. Закон 
фокусується на захисті сільськогосподарських земель, але також згадує багаторічні і лісові 
насадження та іншу рослинність. Основними вимогами до захисту рослин в Статті 4 визначаються  
вимоги до захисту сільськогосподарськиз земель, але включають також вимоги охорони рослин  для 
підприємств та інших суб’єктів, чия діяльність пов’язана з використанням землі, лісів, водних об’єктів 
та різних типів рослин,  а також з продажем, переробкою, зберіганням рослин та рослинних 
продуктів. Стаття 4 також передбачає охорону корисної флори та фауни, попередження 
пошкодження рослин, погіршення умов для них, забруднення рослинних продуктів та 
навколишнього природного середовища продуктами захисту рослин (наприклад, бур’яни, 
пестициди від комах).    

Через те, що “бур’яни” визначаються як небажана рослинність в угіддях, не є зрозумілим, чи цей 
закон буде поширюватися на контролювання усіх не аборигенних біологічних різновидів, що є 
небажаними з точки зору збереження біорізноманіття. Крім недостатності наголосу у законі щодо 
охорони природних ділянок від бур’янів, деякі з небажаних не аборигенних біологічних різновидів, 
що є проблематичними на природних ділянках, мали б включати сільськогосподарські різновиди, 
що не визначаються як «бур’яни», згідно Закону про захист рослин.  Природні ділянки можуть мати 
певний захист за цим законом, адже впровадження не аборигенних різновидів на нові ділянки 
вимагає спеціального дозволу; та існують спеціальні правила для впровадження диких рослин та 
щодо змін до рослинних спільнот (Статті 22, 23 та 33). 

2.8.4. МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ПІСЛЯ ПОРУШЕННЯ 
Найбільш ефективними заходами щодо захисту біорізноманніття безперечно є , по-перше, 
уникнення порушення, або, по-друге, здійснювати необхідні порушення у місцях, де мінімізується 
вплив на біорізноманіття. Де порушеннь не можна уникнути, або перенести для уникнення 
додаткового негативного впливу, наступною найбільш ефективною стратегією є відновлення земель 
до попередньої продуктивності шляхом меліорації. Проміжна меліорація відновлює землі, що були 
використані для короткострокової діяльності з видобутку та буріння, остаточна меліорація відновлює 
землі після довгострокової діяльності, коли видобуток вже завершено. 

Земельний кодекс, Кодекс про надра, Закон про нафту іі газ та Закон про УРП всі згадують закриття 
та/або меліорацію промислових земель. Земельний кодекс, стаття 66 §4, передбачає надання 
земельних ділянок для використання корисних копалин лише після реєстрації прав на використання  
ресурсів та завершення меліорації землі, на який працював відповідний суб’єкт. Стаття 166 визначає 
меліорацію порушених земель як заходи, необхідні  для відновлення поверхневого грунту та 
вдосконалення продуктивності порушеної землі, включаєчи усю землю, де проводилося 
розвідування, будівництво та інші роботи. Земельний кодекс також визначає  охорону грунтів та 
меліорацію  як спеціальну вимогу. Грунт, що був вилучений під час видобування, розвідування та 
будівництва, а також інших робіт має бути використаний шляхом віднесення його до 
непродуктивних ділянок , без грунтового покриття. Стаття 168 визначає що грунт земельних ділянок 
має бути предметом спеціальної охорони. Згідно Статті 168, власники земельних ділянок та 
користувачі земель мають отримати спеціальний дозвіл  для вилучення та транспортування 



 

грунтового покриття земельних ділянок.82 Коли здійснюється діяльність, пов’язана з нанесенням 
шкоди поверхневому шару  грунту, власники земельних ділянок та землекористувачі мають 
здійснити вилучення, зберігання поверхневого шару грунту та подальше розміщення його на ділянці, 
звідки цого булу вилучено або на іншій земельній ділянці  з метою збільшення її продуктивності та 
інших якостей. 

Кодекс про надра вимагає від користувачів корисних копалин привести ділянки земель, що були 
пошкоджені під час процесу використання корисних копалин, до умов, прийнятних для подальшого 
використання у виробництві (Стаття 24). Цей закон визначає додаткові керівні положення для 
операцій з видобутку, вимагаючи проектування видобувних споруд, рекультивацію використаних 
земель та максимальний захист верхніх шарів грунту при видобутку корисних копалин, але не 
визначає додаткових керівних положень щодо меліорації післі нафтогазовох розробки (Стаття 50, 
§6). Закон про нафту і газ лише вимагає виведення з роботи нафтогазових родовищ, контроль щодо 
впливу на навколишнє середовище ліквідованих промислових споруд може здійснюватися згідно 
порядку, прийнятого Кабінетом Міністрів України та відповідно до діючого законодавства (Стаття 
38). Це положення може, але не обов’язково, вимагати здійснення меліорації земель.  

Закон про УРП не визначає особливих вимог до меліорації, але одним із суттєвих положень УРП є 
надання проекту програми меліорації грунтів під час розвідування та видобування (Стаття 8). ОВНС, 
що має бути підготовлена для будівельних проектів згідно Закону про експертизу, має також 
включати  розділ щодо меліорації земель (див Розділ 2.9.2 та  DBN A.2.2-3-2004 Додаток “K”).   

Меліорація земель частіше за все виконується на основі плана управління землею або плана 
відновлення (плана меліорації), що визначено у Статті 25 “з” Закону України про землеустрій, №858-
IV, 22.05.2003. Детальні положення щодо меліорації земель регулюється технічними актами 
(наприклад, відповідний ГОСТ – наприклад, ГОСТ 17.5.5.04-835302-85; Постановою кабінету 
Міністрів УРСР від 14 липня 1976 р. № 327 та ін.), аналіз цих нормативно-правових актів не входив 
до обсягів даного регуляторного аналізу. 

Нарешті, ефективність відновлення біорізноманіття або іншого землекористування шляхом 
меліораційної діяльності буде залежати від цих технічних актів, порядків, прийнятих Кабінетом 
Міністрів (для Закону про нафту і газ) та спеціальних програм, що розробляються та виконуються 
згідно УРП. Для захисту біорізноманіття, ці програми мають також включати засадження рослинами 
аборигенних видів та контроль бур’янів на землях, що повертаються до природних умов. 

2.8.5. МОНІТОРИНГ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 
Моніторинг і забезпечення виконання заходів іх збереження біорізноманіття має здійснюватися 
положеннями індивідуальних законів. Наприклад, відповідність Закону про охоронні зони 
перевіряється різними урядовими та неурядовими органами: 

• МЕПР та його місцеві органи, робітники служби державної охорони фонду природних 
ресурсів України та інші спеціально уповноважені державні органи в першу чергу 
відповідають за додержання законодавства 62).  

• Громадський контроль здійснюється громадськими інспекторами з охорони 
навколишнього середовища, що здійснюють свою діяльність згідно Порядку 
громадського контролю в сфері екологічного захисту (Стаття 63).  

                                                   
82 Порядок  випуску такого дозволу регулюється Указом Державного комітету земельних ресурсів №.1 від 4 січня 2005 р. Згідно п.3.3  цього  указу, такий дозвіл видається  на основі  погодженого плану землеустрою, що 
має  включати вимоги вилучення, зберігання та повторного використання верхнього шару грунту. 
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• Громадяни України можуть здійснювати громадський контроль, вносячи пропозиції 
відносно порушників на територіях, що знаходяться під захистом (Стаття 10).  

• Певні неурядові організації можуть приймати участь у управлянні територіями, що 
знаходяться під захистом через процесес екологічної експертної оцінки (Стаття 13). 

Стаття 64 дає перелік порушень, що можуть викликати дисциплінарну, адміністративну, цивільну або 
кримінальну відповідальність. Порушення включають неналежне використання територій та 
неспроможність запобігання впливу екологічних наслідків аварій, а також неавторизовані зміни до 
меж ділянок під охороною та використання цих ділянок з іншою метою.  Неспроможність захистити 
спеціальні зони, а також популяції тварин та рослин, занесених до Червоної книги, також є 
порушенням закону, і є предметом діясциплінарної адміністративної, цивільної та/чи кримінальної 
відповідальності (Закон про навколишнє середовище, Стаття 68).  

Для виконання та додержання Закону про захист рослин, МЕПР має моніторити  розвиток, 
розповсюдження та шкідливі впливи бур’янів. Підприємства (або інші суб’єкті, які згадуються вище) 
також відповідають за моніторинг бур’янів та їх потенційної загрози, проводячи систематичні 
перевірки, та здійснюючи превентивні та знищуючі дії проти бур’янів (Стаття 18). Суб’єкти, що 
спричиняють розповсюдження шкідливих організмів, включаючи бур’яни через невчасне 
здійснення превентивних та інших заходів можуть стати суб’єктами дисциплінарної, 
адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності згідно закону. 

Відповідальність за моніторинг вимог меліорації залишається у урядових органів, що відповідають за 
виконання Законів про УРП та про нафту і газ (див. Розділи 2.2 та 2.3, відповідно). 

Незважаючи на положення закону, що передбачає захист біорізноманіття, під питанням є, чи 
Україна здійснює ефективно моніторинг та охорону біорізноманіття. Після розгляду відповідних 
документів, поїздок на місця, інтерв’ю з представниками ключових груп інтересів, включаючи 
національні державні агентства, міжнародні та національні неурядові організації, міжнародні донориs, 
USAID/Місія в Україні та проектний персонал, автори Документу з аналізу біорізноманіття USAID  
(ECODIT) поставили під питання здатність уряду та громадськості здійснити моніторинг та захист 
біорізноманіття, описані вище. Автори відмічають, що: 

• Розширення системи охоронних зон в період  економічної стагнації викликало додаткові 
потреби для систем, яким вже сьогодні не вистачає фінансування. Недавня реструктуризація 
уряду в деяких випадках зменшила  кількість та повноваження персоналу, що має виконувати 
повноваження щодо охорони біорізноманіття.83  

• Система охоронних зон серйозно недофінансується. Поточні фінансові потоки до 
охоронних зон покривають близько 60 % того, що було заплановано для того, щоб 
належним чином виконувати плани управління охоронними зонами.84 

• Ефективне управління системою охоронних зон є сумнівним через набір навичок 
відповідального за управляння охоронними зонами персоналу.85  

• Недостатність спроможності (персонал, навчання, ресурси) серед недержавних установ  із 
збереження біорізноманіття обмежує ефективність збереження.  

                                                   
83 ECODIT стор 22;  

84 ECODIT стор 23 - 30  

85 GEF-UNDP 



 

 

2.8.6.РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИРОДНИХ ЗЕМЕЛЬ ТА ОХОРОНИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
 

На основі частини аналізу команди ECODIT оцінки поточного стану охорони біорізноманіття в 
Україні, рекомендації щодо охорони біорізноманіття під час видобутку сланцевого газу є 
наступними: 

• Провести дослідження та нанести на карту рослинні спільноти, щоб скласти базові 
дані для оцінки екологічних впливів видобутку сланцевого газу. Як мінімум, вимагати, 
щоб  таке дослідження  запропонувалоа території для розміщення біологічних 
різновидів, занесених до Червоної книги та Зеленої книги.   

• Забезпечити адекватний персонал та ресурси органів МЕПР та Академії наук для 
того, щоб ефективно виконати зобов’язання з моніторингу біорізноманіття, 
управління, збереження та виконання, які надані їм  національним законом та участю 
України у міжнародних угодах (CBD, CITES, Бонська конвенція, та ін.).86 

• Підготувати та впровадити зрозуміле законодавство та політику щодо не аборигенних 
біологічних різновидів. 

• Національному та регіональним урядам слід підготувати та реалізувати програми 
економічних ініціатив та стримуючих хаходів для збереження рослинності степу (такі 
як програми банку збереженнгя, збирання штрафів за  нелегальний випас або 
видобування). Необхідно стимулювати або вимагати від розробників сланцевого газу 
приймати участь у них. 

• Дослідити платежі за механізми послуг екосистем у степових регіонах, особливо 
щодо води та ерозії грунтів.  

Як мінімум, кожен з законів (Закон про нафту і газ, Закон про УРП або новий закон щодо 
сланцевого газу) мають вимагати попередній план меліорації , а також успішні плани проміжної 
та завершальної меліорації ділянок видобутку нафти і газу. Будь-яке екологічне страхування, що 
вимагається Законом про нафту і газ (Стаття 39) або Законом про УРП (див. Розділ 2.3.3) або 
новим законом мають вимагати успішне проведення проміжної та завершальної меліорації для 
відновлення пошкоджених земель. Крім того, проекти по зменшенню негативних наслідків на 
навколишнє природне середовище згідно УРП або згідно Закону про нафту і газ можуть 
включати захист територій з високим біорізноманіття, що є прилежними до місць розроблення 
сланцевого газу. 

 

2.9. ЕКОЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ 
Україна має два закони стосовно аналізу екологічних наслідків – Закон про охорону навколишнього 
природного середовища   (обговорювався у Секції 2.2.) та Закон України «Про екологічну 
експертизу»  №. 46/95-ВР, 1995 (Тут і далі «Закон про експертизу). Разом ці два закони можна 
порівняти з Національним Актом з екологічної політики США (U.S.’s National Environmental Policy 
Act (NEPA) ), який вимагає уряд США аналізувати наслідки запропонованих ним дій.    
                                                   
86 ECODIT стор. 45-47. 
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Додаткові українські закони про інформацію,87 Закон України «Про доступ до публічної інформації», 
№. 2939-VI, 13.01.2011 (тут і далі «Закон про доступ к Інформації»), та Закон України «Про 
громадські слухання» , №. 393/96-ВР, 02.10.1996, створюють рівень прозорості для проведення 
екологічних оглядів та забезпечення можливості для індивідуалів та організацій впливати на їх 
впровадження.    

2.9.1. ЗАКОН ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Закон про охорону навколишнього середовища вимагає підприємства та інші суб’єкти захищати 
навколишнє середовище у той час, коли ними розробляються та будуються  певні структури та 
об’єкти (Стаття 51). Він також вимагає від них готувати документ про оцінку впливу на навколишнє 
середовище, щоб оцінити запропоновану розробку (проект).   Статті 26 – 30 встановлюють систему 
екологічної експертної перевірки оцінки впливу  (ЕЕП) – зокрема аналізу державою або іншим 
суб’єктом документу оцінки впливу, який підготовлений Ініціатором пропозиції..  

Закон про охорону навколищнього середовища вимагає державне  ЕЕП для декількох типів проектів 
та урядових дій. Зокрема, Стаття 27 перераховує різні об’єкти/дії, які є предметом державної 
перевірки. Розробка сланцевого газу відноситься до цих типв проектів у тому числі  (Стаття 27): 

• проекти схем розробки та встановлення виробничних потужностей  (та)  розвиток 
секторів національної економіки  ; 

• проекти актів та документів стосовно інструкцій, процедур та технічних стандартів, що 
регулюють економічну діяльність, яка негативно впливає на навколишнє середовище; та   

• матеріали, субстанції, продукти, економічні рішення, системи та об’єкти, впровадження 
яких може призвести до порушення норм екологічної безпеки та негативного впливу на 
навколишнє середовище.    

Крім того, Стаття 45 Закону про нафту і газ вимагає дослідження проектів, що відносяться до 
територій, які мають екологічну, медичну, рекреаційну та історично-культурну важливість,   як 
предмет для ґрунтовної екологічної перевірки. А стаття 11 Закону УРП  вимагає  ЕЕП фінансових, 
правових, екологічних та інших аспектів проектів угод про розподіл продукції , а також додаткової 
перевірки пізніше в процесі, якщо сторони угоди вимагатимуть це.88  Стаття 26 Закону  про охорону 
навколишнього середовища далі забезпечує процедури для проведення перевірки, яка має бути 
рекомендована законодавством.  Процес для підготовки оцінки для особи, що пропонує проект, та 
для держави і інших суб’єктів, що його аналізують, якщо діяльність передбачає екологічні ризики, 
детально прописаний в Законі про Експертизу та детально описаний нижче.89 

Розглядаючи разом Закон про охорону навколишнього середовища, Закон про нафту і газ та Закон 
УРП, передбачається, що як розробка сланцевого газу, так і зміни до законодавства, які впливають на 
розробку сланцевого газу,  мають бути предметом для державного  ЕЕП.  Більш того, розробка 
сланцевого газу буде предметом для проведення  ЕЕП незалежно від того, відповідно до якого закону 
вона розглядається: Закону про нафту і газ, або Закону УРП. На жаль, новий закон   (Лютий 2011) 
                                                   
87Закон України про Інформацію у редакції Закону України №  1642-III, 06.04.2000, та № 3047–III,  07.02.2002; Дивись також «Про внесення 
змін до законів України про інформацію», Верховна Рада України, №  2938-VI, 13.01.2011. 

88 До початку 2011, закон також вимагав   ЕЕП для техніко-економічних обґрунтувань та розрахунків, проектів будівництва та реконструкції 
(розширення, технічна модернізація) підприємств та інших потужностей, що могли негативно впливати на навколишнє середовище, н 
залежно від форм їх власності та юрисдикції.  Підпункт (б) скасовано Законом України №. 3038-VI, 17.02.2011.  

89 У той час, як ОВНС та  ЕЕП застосовуються для більшості типів промисловості та урядових дій, ніж просто «проекти», термін «проект» та 
«особа, що пропонує проект» в основному використовується у подальших дискусіях відносно всіх типів дій, до яких застосовується закон.   



 

вніс колізію у процес та вимоги до екологічного звіту. Стаття 13 Закону про Експертизу каже, що   
експертна перевірка проектів будівництва здійснюється відповідно до Статті 31 Закону України про 
регулювання містобудівної діяльності, № 3038, 17.02.2011 (“Закон планування Міст”). Відповідно, по 
цьому новому закону, аналіз впливу деякої діяльності з будівництва вже не буде підпадати під 
повноваження  МЕПР, а скоріше – під повноваження центрального органу виконавчої влади з 
питань будівництва, планування міст та архітектури. Крім того, у Статті 31 Закону планування Міст  
експертизі підлягають лише проекти певного рівня складності  (проекти категорії  IV та V). 
Відповідно, вплив цих змін на розробку сланцевого газу потребує уточнення.    

2.9.2.  АНАЛІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ЕКОЛОГІЧНУ ЕКСПЕРТИЗУ 
Закон про Експертизу, схвалений через декілька років після Закона про Охорону Навколишнього 
середовища, забезпечив більш детальне курівництво щодо підготовки екологічної оцінки 
ініціаторами проектів.  Розробники багатьох типів проектів мають зібрати відповідні екологічні дані 
та надати пакет інформації як частину їх документації по  інвестиційному проекту.   Оцінка є 
науковим дослідженням, аналізом та оцінюванням передпроектної, проектної та інших пропозицій  
(у тому числі, нових законів), впровадження яких може мати негативний ефект на навколишнє 
середовище.  Вона спрямована на забезпечення  відповідності проектів законам про захист 
навколишнього середовища, ефективне використання та відновлення природних ресурсів та 
гарантування екологічної безпеки.   

Закон про Експертизу також деталізує вимоги до ЕЕП (огляд таких оцінок), яке вимагається 
відповідно до Закону про Охорону Навколишнього Середовища.  Держава та багато інших 
інституцій можуть бути частиною ЕЕП процесу  (Стаття 9, Предмет  ЕЕП). Держава та її 
представники (Стаття 13),90 публічні організації/утворення (Стаття16), та інші юридичні інституції та 
особи  (Стаття 17) можуть обирати, чи виконувати  ЕЕП для різних типів діяльності (Стаття 14. 
Об’єкти для Державного ЕЕП), водночас для держави та її представників обов’язковим є виконання 
ЕЕП для діяльності, що має високий екологічний ризик  (Статті 13 та 34). Перелік діяльностей, що 
мають високий ризик, схвалюється Кабінетом Міністрів та включає виробництво природного газу, 
його переробку, а також будівництво газових сховищ.91 Спеціальні закони також можуть вимагати 
ЕЕП, наприклад, Водний кодекс (Стаття 22) вимагає здійснювати ЕЕП протягом розміщення, 
проектування та будівництва нових або реконструкції існуючих підприємств, структур та 
потужностей, діяльність яких пов’язана з використанням води.   

Загальна процедура екологічного аналізу проектів з потенційно високими ризиками, таких як 
розробка сланцевого газу, складається з таких кроків.    

• Крок 1 – Ініціатор проекту  (Клієнт) розробляє проектний план та готує його екологічну 
оцінку  (ОВНС).92 У випадку розробки сланцевого газу, це може бути міжнародна 
нафтофа або газова компанія тощо, у випадку спільного підприємства, як міжнародна, так 
і національна компанія (Нафтогаз).   

                                                   
90 Державна EEE не обов’язково має виконуватися державним персоналом, вона також може бути організована та  здійснена екологічними 
експертними інституціями, спеціалізованими інститутами та організаціями, або створеними  MENR комісіями, а також місцевими 
установами )у тому числі, представниками держави) включаючи інші державні установи та органи виконавчої влади.   
91 Постанова Кабінету Міністрів України щодо переліку діяльностей та об’єктів, які створюють підвищені екологічні ризики, № 554, 
27.07.1995. 

92 OVNS є скороченням від   “Оцінка впливу на навколишнє середовище”, яка адресується до діяльностей та проектів, що містяться  у 
переліку діяльностей та об’єктів, які створюють підвищені екологічні ризики.    
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• Крок 2 – Держава (МЕПР або інша уповноважена на це установа) здійснюють детальний 
аналіз  (ЕЕП) проектної документації (ОВНС). 

• Крок 3 – По завершенню екологічного аналізу, Клієнт отримує Висновок про ЕЕП, який 
містить оцінку екологічного обґрунтування проекту та запропоноване рішення щодо 
проекту, яке також бере до уваги соціальні та економічні ефекти.  Якщо цей висновок 
позитивний та отримав схвалення  МЕПР та його місцевих представництв; він є 
підставою для отримання дозволу на будівництво.    

• Крок 4  - Після отримання дозволу на будівництва  Клієнт може розпочинати 
будівництво. 

• Крок 5 – Після завершення будівництва обґрунтування є предметом для перевірки 
Державною Архітектурною та Будівельною Комісією ,  яка створюється з представників 
будівельників, Пожарної інспекції, Санітарно-Епідеміологічної Інспекції, та спеціалістів з 
питань екології Після позитивного звіту щодо прийнятності потужностей Клієнт отримує 
Сертифікат Відповідності, що свідчить про погодження потужностей комісією.   

Ключові вимоги до кожного кроку наведені у таблиці 2-4 та додаткові деталі щодо кроків 1-3, 
наведені нижче.   

КРОК 1. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ (ОВНС) 
Для проектів, подібних розробці сланцевого газу,  які потребуватимуть державного аналізу (ЕЕП) 
оцінки впливу проекту ініціатора (ОВНС), Закон про Експертизу вимагає, щоб  ОВНС включала 
специфічну документацію, яка буде використана у державному аналізі (Стаття 15).   Ця стаття вимагає 
щоб план проекту включав заходи щодо суттєвого екологічного  захисту, щоб забезпечити захист 
людей та навколишнього середовища (вода, повітря, флора, фауна, захисні території), також як 
плани, пов’язані з відходами та мінімізацією використання енергетичних ресурсів.  Ця стаття також 
передбачає, що проектна документація має включати оцінку як екологічного, так і соціального 
впливу та забезпечувати інформацію про матеріали, на яких ця оцінка базується .93  Ця документація 
має бути прийнятною для інших державних інституцій (тобто тих, що не здійснюють ЕЕП), 
залежно від типу проекту. 94  

                                                   
93 Стаття 15: Документація на об'єкти  ЕЕП має передбачати:  

      1) комплексну еколого-економічна оцінка  впливу  запланованої чи  здійснюваної  діяльності  на  стан  навколишнього   природного 
середовища,  використання  і  відтворення   природних    ресурсів, оформлена  у вигляді окремого тому (книги, озділу) документації і 
аяви про екологічні наслідки діяльності; 

     2)   обгрунтування    впровадження    сучасних,    досконалих нематеріало- і неенергоємних, мало- і  безвідхідних  технологічних процесів; 

     3)  забезпечення  комплексної   переробки,    утилізації    і ефективного використання відходів виробництва; 

     4)  заходи  щодо  економії  водних  ресурсів,    забезпечення ефективної очистки всіх видів стічних вод, а також їх використання для 
технічних потреб без скидання цих вод у  природні  водотоки  і водойми; 

     5)  дієвість  і  досконалість  передбачуваних  заходів   щодо охорони атмосферного повітря від забруднення; 

     6) забезпечення збереження, охорони  і  відтворення  об'єктів рослинного і тваринного світу та природно-заповідного фонду; 

     7) забезпечення захисту населення і навколишнього  природного середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних,  хімічних 
та біологічних факторів. 

  
94 Постанова Кабінету Міністрів № 870, 31.10.2005 (тобто, документація має бути узгоджена з Міністерством охорони здоров’я, державним 
протипожежним департаментом Міністерства внутрішніх справ і т.і.)    



 

Таблиця 2-4: Українська дозвільна процедура 

Українська дозвільна процедура 

Діяльність з планування та 
будівництва 

Е Е П / О В Н С  стадія – Клієнт 
(Ініціатор пропозиції)   

Е Е П / О В Н С  стадія - МЕПР або 
представники 

Крок 1 – Передінвестиційні дослідження 

Підготовка вхідних даних про 
будівництво, опис технологічної 
програми, наміри щодо 
інвестування, оцінка вимог до 
сировини, енергії, людських ресурсів 
і т.п., передінвестиційні економічні 
обґрунтування 
  

Публікація декларації про наміри. 
Розробник має указати тип розробки, 
що пропонується, та загальний опис 
робіт. Це має включати попередній 
екологічний аналіз.   

  

Розробка альтернативних варіантів 
для розташування  об’єкта, 
приймаючи до уваги стан 
навколишнього середовища та 
існуючу інфраструктуру   

Розроблення стислого ОВНС як 
частини документації з Техніко 
Економічного Обгрунтування, що 
обґрунтовує розташування місця 
проекту або можливого коридору   

  

Розробка та схвалення технічного 
завдання для підготовки техніко-
економічного обґрунтування для 
інвестицій та попереднього плану 
проекту   

Підготовка технічного завдання для 
матеріалів   О В Н С , які мають бути 
включені у техніко-економічне 
обґрунтування та попередній план 
проекту   

  

Підготовка техніко-економічного 
обґрунтування та попереднього 
плану проекту відповідно до 
законодавства   

Підготовка матеріалів  О В Н С  як 
частини техніко-економічного 
обґрунтування та попереднього плану 
проекту;  публічні слухання щодо 
діяльності, передбаченої у Додатку Е 
Будівельних стандартів. Підготовка 
висновку щодо екологічного впливу   

  

Схвалення та затвердження техніко-
економічного обґрунтування та 
попереднього плану проекту   

  

Завершення Державного аналізу  та 
схвалення матеріалів   О В Н С як 
частини техніко-економічного 
обґрунтування та попереднього плану 
проекту. Направлення висновку щодо 
екологічного впливу органам місцевого 
самоврядування   

Крок 2 –  Проектування 

Підготовка та схвалення технічного 
завдання для проектування   

Підготовка технічного завдання для 
матеріалів  О В Н С  як частини 
технічного завдання для проектування, 
із внесеними змінами стосовно 
корегування інвестицій, деталей 
попереднього плану або 
інфраструктури   

 

Підготовка екологічного аналізу 
(OVNS) 

Проведення О В Н С  , якщо це не 
було здійснено на попередніх стадіях, 
або оновлення   О В Н С  відповідно 
до проектування 

 

Step 3 – Державна Експертиза 
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Схвалення та затвердження проекту   
Завершений державний аналіз та 
схвалення остаточних матеріалів   
О В Н С   

Розроблення робочої документації 

Оновлення матеріалів  О В Н С  
відповідно до змін у технологічних 
процесах або діяльності із будівництва; 
направлення державного аналізу на 
схвалення   

  

Крок 4 - Будівництво 

Будівництво 
Використання у будівництві 
дозволених заходів. Запровадження 
рекомендацій О В Н С / Е Е П   

  

Крок  5 - Діяльність 

Старт-ап та узгодження 
(післяпроектний аналіз)    

  

Оцінювання захисту навколишнього 
середовища та заходів з безпеки, 
передбачених  О В Н С  та при 
виконанні післяпроектного аналізу, 
якщо це визнано необхідним    

 

При презентації екологічних  наслідків  діяльності  ОВНС має містити  (Стаття 35) відомості про:  

• заплановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;  

• суттєві  фактори,  що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього  природного  
середовища  з  урахуванням   можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;  

• кількісні  та  якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику запланованої діяльності,  а  
також  заходи,  що  гарантують впровадження  діяльності  відповідно  до  екологічних 
стандартів і нормативів;  

• інформування громадськості щодо  запланованої  діяльності, її мету і шляхи її здійснення. 

Оцінка впливу в ОВНС має включати, зокрема,  характеристика стану навколишнього  природного  
середовища території,  види  та  рівні  впливу  на  нього  в  нормальних    і екстремальних  умовах,  
можливі  зміни  його    якісного    стану, еколого-економічні  наслідки  діяльності,  заходи  щодо  
зменшення  рівня  екологічного  ризику  і  забезпечення  вимог    екологічної  безпеки.   (Стаття 36). 
 
Права та обов’язки Клієнта деталізовані у Статтях 31 – 32. Основним обовязком Клієнта на цьому 
кроці є забезпечення необхідними матеріалами для ЕЕП, включаючи й зміни та доповнення, у тому 
числі зміни планів. Специфічними вимогами для ініціатора проекту при підготовці  ОВНС є 
детальне посилання на Державні Будівельні Стандарти. 95 Положення застосованих стандартів з тих, 
що використовувалися при підготовці матеріалів ОВНС, мають забезпечувати відповідність ОВНС 
вимогам Додатку в у ДВН А.2.2-1-2003 та стандартам ДСТУ ISO-14001-97 по екологічному 
менеджменту та державному будівництву, санітарії та протипожежних стандартів. Матеріали  ОВНС, 
відповідно до ДВН  А.2.2-1-2003, мають включати деталі стосовно таких: 

                                                   
95 Державні будівельні стандарти ДВН А.2.2-1-2003 “Структура та зміст оцінки екологічного впливу матеріалів під час  проектування та 
будівництва підприємств, будівель та потужностей», Пункт 1.4. Відповідно до стандарту ДВН   A 2.2-3-2004,  ОВНС є інтегральною частиною 
техніко-економічного обґрунтування ( відомого як ТЕО), що здійснено на попередній або передінвестиційній стадії проекту або проведене 
для схвалення частини проектної документації. Подальша інформація про те як   ОВНС у загальну процедуру розробки наведена у таблицях 
2-4.    



 

• мотивація та нормативні вимоги для ОВНС для конкретного проекту 

• фізичні та географічні характеристики ландшафтного середовища запропонованої 
розробки   

• опис проекту та альтернатив   

• оцінка впливу проекту на клімат, повітря, географію, воду, ґрунти, флору і фауну тощо   

• оцінка соціального впливу вд проекту   

• оцінка проекту на технологічне та індустріальне середовище   

• детальний план щодо забезпечення всіх аспектів безпеки та життєздатності природних 
ресурсів на територіях відповідно до вимог законодавства   

• оцінка тимчасових впливів протягом періоду будівництва   

 Специфічно вимагають включення до ОВНС  : 

• дані про сировину, землю, воду, енергію та інші ресурси, що використовуються   

• опис технологічних процесів діяльності, що планується, з зазначенням усіх потенційних 
впливів на навколишнє середовище та технічні рішення, спрямовані на усунення або 
зменшення ризикових викидів, вибросів, витоків та радіаційних викидів у навколишнє 
середовище ( у порівнянні з українськими стандартами, міжнародними стандартами та 
кращими практиками)    

• Оцінка потенціальних небезпек та сценаріїв нештатної діяльності, їх   вирогідність  та 
складності   

• Перелік та опис потенційного впливу на природу цих подій 

•  Перелік потенційно чутливих людей та ресурсів на території впливу для будівництва та 
використання потужностей, для  діяльності, що планується   

Дивись Таблицю 2-5 для більш детальної структури та змісту  ОВНС як визначено Державними 
Будівельними Стандартами ДБН A.2.2-1-2003. 

КРОКИ 2 ТА 3. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА (EEE) 
Державний аналіз EEE організовується та здійснюється екологічними експертними інституціями, 
спеціалізованими інституціями,  організаціями або спеціально створеними МЕПР комісіями, а також 
їх місцевими представництвами, включаючи місцеві органи виконавчої влади  (Статті 13 та 24). 
Спеціалісти інших інституцій, організацій та підприємств можуть також бути залучені у здійснення 
державного ЕЕП (Статті 26 та 37). Незалежні  ЕЕП  також можуть бути підготовлені за ініціативою 
громадських організацій (Статті 16 та 49) а також іншими юридичними особами та персонами 
(Статті 17 та 48) для будь-яких типів діяльності , які вимагають екологічних доказів.96  

                                                   
96 Експертна перевірка будівельних проектів здійснюється відповідно Статті 31 Закону планування міст    
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Таблиця 2-5. Структура та Зміст ОВНС відповідно до Державного Стандарту ДБН A.2.2-1-
2003 

Структура та Зміст О В Н С  відповідно до Державного Стандарту ДБН A.2.2-1-2003 

Вибір EIA    Зміст Секції 

Вступ Огляд Проекту 

Причини для здійснення 
EIA 

Ця секція має встановити цілі документу та причини здійснення   О В Н С . Вона має 
включати:  

•Інформацію про документи, які мають бути забезпечені для підготовки матеріалів  
О В Н С  відповідно до інвестиційної програми або проекту будівництва;  
• перелік потенційних впливів запланованої діяльності на навколишнє середовище з 
розглядом альтернатив діяльності; 
• стислий опис типів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище та фаз 
процесу, де вони вони вирогідно можуть виникнути як ідентифіковано у «Протоколі про 
наміри»  або на різних стадія запровадження  О В Н С ; 
• Перелік екологічних, санітарних, епідеомілогічних, протипожежних та містобудівних 
стандартів та вимог законодавства;   
•Інформація про відношення населення та інших гравців до запланованої діяльності та 
відповідні питання до яких  вони адресуються;   
• Перелік використаних законодавчих та методологічних документів; 
• Опис методів для прогнозування динаміки екологічних даних та для обґрунтування 
періодів прогнозу;   
• Інформація про організаційні інституції ініціатора пропозиції, їх контакторів та 
субконтракторів та деталі про експертів, які здійснювали   О В Н С  (якщо про це не 
зазначено у вступі); 
• Перелік та стислий аналіз/опис коментарів щодо попередньо узгоджених процесів та 
висновків з експертних аналізів, включаючи громадську оцінку (якщо здійснювалася) ;  
• Перелік інформаційних джерел, що використані в процесі підготовки матеріалів  О В Н С    

Опис Проекту • Загальний опис запланованої діяльності та альтернатів; 
• Відповідність запланованої активності містобудівній документації;   
• Наявність екологічних, санітарних, епідіомілогічних, соціальних та економічних аспектів 
для запровадження запланованої діяльності, які мають  сприятливий внесок в управління 
екологічним впливом, наприклад,  заходи із контролі викидів у повітря   
• Опис Проекту має включати:    

- Огляд альтернативних опцій в термінах розташування та сфер впливу (включаючи опцію 
«нічого не робити»), а також альтернатив для технологічних опцій, передбачених дизайном 
проекту;    

- Розмір площі будівництва та прилеглі території;    
- Стислий опис типів виробництва, її класів безпеки та продуктів;    

- Сировина, земельні, водні, енергетичні та інші ресурси, що асоціюються із Проектом;   
 - Опис технологічного процесу запланованої діяльності з зазначенням усіх джерел 
потенційних впливів на навколишнє середовище  та технічних рішень, спрямованих на 
уникнення або зменшення ризиків (включаючи ризикові викиди, виброси, витоки , 
радіаційні викиди у навколишнє середовище).    
- Опис даних щодо  всіх типів газоподібних, рідких, твердих відходів виробництва та 
твердих побутових відходів також, як дизайн рішень стосовно екологічної та санітарної 
безпеки їх утилізації чи переробки,  як при проектних рішеннях щодо екологічної та 
санітарної безпеки, так і при проектуванні місця розташування проекту в процесі підготовки 
місця для подальшого використання, якщо це є прийнятним;    

- Оцінка причин та потенціальних ймовірностей виникнення надзвичайних подій;    

- Опис потенційних джерел впливу на навколишнє середовище включаючи  ідентифікацію 



 

їх на загальному рівні та у різних  схемах; та    

- Перелік потенційних чутливих  позицій та ймовірних сфер впливу  в період будівництва та 
діяльності   
 

Екологічна база даних 
фізичних та географічних 
особливостей територій 
та місць розташування  

 

Опис фізичних та географічних умов,  рельєфу, інформації про наявність на території 
родовищ природних ресурсів  та територій, що розвідуються , загальні умови флори та 
фауни відповідно до вимог щодо навколишнього середовища, санітарних, 
епідеміологічних, соціальних та економічних оцінок на місцевому та регіональному рівнях, 
опис розповсюдження всіх можливих речовин у повітря на території, що знаходиться під 
впливом діяльності, що планується.    
Клімат та мікроклімат 
Стислий опис кліматичної зони на території запланованої діяльності;   
Базові кількісні характеристики поточних та історичних даних про клімат;   
Якість повітря 
Дані про основні якісні характеристики повітря  на територіях планування потужностей 
(включаючи деталі проведення спостережень/позицій для моніторингу бази даних, 
атмосферні дослідження  палаючого газу, оцінки і т.п.); 
Геологічне середовище 
Опис базових елементів геологічних та тектонічних структур регіону, геометрологічних 
аномалій та ландшафтів,  аналізу існуючих та таких, що прогнозуються,  несприятливих 
ендогенічних та екзогенічних процесів та явищ, а також явищ природного та техногенного 
походження;   

Екологічна база даних, 
продовження 

Водне середовище 
Огляд водних басейнів в регіоні /на території, дані відносно використання води та 
економічного використання, база даних інформації щодо місцевої якості води.    

Ця секція має також розглядати таке: 

• Макрометрічні, гідродинамічні параметри та параметри щодо балансу води:   

• Якість води, включаючи фізичні, хімічні, санітарні гігієнічні, токсикологічні, паразітологічні 
та радіологічні характеристики; 

 • Біологічні характеристики, включаючи зміст видів, популяцію, біомасу, а також 
біопродуктивність основних ареалів і т.п.   

Гідрогеологічна інформація має включати основну інформацію про підземні водні басейни, 
ємності щодо територій активного водного обміну, розробку підземних водних басейнів, 
інформацію про їх економічне використання. Перелік та опис позицій гідрогеологічного 
моніторингу, що використовуються для гідрогеологічної бази даних, має бути забезпечено. 
Інформація відносно якості води для використання, рекреації, спортивних площ і т.п. має 
бути описана окремо. 

Екологічна база даних, 
продовження 

Грунти: 
Має бути зроблений аналіз впливу планованої діяльності на грунти з розглядом  на 
присутність цінних культивованих земель, хімічний, біологічний та радіоактивний зміст, 
виникнення небезпечних геотехнічних процесів та явищ, а також інших факторів, які можуть 
мати негативний плив на грунти.  Так саме необхідними як оцінка впливу планованої 
діяльності на стан грунтів, є характеристики їх гумусного змісту,механічних, гідрофізичних 
якостей, ландшафтів та геохімічних бар’єрів (акумуляція та міграція субстанцій), 
плодородність, ступінь розвитку процесів деградації тощо.   
Флора, фауна та резервні площі: 
Стислий опис домінантних екосистем, флори, фауни і т.і.   

Оцінка впливу на 
навколишнє середовище 

Протягом оцінки впливу навколишнього середовища увага має зосереджуватися на таких 
елементах:   

• клімат та мікроклімат; 
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• повітряне середовище; 
• геологічне середовище; 
• водне середовище; 
• грунти; та 
• флора, фауна та резервні площі. 
Мають бути розглянуті лише ті елементи та аспекти природного середовища, які 
розглядаються такими, на які матиме вплив запланована діяльність.   

Серед факторів, які впливають на навколишнє середовище, необхідно розглядати межі 
території, енергетичні, хімічні, фізичні та інші фактори.    

Додатково має бути здійснено розгляд впливів, які викликані такими різними ситуаціями, 
як природні локальні порушення, геохімічні аномалії, природні катастрофи, нещасні 
випадки тощо.   

Оцінка соціального 
впливу 

Опис соціальної бази даних та соціальних умов та умов життєзабезпечення місцевого 
населення на територіях впливу запланованої діяльності. 

 Оцінка позитивного і негативного впливу  запланованої діяльності має бути зроблена як на  
соціальні умови щоденного життя, так і на потребу місцевого населення, включаючи 
зайнятість.  

Вона також має містити оцінку впливу запланованої діяльності на рекреаційні зони, а також 
на визначенні заходів щодо їх збереження та ефективного використання.    

Оцінка впливу на 
збудоване середовище 

Оцінка впливу на існуюче/навколишнє збудоване середовище включаючи промислові 
потужності, публічні будівлі, архітектурні, історичні та культурні пам’ятки, а також наземні 
та підземні потужності.   

Комплексні заходи для 
забезпечення 
нормативного стану 
навколишнього 
середовища та його 
безпеки   

Ця секція особливо потребує опису елементів проектування, які спрямовані на мінімізацію 
екологічних ризиків. Вона має включати, але не вичерпно, таке  : 
• ресурсозберігаючі заходи, включаючи консервацію та ефективне використання земель, 
води, енергії, паливних та інших не відновлювальних ресурсів тощо;  

• Висвітлення впливу більш ніж дозволено стандартами, та опис заходів з управління та 
пом’якшення їх: наприклад, будівництво захисних структур (дренажі, екрани, поверхні і т.п.) 
включаючи технологічні заходи (використання екологічно чистих та безвідходних 
технологій, очистка стоків, екологічно безпечне поводження з відходами тощо), інституційні 
заходи ( функціональне зонування, організація зон санітарного захисту, насадження рослин 
тощо); 

• Помя’кшуючі заходи: технічна та біологічна рекультивація, реабілітація умов окремих 
компонент навколишнього середовища, пост проекти тощо; 

 • Компенсаційні заходи: компенсація не відновлюваних порушень від запланованої 
діяльності шляхом запровадження заходів для створення еквівалентних екологічних умов 
природного, соціального середовища у іншому місці та/або у інший час, фінансова 
компенсація порушень тощо;  та 
• Природний захист:моніторинг впливу запланованої діяльності на територію, система 
публічного попередження.    

Оцінка впливу на 
навколишнє середовище 
протягом будівництва 

Довести все, що розглядалося вище, по відношенню до впливу будівництва   

Затвердження  стосовно 
екологічного контролю 
майбутнього впливу від 
діяльності 

Описати умови припинення експлуатації та відновлення виведених з експлуатації територій   

 



 

Права та обов’язки експертів, що здійснюють ЕЕП,  детально описані у Статтях 28 – 30. Вони 
підкреслюють незалежність та професіоналізм експертів та глибинний та об’єктивний аналіз.  
Основний обов’язок Клієнта для всіх типів ЕЕП – допомагати експертній команді та іншим 
учасникам  (наприклад, інституціям та індивідуальним громадянам) в огляді та оцінці проекту (Статті 
9 та 23). Клієнт оплачує оцінку експертній команді у випадку державного ЕЕП (Стаття 47) та 
додаткового ЕЕП (Стаття 48), водночас громадська оцінка здійснюється за рахунок громадських 
організацій (Стаття 49).    

Висновки державної екологічної експертизи мають містити оцінку екологічного обґрунтування 
проекту та ясні запропоновані висновки/рішення, беручи до уваги соціальний та економічний 
впливи (Стаття 39).  Висновки ЕЕП є обов’язковими і Клієнт забов’язаний виконувати всі вимоги 
висновків ЕЕП (Стаття 32).   МЕПР або його місцеві представництва мають схвалювати позитивні 
висновки ЕЕП. Вони є дійсними протягом трьох років (Стаття 40) та є підставою для початку 
фінансування проектів.   

Впровадження проектів, програм, що отримали негативний екологічний висновок, заборонено. 
Клієнти, що отримали негативний висновок, мають  забезпечити удосконалення проекту та надати 
матеріали для додаткової державної експертизи (Стаття 39). Висновки громадської та іншої 
екологічної експертизи, підготовлені  окремо від державної експертизи, можуть оприлюднюватися 
( у засобах масової інформації) та надаватися усім зацікавленим особам.  Ці висновки мають братися 
до уваги протягом державної експертизи та подальшого запровадження проекту (Статті 42-43), 
водночас вони мають лише рекомендаційних характер.   

Висновки державної експертизи можуть обговорюватися, водночас це не скасовує їх чинність (Стаття 
44). Скасувати чинність висновків можна лише у судовому порядку (Стаття 45) і рішення, що 
базуються на цих висновках, можуть переглядатися через звернення до більш високих повноважених 
осіб або через суд (Стаття 46).  Стаття 50 дає перелік специфічних заходів, у які може бути порушено 
закон. Вони включають порушення з боку ініціатора пропозиції (наприклад, надання недостовірних 
даних, надання неправдивої інформації або ігнорування заходів щодо захисту навколишнього 
середовища протягом реалізації проекту), а також тих, хто здійснює ЕЕП (наприклад, порушення 
процедур або залучення  некомпетентних «експертів»), і  будь-кого, хто здійснює вплив на ЕЕП.   

2.9.3. ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
Конституція України встановлює право доступу громадськосьті до екологічної інформації.    В 
закони України також включені положення щодо забезпечення індивідуальних осіб та/або 
юридичних осіб правом отримувати вільний доступ до екологічної інформації.  Впроваджуючі 
нормативні акти встановлюють процедури для запиту та отримання такої інформації.    Нижче у 
відповідних секціях цього звіту обговорюються питання участі громадськості у процесі екологічної 
оцінки; інформація стосовно доступу громадян до екологічної інформації по окремим ресурсам 
(наприклад, вода чи повітря).97 

Закон про Охорону Навколишнього Середовища забезпечує основу для розроблення та 
забезпечення доступу до екологічної інформації  та для участі громадськості. Стаття 9 визначає права 
громадян брати участь у розроблення як законодавства, так і проектів, які мають негативно відбитися 
                                                   
97  Інші матеріали, які можуть застосовуватися, хоча це не входило до предмету цього дослідження: Закон України про звернення громадян, 
№   393/96-ВР , 02.10.1996; Наказ Міністерства захисту навколишнього середовища про схвалення порядку залучення громадськості при 
ухваленні публічних рішень з питань навколишнього середовища (№   168 of 18/12/2003) (тут і далі Наказ 168 по Залученню Громадськості)   
(політичний напрямок стосовно вимог для консультацій з громадськістю як частина процесу екологічної оцінки); Будівельний стандарт ДБН 
А.2.2-1-2003 Структура і зміст дослідження EIA протягом проектування та будівництва запропонованого проекту – базові принципи 
проектування; Будівельний стандарт ДВН   A.2.2-3-2004 Проектування. Зміст, розроблення, погодження проектної документації з 
будівництва.   
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на навколишньому середовищі, брати участь у публічних слуханнях та обговореннях, а також у 
здійснення громадської експертизи ЕЕП і мати відкритий доступ до публічної інформації  (Статті 9 
та 25). Більш того, ради та адміністративні інституції зобов’язані залучати громадян для вирішення 
питань захисту навколишнього середовища та використання природних ресурсів (Стаття 11).          
Неурядові асоціації мають подібні права щодо участі у плануванні проектів, доступу до публічної 
інформації, розроблення проектів нормативно-правових актів, а також підготовки громадських ЕЕП 
(Стаття 21).  Стаття 13 Закону про Доступ до Інформації дає визначення екологічної інформації та 
визначає, що інформація про навколишнє середовище не може розглядатися як «інформація з 
обмеженим використанням» (Стаття 13). Дивись Таблицю 2-6, Юридичні консультації та вимоги 
щодо розкриття, для огляду вимог щодо консультацій та розкриття інформації ініціатором проекту, 
урядом, публічними установами протягом процесу екологічної оцінки та життєвого циклу проекту.    

Таблиця 2-6: Юридичні консультації та вимоги щодо розкриття 

Фаза проекту Юридичні консультації та вимоги 
щодо розкриття для Уряду 

Юридичні консультації та вимоги 
щодо розкриття для Ініціатора 
проекту 

Крок 1 – Передінвестиційні дослідження 

Розробка проектної документації, 
включаючи EIA Немає 

.  Розробник має опублікувати 
«декларацію про наміри» , розкривши 
громадськості попередню інформацію 
щодо проекту (Закон про Експертизу, 
Статті 10 та 34).   Це має довести 
громадськості безпечніість 
запланованої діяльності (Закон про 
Експертизу, Стаття 35)   
.  Має бути про консультована 
профільна державна установа щодо 
змісту фази «Виявлення (збір) 
необхідної інформації»    
.  Додаток Е до Будівельних стандартів 
(ДБН A.2.2-1-2003) рекомендує 
провести захід щодо консультацій з 
громадськістю. Публічні слухання є 
обов’язковими лише для проектів з 
високим екологічним ризиком. 
Передбачається, що публічні слухання 
проводить Ініціатор проекту.   

Крок 2 - Проектування 

Проектна документація є предметом 
для детальної екологічної експертизи   
(EEE) 

. Органи, що здійснюють екологічну 
експертизу (ЕЕП),  мають провести 
публічні дискусії або слухання для того, 
щоб взяти до уваги бачення 
громадськості (Закон Про Експертизу, 
Стаття 11).   
.  Ті, хто провели громадське   Е Е П  
мають анонсувати його у засобах 
масової інформації (Закон про 
Експертизу, Стаття 41).    

Немає 

Крок 3 – Державна експертиза 



 

По завершенні EEE з позитивним 
висновком, Ініціатор пропозиції 
отримує дозвіл на будівництво   

.  Остаточне рішення по ЕЕП має бути 
опубліковано (Закон про Експертизу, 
Стаття 10).   
.  Висновки по ЕЕЕ маєть брати до уваги 
позицію громадськості (Закон про 
Експертизу, Стаття 11).   
.  Органи місцевого самоврядування 
мають забезпечити донесення до 
громади результати ЕЕП про безпеку 
Проекту (Закон про Експертизу, Стаття 
23)   
.  Висновки громадської ЕЕП мають 
бути опубліковані у засобах масової 
інформації (Закон про Експертизу, 
Статті 42-43)   

. Коли проектування завершено, 
Ініціатор проекту має опублікувати 
«Декларацію про вплив проекту на 
навколишнє середовище та мешканців 
території»  the proponent is required to 
publish "Declaration about influence of 
project on environment and residents" , 
яка, як правило, узагальнює висновки 
ЕЕП.    
. Ініціатор проекту має включити 
документацію по консультаціям з 
громадськістю у заявку на отримання 
дозволу на розробку (Будівельний 
стандарт ДБН  A.2.2-3-2004)  

Кроки  4 та 5 – Будівництво та діяльність 

Немає 

.  Відповідне рішення про 
впровадження має брати до уваги 
громадську думку (Закон про 
Експертизу, Стаття 11).   
.  Закон України про Звернення 
Громадян   (1996) визначає механізм 
оскарження для громадян. Звернення 
має бути розглянуте та вирішено за 
період, що не перевищує одного 
місяця з дати звернення.    

None 

 

Відповідно до Закону про Експертизу, інформація про розкриття та публічні консультації 
вимагаються як частина процесу екологічного аналізу для надання дозволів та ліцензування проектів 
в Україні.  Про завершенні життєвого циклу проекту, Ініціатор проекту має формально повідомити 
урядові інституції та громадськість через Декларацію про Наміри.  Це може бути зроблено або через 
засоби масової інформації або у інший прийнятний для Ініціатора пропозиції спосіб.  Ця декларація 
має бути включена у додаток до аналізу ЕЕП. Протягом підготовки  ОВНС, Ініціатор пропозиції має 
також консультуватися з уповноваженим (спеціалістом) установою (наприклад, неурядові  громадські 
організації, інституту) за розділом (на стадії)  «Отримання необхідних даних».   Відповідні особи 
мають бути забезпечені усією базовою інформацією та отримано їх бачення щодо проекту та змісту 
ОВНС. 

Відповідно до додатку Е до Будівельних стандартів (ДБН A.2.2.1-2003), існує рекомендація щодо 
проведення заходів консультацій з громадськістю, водночас це не є обов’язковим крім проектів, що 
мають високі екологічні ризики (Статті 1.6,1.9 та 1.10).  Типовою ситуацією є, коли Ініціатор 
пропозиції  визначає у своєї проектної документації, що він бажає забезпечити будь-яку інформацію 
для тих, хто бажає організувати захід консультацій із громадськістю.  Ініціатор пропозиції не може 
організувати цей захід сам, лише уряд та неурядові громадські організації можуть його провести  .98 

Після завершення проектування Ініціатор пропозиції  має забезпечити «Декларацію про вплив 
проекту на навколишнє середовище та мешканців території» ,  який як правило узагальнює висновки   
ОВНС, та повідомити про здійснення ЕЕП (Стаття 10). Протоколи публічних обговорень та 

                                                   
98  Наказ 168 по Залученню Громадськості. 
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консультацій, здійснених у процесі підготовки ОВНС, мають бути включені у додатки до звіту  
ОВНС. Після того, як проект ОВНС було підготовлено та схвалено, Стаття 11 Закону про 
Експертизу вимагає, щоб інституції, що здійснювали ЕЕП, провели громадське обговорення для 
врахування позиції громадськості.  Пізніше, при підготовці висновки ЕЕП та ухвалення рішення 
щодо подальшого  впровадження проекту, забезпечити урахування позиції громадськості (Стаття 11)  
Залежно від природи та складності ЕЕП, а також від того, хто її здійснює, ЕЕП має бути через 
максимум 30-120 днів від дати отримання пакету необхідної документації (разом із додатковою 
науково-дослідною інформацією, якщо необхідно) подано на розгляд  МЕПР або його 
представників, що супроводжують   ЕЕП (Стаття 38). 

Стаття 1- вимагає від виконавців експертного екологічного висновку публікувати його висновки після 
того, як вони були зроблені, водночас ця стаття не визначає механізм  або  запропонованих 
реципієнтів цієї інформації.  Органи місцевого самоврядування мають забезпечити просування 
інформації про безпеку проекту як результат  ЕЕП (Стаття 23).99  

Не існує вимог для Ініціатора проекту забезпечити механізм оскарження щоб дати можливість 
громадськості  робити зауваження або коментарі.  Водночас Стаття 46 Закону про Експертизу 
визначає, що рішення, які схвалені відповідними уповноваженими особами на підставі висновків 
ЕЕП,  можуть бути змінені відповідними юридичними особами або індивідуальними особами 
шляхом апеляції до установ більш високого рівня протягом одного місяця з дати схвалення. Якщо й 
після цього вони не будуть згодні з рішенням цих уповноважених установ, вони можуть звертатися 
до суду.100  

2.9.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО ЕКОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ 
У 1999 році Україна ратифікувала Конвенцію про доступ до інформації, публічну участь у схваленні 
рішень доступу до правосуддя з екологічних питань (Ауріцька Конвенція). Для того, щоб адаптувати 
чинне законодавство України до Аурицької Ковенції, Верховна Рада схвалила Закон №  254-IV.2002 
щодо внесення змін до ряду законодавчих актів України.   

Європейська Економічна Комісія у 2007 р. зробила висновок, що з моменту ратифікації та внесення 
цих змін до законодавства Україна значно розширила права громадян відносно доступу до 
екологічної інформації та участі у схваленні рішень щодо навколишнього середовища.  Комісія 
наводить приклади створення громадських рад при MENR та його обласних представництвах;   
приклади участі громадськості у схваленні політичних рішень у сфері екології, таких, як підготовка 
проектів законів про екологічний аудит та екологічне страхування; покращення доступу до 
інформації через створення веб-порталу для Кабінету Міністрів та веб-сайтів державних установ. 
Разом з тим Комісія наголосила,  що  « Україна має й надалі розвивати свою законодавчу та 
регуляторну структуру, для того, щоб більш ефективно впроваджувати вимоги Аурицької 
Конвенції» 101  Комісія наполягає: 

• не здійснювати жодних процедур без організації участі громадськості у державній 
екологічній експертизі   

                                                   
99 Громадське ЕЕЕ має бути анонсоване (Стаття 41), а результати опубліковані (Статті 42-43)   

100 Закон України Про звернення громадян (1996) (встановлює механізм для гарантування участі громадськості у державних 
адміністративних рішеннях з питань, що торкаються інтересів індивідуальної особи або громади в цілому)   
101 EC Review at 52. 



 

• відсутність вимог до участі громадськості у санітарній та гігієнічній експертизі, яка оцінює 
вплив запропонованої діяльності на здорове навколишнє середовище102  

• для підсилення розвитку бізнесу в країні у державній експертизі перевіряється ризик 
ігнорування участі громадськості103 

У Національному Плані дій Уряд України визнає необхідність кращої екологічної освіти 
громадськості, включаючи тренінгові програми, освітні центри, веб-сайти тощо (див. позиції 1.2-
1.10). План дій також ідентифікує необхідність покращення участі громадян та неурядових 
громадських організацій у захисті навколишнього середовища:      

• Позиція 1.10  Розробити програму доступу  громадськості до екологічної інформації та 
участі громадськості у схваленні екологічних рішень відповідно до Аурікської Конвенції 
до 2012 р. та запровадити – до 2015 р.   

• Позиція 1.12  Розробити механізми та процедури для участі громадськості у схваленні 
екологічних рішень та їх виконанні, включаючи участь громадськості в Оцінці 
Екологічного впливу та інших екологічних програмних процедур.   

Закон про Експертизу  визначає основні вимоги та процеси підготовки документу екологічної 
оцінки та аналізу цього документу експертами.  Однак, закон сам по собі не включає суттєвих 
деталей для гарантування адекватного урахування позиції громадськості або доступу громадськості до 
остаточних рішень та документації за цими рішеннями. 104 Незалежний оцінювач  процесу 
експертизи  визначив, що для того, щоб зробити цей процес як його передбачено, необхідна 
атмосфера, яка забезпечує участь громадськості та спільні зусилля розробників, груп публічних 
інтересів, а також представників уряду. 105 Підсилення процесу оцінки екологічного впливу   (ЕЕП) в 
рамках існуючої правової структури  мало би переваги в разі спеціальної уваги до таких сфер:   

• Оприлюднення. Вимоги до заходу з оприлюднення включено до Будівельних 
стандартів, водночас ці вимоги виписані не ясно.  Громадські слухання для проектів, що 
мають високий ризик, як обговорювалося вище,  передбачають проведення заходів з 
оприлюднення протягом процесу  розроблення  ОВНС  та перед публікацією декларації 
про екологічний  і схвалення проектної документації, що подається для ЕЕП.  106  

• Альтернативний аналіз. Альтернативний аналіз також вимагається Будівельними 
стандартами; аналіз має включатися у  секцію ОВНС, яка описує загальні характеристики 
проекту.  Документація  ЕЕП  має враховуватися у рішенні, яке базується на  науковому 
дослідженні  на підставі глибинного розгляду запропонованого проекту та його 
альтернати, можливо включаючи альтернативу «якщо нічого не робити».   

                                                   
102 Закон України про забезпечення санітарного та екологічного захисту населення, №   4004-XII, 24.02.1994. торкається  цієї експертизи, водночас не перевіряє 
у звіті  

    
103 EC Review at 52. 

104 Більш детальна інформація може бути отримана з наказів Міністерства, які не підлягали аналізу в рамках проекту. Див, наприклад, наказ 
168 про залучення громадськості   
105 Teel, Julie. 2001. International Environmental Impact Assessment: A Case Study in Implementation, 31 Environmental Law Reporter 10291. 

106 Незрозуміло, чи має такий скринінговий процес застосовуватися до проектів сланцевого газу, оскільки вони не  «ризикові» за своєю 
суттю.    
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• Покращення участі громадськості. Специфічні, детальні процедури для участі 
громадськості  на всіх стадіях процесу  ЕЕП  чітко вимагаються національним 
законодавством, що може допомогти гарантувати, щоб громадяни були включені у процеси 
ухвалення рішень. Перш за все,  скринінгові (оглядові) рішення могли би бути зроблені 
доступними для громадськості. Якщо це буде зроблено, то державні агенції та Ініціатори 
проектів повинні докласти зусиль підвищити обізнаність громадськості у науках, які 
стосуються запропонованого проекту.  Такий процес є єдиним способом урахування 
місцевих інтересів, що матиме в результаті більш ефективний процес  ЕЕП.   Доступність до 
громадськості та аналіз документації   ЕЕП є критичними компонентами найбільш 
ефективних ЕЕП законів, та можуть включати громадські слухання для обговорення 
документації ЕЕП. Остаточно, реакція на, або включення коментарів громадськості 
уповноваженим органом може зробити участь громадськості більш визначальною.   

• Огляд після рішення. Виконання заходів є важливим, щоб гарантувати, що процедури   
EIA здійснюються таким чином, що рішення відповідають відповідним положенням 
закону про Експертизу, та що терміни рішень, які включають вимоги щодо пом’якшення 
або інші умови, в кінцевому рахунку запроваджувалися Ініціатором проекту.   

Й наостаннє, ефективне регулювання розробки сланцевого газу буде мати переваги від роз’яснення 
можливостей застосування Закону про Експертизу та Закону про Планування Міст в частині оцінки 
проектів будівництва для розробки сланцевого газу.   

2.10.  ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА ЇЇ ПРИДБАННЯ 
ДЕРЖАВОЮ 
Власність на землю в Україні може бути приватною, комунальною або державною. Закони щодо 
власності на землю, передачі права власності підпорядковуються Земельному кодексу України, 
№2768-III, 25.10.2001 (надалі – Земельний кодекс), та Закону України «Про відчудження земельних 
ділянок приватної власності інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають 
у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», №. 1559-VI, 
17.11.2009 (надалі «Закон про суспільну необхідність»).   

В США від оператора очікують “зусилля доброї волі” для укладення угоди про використання 
поверхні з власником землі, для отримання доступу до власності. У разі, якщо така угода не може 
бути укладена, оператор може виставити «зобов’язання щодо пошкодження ним поверхні» і 
використовувати власність , намагаючись одночасно отримати право на використання землі. В 
Україні немає угод щодо використання поверхонь для розміщення нафтогазодобувних споруд та 
обладнання. Замість цього вимагається, щоб ділянки, на яких знаходяться нафтогазові свердловини, 
допоміжні споруда та трубопроводи, перебували у державній власності чи належали нафтогазовому 
оператору.  

Вимога України, щоб земля викуповувалась державою для розміщення нафтогазових споруд має 
декілька переваг. Зникає складність належної оцінки витрат, пов’язаних з довгостроковим 
використанням землі, якщо земля придбана. Також зникає конфлікт між використанням поверхні 
власником землі та правами того, хто отримав землю для користування надрами. Але вимога 
викуповувати землю для нафтогазового розвитку  може також спричинити конфлікти та неочікувані 
проблеми. Якщо володар землі не хоче її продавати, ця власність має бути конфіскована (або 
примусово вилучена). Потенціальні проблеми існують також у випадку, коли у власника землі немає 
чітко зафіксованого права на землю. 

Закон про суспільну необхідність передбачає два методи отримання дозволу на землю для розвитку 
нафти і газу: “викуп” у поточного власника, та “примусове вилучення” у поточного власника за 



 

рішенням суду (надалі “конфіскація”).Обидва методи вимагають державного погодження та 
доведення тго, що це є державна необхідність. Зазавичай держава стає власником землі, яку було 
викуплено або конфісковано. Однак, у випадку розробки нафти і газу, нафтогазовий оператор може 
також отримати право власності від держави (Стаття 4§5).  

2.10.1. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКУПУ 
“Викуп” земельних участків та інших будівель на території дозволяється, якщо є визначений власних 
землі та продемонстровано «суспільну необхідність» (Закон про суспільну необхідність, Стаття 1). 
«Суспільна необхідність» визначається як потреба в земельних ділянках, необхідних для задоволення 
національних інтересів та інтересів регіональних громад. Розташування нафтогазових свердловин, 
трубопроводів та виробничих споруд розглядається я к державна необхідність (Стаття 7).  

Рішення щодо ініціювання викупу приватної власності для розробки нафти чи газу приймається 
МЕПР. У разі потреби у власності для розміщення нафтогазових свердловин, сторона, що володіє 
спеціальним дозволом на розробку газу або його зберігання може ініціювати викуп, звернувшись до 
МЕПР. Сільські, селищні та міські ради уповноважені приймати рішення щодо ініціювання викупу 
для нафтогазових трубопроводів або терміналів. 

Протягом п’яти днів з моменту прийняття рішення щодо ініціювання викупу, МЕПР має повідомити 
власника письмово. Якщо власник не може бути встановлений, повідомлення може бути 
надруковано у місцевій газеті. 

Повідомлення має містити таку інформацію (Стаття 10):  

• Місцезнаходження землі 

• Ціль викупу 

• Умови викупу (попередня ціна викупу, період викупу, джерело фінансування витрат, 
пов’язаних з викупом) 

• Права та обов’язки власника (власників) земельної ділянки 

• Інформація про землю та будинок, що може бути надано замість викуплених 

• План земельного участку (або його частини), яку планують купити та копія рішення на викуп 
власності 

Як тільки власник землі одержав повідомлення, він має доповісти виконачому органу, чи він згоден 
на викуп. Ті, на користь кого викупається власність також повідомляються про це, вони стають 
учасниками переговорів. Якщо власник землі погоджується на викуп, виконавчий орган та власник 
обговорюють ціну та інші умови. Запропонована земля має відображати всі витрати та фінансові 
втрати, які понесе поточний власние в результаті продажу. Зазвичай, ціна, яку апропонує держава, є 
нижчою за ринкову ціну. 

Усови можуть включати обмін власності на зщемлю на власність аналогічної вартості. Вартість 
власності, що обмінюється , не може бути більш ніж на 10% більшою ніж власніст, що купується 
державою. Якщо, власність, що обмінюється, коштує менше ніж власність, яку купує держава, 
фінансова різниця має бути компенсована. 

Рішення щодо викупу землі втрачає чинність, якщо протягом року з моменту прийняття такого 
рішення не відбулося обміну або продажу.  Після того, як власник землі отримав повідомлення про 
викуп, жодні зміни та покращення на даній ділянці не впливатимуть на її викупну ціну. 
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2.10.2. КОНФІСКАЦІЯ 
Власність, яку не можна придбати шляхом процедури викупу (описаної вище) може бути 
конфіскована, якщо власність потрібна “як суспільна необхідність”. Законодавчо, “суспільна 
необзхідність” визначається як “першочергова необхідність, основана на національних інтересах чи 
інтересах територіальної громади....” Основні трубопроводи та нафтогазові термінали вважаються 
такими, що належать до суспільної необхідності як об’єкти, пов’язані з видобутком корисних 
копалин державного значення (Стаття 15). Сланцевий газ включено до переліку корисних копалин 
державного значення.107  

Рішення, що дозволяє конфіскувати землю, має прийматися судом. Відповідний виконавчий орган 
має довести суду, що досягнення цілей суспільної необхідності не є можливим без конфіскації 
власності. Якщо суд дозволає конфіскацію, він також визначає і ціну викупу.   

2.10.3. ВЛАСНИКИ ЗЕМЛІ БЕЗ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
В Україні багато громадян проживають на землі, на яку немає чітко визначеного права власності. 
Більшість земель України булу у державній власності, в той час, коли Україна була частиною СРСР. 
З моменту отримання незалежності Україною пройшло менше 20 років, і залишається значна 
кількість державної власності, на якій жживуть і працюють громадяни України.    

Питання власників землі без права власності має реальний вплив на розробку сланцевого газу. Якщо 
родина, яка займає землю, не має легального права власності на цю землю, під сумнівом залишається 
її право на отримання компенсації за цю землю. В результаті, земля, що оброблялася родиною 
поколіннями, може бути вилучена без будь-якої компенсації.   

Земельний кодекс визначає, що рішення про приватизацію комунальної сільськогосподарської землі, 
або державної землі, переданої в індивідуальне користування, має здійснюватись виконавчими 
органами або органами місцевого самоврядування (Статті 25, 32, 81). Як тільки рішення прийнято, 
земля передається безкоштовно (Стаття 25). Однак, багато людей не наважуються звертатися за 
отриманням права власності на свою землю через юридичні витрати, пов’язані з цим.     

2.10.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО ПРИВАТНИХ ЗЕМЕЛЬ 
1. В УРП, власники земель, які необхідні для видобутку корисних копалин, повинні мати вибір, 

чи продавати свої землі державі, чи надавати їх в оренду. Земельний кодекс та Закон про 
УРП мають включати таке положення.  

Може не бути потреби купувати всі землі, що використовуються для розробки нафти і газу. Для 
накопичувальних трубопроводів, наприклад, може вимагатися придбання лише довгих вузьких ділянок. 
Якщо маршрут трубопроводу пролягає через ферменську ділянку, купівля цієї вузької ділянки не обов’язково 
ускладнить фермерську діяльність. 

В США, накопичувальні трубопроводи на приватній території закладаються на глибині нижчій за 
глибину вспахування, для збереження використання поверхні для фермера. Дозволивши хоча б 
накопичувальні трубопроводи зробити предметом спрощення або угоди про використання поверхні, замість 
того, щоб викуповувати або конфіскувати їх, призведе до початку розробки сланцевого газу за менших 
витрат оператору та меншого впливу на фермерські операції. 

2. Закон про УРП вимагає, що земля, необхідна для видобутку корисних копалин, має бути 
продана центральному уряду. Однак, державна оцінка землі зазвичай нижча ніж ринкова її 

                                                   
107 Перелік  корисних копалин державного значення, 12.12.1994; доповнений   28.12.2011. 



 

ціна. Закон про суспільну необхідність має бути змінений, щод дозволити риночній оцінці 
стати основою для обрахування компенсації.      

3. Крім того, необхідні зміни до Закону про суспільну необхідність для уникнення витіснення 
власників землі без права власності. Якщо запит демонструє, що громадянин або громадяни 
мають право на землю, Закон про суспільну необхідність може вимагати, щоб  держава 
сплатила витрати  на отримання права власності до того, як розпочнеться процес викупу та 
компенсації. Як альтернатива, Закон про суспільну необхідність, може бути доповнено 
положенням, що процес викупу або конфіскації не може бути розпочатий, доки не 
встановлено право власності на землю.  У цьому випадку, нафтогазовий оператор може 
виявити бажання сплатити витрати, пов’язані з встраовленням права власності для того, щоб 
людям, що живуть та працюють на землі, могли надати належну компенсацію в процесі 
викупу чи конфіскації, в порядку, описаному вище.  

2.11. КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИКИ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
В Україні органи місцевого самоврядування складаються з сільських, селищних, міських, районних та 
обласних. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 встановлює правове 
середовище для місцевого самоврядування. Рішенняорганів місцевого самоврядування приймаються 
прямим управлінням та репрезентативним урядом. 

Прямі форми управління включають: місцеві референдуми,  загальні збори громадян, та місцеві 
ініціативи, що мають місце у селах, селищах та містах.  

Місцеві референдуми вимагають зібрання підписів, що виставляють питання на голосування. Ця 
форма прийняття рішень потребує значних витрат коштів та часу. Вони не вважаються ефективним 
засобом вирішення комплексних місцевих проблем, що потребують детального аналізу та пояснення.  
Місцеві ініціативи є не прописаним правом ініціювати предметну дискусію, питання мають 
вирішувати місцеві ради.   

Загальні збори громадян взагалі є набагато більш ефективним засобом прямого самоврядування на 
територіях з невеликою кількістю населення. Загальні збори громадян регулюються Положенням 
про Загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, прийнятому Верховною Радою 
України (No. 3748-XII, 17.12.1993). Згідно цього нормативного акту, буль-яке питання, пов’язане з 
місцевим самоврядуманням (у селах, селищах та містах)може бути вирішене, якщо є кворум більш 
ніж половини присутніх громадян міського самоврядування.     

Представницькі ради обираються на рівні місцевого самоврядування (у селах, селищах та містах). 
Після цього такі ради надсилають представника до районних чи обласних рад, які представляють 
загальні інтереси громад сіл, селищ та міст в рамках певної території. Депутати районних та обсасних 
рад напряму обираються народом (Стаття 2 Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів»). 

Окремі функції  місцевих органів управління надаються також центральними органами управління 
на територіальному та районному рівні та територіальними органами державних органів управління 
(наприклад місцеві органи управління МЕПР). Ці рівні управління представляють державні органи 
виконавчої влади. Так як води підпорядковуються центральному уряду, вони не представляють 
місцеві інтереси громадян. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ, ДЕЛЕГОВАНІ МІСЦЕВИМ ОРГАНАМ ВЛАДИ  
Згідно Закону про місцеве самоврядування, у сільських, селищних та міських рад є повноваження 
щодо багатьох програм та проектних територій, на які вплине розробка сланцевого газу. Вони 
включаться: 

• Затвердження цільових місцевих екологічних програм 

• Затвердження місцевого бюджету, доповнень до нього, включаючи екологічні заходи 

• Встановлення місцевих податків та зборів, екологічних податків, розмірів їх ставок в 
межах, встановлених законом 

• Накопичення понад бюджетних ресурсів, включаючи екологічних 

• Затвердження положень таких фондів 

• Прийняття рішень про надання місцевих позик, включаючи екологічні 

• Прийняття рішень щодо надання виключень з законів про місцеві податки та збори, 
включаючи екологічні  

• Затвердження рівня податку на власність 

• Встановлення плати за використання надр, якими володіє відповідна місцева громада 

• Прийняття рішень згідно закону про надання дозволів на спеціальне використання надр 
місцевого значення, відміна таких дозволів   

• Прийнття рішень про організацію територій та зон охорони об’єктів місцевого значення 
та інших спеціальних охоронних зон  

• Подання пропозицій до відповідних органів щодо визначення природних та інших 
об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну та наукову цінність, памятками 
природи, історії та культури, що охороняються законом   

• Положення згідно закону про розміщення у селах, селищах та містах нових споруд, обсяг 
екологічного впливу їх діяльності згідно існуючим нормативам на певній території  

В Законі про місцеве самоврядумання, органам місцевого самоврядування надаються виключні 
функції моніторингу національних законів та політики, таких як: 

• Моніторинг надання соціального захисту робітникам, що працюють небезпечних 
робочих умовах на підприємствах, установах та організаціях, а також якість 
сертифікованих робіт, робочих умов згідно Закону про компенсацію робіт у небезпечних 
умовах (Стаття 34). 

• Контроль дотримання земельного та екологічного законодавства, охорони та 
використання земель, природних ресурсів національного та місцевого рівнів, відновлення 
лісів (Стаття 33). 

• Здійснення встановленої процедури державного контролю дотримання законодавства, 
погодження міського планування в процесі планування та будівництва Територій; відміна 
у випадках, передбачених законом, будівництва, що відбувається із порушенням міського 



 

планвання  та може призвести до негативних наслідків для навколишнього середовища. 
(Стаття 31). 

• Моніторинг надійності та безпеки споруд, незалежно від форми власності на територіях, 
що знаходяться під впливом небезпечних природних та технологічних процесів та явищ 
(Стаття 31).  

Ці програми та функції моніторингу не поширюються на угоди про розподіл продукції. Закон про 
УРП надає Кабінету Міністрів України повні повноваження нагляду за виконанням УРП (Стаття 28).  

ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ УРП 
В той час, як органи міцного самоврядування мають виконувати всі функції, наведені вище, діючі 
закони надають органам місцевого самоврядування дуже мало повноважень  в регулюванні діяльності 
щодо договорів про розподіл продукції. Напруга між органами місцевого самоврядування, що 
бажають мати деякі регуляторні повноваження щодо розробки сланцевого газу та центральними 
органами влади і інвесторами, що бажають більш централізованого контролю, існує майже в усіх 
країнах, що виробляють нафту та газ. 

В Україні регулювання розробки сланцевого газу здійснюється Законом про Надра, Заокном про 
нафту і газ та Законом про УРП. В дійсності, заокнон про УРП дає багато з повноважень місцевих 
органів центральним органам (Кабінету Міністрів). Крім того, Перелік корисних копалин державного 
значення (12.12.1994 (доповнений 12.28.2011)) включає сланцевий газ як ресурс державного значення. 
Таке визначення надає більшого контролю в руки держави, та надалі зменшує вплив місцевих 
органів влади на регулювання розвитку сланцевого газу. 

Регулювання інвестицій щодо ланцевого газу, діяльності з розвідування на території України 
здійснюється законом про УРП. Згідно Статті 4 цього закону Україна вступає в угоду з інвестором 
для проведення мінеральної розвідки. УРП встановлює робочий план, що визначає графік 
закінчення розвідувальної діяльності, а ткож фінансові деталі уроди. Інвестор зобов’язаний 
проводити всі розвідувальні роботи за власний кошт та на власний ризик. Після того, як інвестор від 
покрив всі свої витрати, Україна та інветок поинають ділити прибутки згідно пропорції, 
встановленої УРП. 

Протягом останніх декількох років зміни та доповнення до Закону про УРП сильно зменшили 
повноваження місцевих органів самоврядування щодо впливу на такі угоди. Коли Закон про УРП 
вперше був прийнятий, органи місцевого самоврядування мали право підписувати УРП від імені 
України. Сьогодні, лише Кабінет Міністрів може вступати в УРП від імені України. 

До 2011 р., території, до яким можно було зостасовувати УРП, встановлювались Кабінетом Міністрів 
після погодження с Верховною Радою та органами місцевого самоврядування. Діючий закон зараз 
дозволяє інвестору пропонувати будь-яку територію крім тих, що були виключені Верховної Радою, 
чере те шо мають особливе наукове, культурне чи екологічне щначення (Стаття 6 §2, із змінами та 
доповненнями від 17 листопада 2011 р.). Ця зміна позбавила органи місцевого самоврядування 
повноваженья не допустити укладення УРП в їх юрисдикції.  

Те, що відбувається в Україні, не є безпрецидентним. В США, уряди штатів мають більшість 
регуляторних повноважень щодо розробки нафту та газу. Надзвичай рідкоуряди штатів США 
дозволяють місцевим органам управління заборонити розвиток нафти і газу на території, що 
знакодиться в їх юрисдикції.  

Заокн про УРП містить декілька положень, що дають органам місцевого самоврядування певну роль у 
регулювання сланцевогазової промисловості.  На сьогодні, ці положення не мають широкого 
використання. Багато занепокоєнь органів місцевого самоврядування можуть бути зняті шляхом 
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стимулювання органів місцевого самоврядування приймати активну участь в рамках положень, 
прописаних в Законі про УРП. 

Нариклад, «Міжвідомча комісія» призначається Кабінетом Міністрів з метою укладення та здійснення 
угод про розподіл продукції. Згідно Статті 5 §1 Закону про УРП, ця Комісія має включати до свого 
складу представників органів місцевого самоврядування. Однак, діючий склад Комісії не включає 
жодного представника органів місцевого самоврядування. Це може швидко бути виправлене. 

Є певні побоювання, щл представники органів місцевого самоврядування не зможуть адекватно 
представляти погляди місцевої території. Закон дозволяє Кабінету Міністрів обирати представника, 
але не існує вимоги, що цей представник має представлять територію, на яку вплине УРП. Знов таки, 
цей момент можно легко виправити політикою, щоб представник органу місцевого самоврядування 
був саме з території, на яку поширюється угода.  

Повноваження, залишені органам місцевого самоврядування, не дуже добре розуміються органами  
місцевого самоврядування і мають бути біль чітко визначен у Законоі про УРП. Під час переговорів 
щодо УРП, закон вимагає залучення органів місцевого самоврядування. Згідно Статті  11 §4 Закону 
про УРП, місцеві органи самоврядування території, щодо якої є запит, мають погодити остаточний 
варіант УРП. Не є зрозумілим, чи це положення вимагає просто інформування щодо процесу 
органів місцевого самоврядування, або з ними будуть активно консультуватися. Якщо з ними 
передбачено консультуватися, не зрозуміло, чи вони мають погодити УРП, адже органом 
остаточного погодження є Кабінет Міністрів. 

Погодження органами місцевого самоврядування при взаємодіях з Кабінетом Міністрів вимагається, 
щоб дозволити інвестору передати права та повноваження за УРП іншій юридичній чи фізичній 
особі (Стаття 26 §1). 

СПЕЦІАЛЬНІ ДОЗВОЛИ ТА ДОГОВОРИ НА КОРИСТУВАННЯ 
Прво видобувати корисні копалини вимагає і спеціального дозволу, і сертифікату на ділянку 
розробки  (надалі «договір на користування»). Процедура одержання спеціального дозволу 
встановлюється Постановами Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку надання спеціальних 
дозволів на користування надрами» (№ 615, 30.05.2011) та «Про затвердження Порядку проведення 
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» (№ 594, 30.05.2011). Ці процеси 
активно залучають органи місцевого самоврядування до прийняття рішень та моніторингу і 
виконання угод. Однак, згідно Закону про УРП, більшість з цих повноважень передано Кабінету 
Міністрів (Стаття 28).   

Кабінет Міністрів через Спеціальну службу має санкціонувати всі спеціальні дозволи щодо геології та 
надр України. Якщо спеціальний дозвіл не стосується УРП, він має також бути санкціонований 
місцевими органами самоврядування. Однак, в УРП, процедура отдержання спеціального дозволу 
набагато полегшена. Отримання спеціального дозволу не вимагає проведення окремого тендеру і не 
вимагає санкції на дозвіл віл органу місцевого самоврядування. Насправді, як згадано у Статті 4 
Закону про УРП, держава має забезпечити надання всіх необхідних дозволів, ліцензій та ін. Для 
виконання робіт згідно УРП. Існує ряд питань щодо того, як додаткові дозволи, що вимагаються 
законом, будуть запезпечені.  

Для діяльності, повязаної  з нафтою і газом, що не регулюється УРП, рішення щодо відміни 
спеціального дозволу приймаються Державною службою геології та надр України при консультації з 
адміністраціями органів місцевого самоврядування. Статті 22 та 23  Постанови Кабінету Міністрів 
«Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» визначають 
перелік причин для відміни спеціального дозволу та права доступу до надр. 



 

В УРП, лише Кабінет Міністрів України має повноваження відмінити доступ до надр і лише у разі, 
коли є пряма загроза любсьому життю та здоров’ю або навколишньому середовищу (Закон про УРП, 
Статті 17, 28). 

2.11.1. НАДАННЯ НАДР У КОРИСТУВАННЯ 
Законо про УРП також визначає здатність органів місцевого самоуправління приймати участь в 
процесі адання надр у використання в межах своїх повноважень.   

Право доступу до надр вимагає доступу до надр шляхом спеціальної угоди. Процедура оренди 
земельних ділянок муніципальної чи держаної вланості визначено Статтею 124 Земельного кодексу 
та Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих 
відводів» (№ 59, 27.01.1995). Як правила, процедура оренди потребує проведення відкритої тендерної 
процедури. Однак, якщо земля орнедується для цілей, пов’язаних з використанням надр, не 
вимагається проведення тендеру. (Земельний кодекс, Стаття 134 §2).  Органи місцевого 
самоврядування можуть надавати в оренду комунальні землі в компетенції сільських, селищних та 
місцевих рад. (Земельний кодекс, Стаття 12). 

Однак, Стаття 6 §1 Закону про УРП стверджує, що для землі, що знаходиться у приватній чи 
комунальній власності, держава має отримати право власності на цю землю згідно Закону про 
суспільну необхідність. 

Земельний кодекс не дозволяє іноземній державі (іноземній корпорації) купляти 
сільськогосподарські землі в Україні (Стаття 82). Якщо інвестором є іноземна корпорація, землю у 
оренду їй можуть надавти лише центральні органи державної влади.  

Угоди щодо надання надр державного значення у користування (це стосується і сланцевого газу) 
можуть бути дозволені Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України 
(центральний орган виконавчої влади).  

В УРП, процес надання надр також спрощений. Як визначає Стаття 17 Закону про надра, уроди про 
надання надр у користування для інвесторів, які вступають до угод про розподіл продукції, 
підписуються всже після укладення УРП. 

Виявляється, що органи місцевого самоврядування, втрачаються деякі повноваження у прийнятті 
рішень щодо  надання надр у користування.  

Положення про порядок гірничого відводу визначає, що всі заявники орендодавця, включаючи 
інвесторів за УРП, мають включати до документів  погодження наmentation of approval органів 
місцевого самоврядування запевних ситуацій. Погодження відповідних органів місцевого 
самоврядування вимагається у випадках, коли  ділянка розташована під будинками, спорудами, 
джерелами водопостачання, басейнами, природними заповідниками, памятками історії, культури та 
мистецтва, спеціальними об’єктами та ін.   (Положення про порядок гірничого відводу , Стаття 10). 

Органи місцевого самоврядування можуть надавати дозволи на споруди та землекористування, 
необхідня для підтримки розробки сланцевого газу, такі як, місця для збігання відхідного каміння, 
забрудненої води, промислові та комерційні споруди та ін.. Для цих випадків, Закон про місцеве 
самоврядування (Стаття 26), Закон про нафту і газ (Стаття 9), Закон про відходи (Стаття 21) 
звертаються до органів місцевого самоврядування для надання згоди (дозволу) на розташування та їх 
території нафтогазових споруд або споруд для поводження з відходами згідно нормативно-правових 
актів у цій сфері.  
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2.11.2. МІРКУВАННЯ ЩОДО МІСЦЕВИХ ВИТРАТ І БЮДЖЕТУ 
Правовою основою функціонування органів місцевого самоврядування є Конституція України, 
Бюджетний кодекс України, закон України про місцеве самоврядування. На додаток до вулиуої 
кількості зобов’язань у сфері охорони навколишнього природного середовища, що покладаються на   
органи місцевого самоврядування, наведені вище, вони також мають зобов’язання щодол 
регіонального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплює на постійній основі економічну 
незалежність місцевих урядів, передбаченою Конституцією та Законом України про місцеве 
самоврядування.. Місцевий бюджет активізує економічну діяльність, дозволяючи органам місцевого 
самоврядування розвивати інфраструктуру, розширювати економічний потенціал регіону, визначати 
та використовувати резерв фінансових ресурсів.  В кінцевому рахунку, все це підвищує довіру до 
місцевого самоврядування шляхом задоволення потреб населення.  

Згідно Статті 335.2  Податкового кодексу, в рамках угоди про розподіл продукції інвестор сплачує 
ПДВ, податок на прибуток та плату за використання надр з метою видобутку корисних копалин. 
Згідно Бюджетного кодексу України перші два податки повністю перераховуються до державного 
бюджету, але до 50% плати за використання надр з метою видобутку корисних копалин може бути 
передано до міського бюджету. 

Стаття 29 Бюджетного кодексу України визначає, що доходи загального фонду Державного бюджету 
України включають: 3) 50% всіх зібраних податків (зборів) за спеціальне водокористування (крім 
плати за спеціальне водокористування водними об’єктами місцевого значення); 4) 50% зборів за 
використання надр для видобутку корисних копалин національного значення (крім плати за надра 
континентального шельфу та виключних (морських) економічних зон, що кредитуються до 
загального фонду державного бюджету повністю); 31) плата за випуск спеціальних дозволів на 
використання надр та кошти від продажу таких дозволів. 

Заокн про державний Бюджет приймається кожен рік та визначає розподіл податків між Державним 
та місцевими бюджетами на наступний рік. Наприклад, Державний бюджет на 2011-2012 рр. 
передбачав, що лише 20% всіх зібраних податків за забруднення навколишнього середовища будуть 
надходити до обласних рад та 50% - до міських, сільських  та сільських рад. Ця величина зменшена 
на наступні роки до таких величин:  

• 2013 р.– 13.5 % до обласних бюджетів, 33.5% до міських, сільських  та сільських рад 

• 2014 р. та надалі – 35 % будее розподілено між сільськими, селищними, міськими та 
обласними радами (Стаття 69 Бюджетного кодексу). 

Гроші йдуть не лише у ті регіони, де відбувається забруднення, вони ріними долями поступають до 
всіх місцевих урядів. Через те, що органи місцевого самоврядування не впевнені у тому, які держані 
податкові надходження необхідні, щоб мати справу з видатками, пов’язаними з діяльністю по 
розробці сланцевого газу , в них буде невелика здатність відповідати на соціальні потреби з охорони 
навколишнього середовища, доріг та природних ресурсів.  

Закон про УРП також містить положення щодо розподілу податків. При розподілі прибутків згідно 
УРП, Кабінет міністрів має враховувати потреби відповідних органів міського самоврядування (Закон 
про УРП, Стаття 21). Органи місцевого самоврядування самі відповідають за визначення додаткової 
місцевої інфраструктури та послуг, шкоди місцевій інфраструктурі та погіршенню навколишнього 
середовища, якщо такі є, вимагаючи відповідної компенсації. На сьогодні не існує автоматичного 
механізму надання коштів на місця на зпокриття витрат, пов’язаних з нафтогазовим видобутком в 
рамках угод про розподіл продукції. 



 

2.11.3. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ І МАТЕРІАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
В процесі видобутку та використання надр відповідні органи місцевого самоврядування мають бути 
здатними забезпечити екологічні, соціальні та фінансові інтереси місцевої територіальної громади. 
Заокн про УРП визначає умови угоди. Від інвестора вимагається повернути ділянки надо та земень, 
наданих на цілі, пов’язані з використанням надр, після відміни або завершення певних фаз робіт. Від 
інвестора також вимагається здійснювати свою діяльність ефективно, охороняючи ресурси та 
навколишнє середовище, безпеку та здоровя персоналу, який працює в рамках УРП. 

Крім уього, згідно Частини 5 Статті 8, УРП має включати зобов’язання інвестора в такій сфері:  

• надання переваг продукції, товарам, роботам, послугам та іншим матеріальним цінностям 
українського походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання, якості, 
відповідності міжнародним стандартам; 

• прийняття (наймання) на роботу на території України працівників для зазначених в угоді 
потреб переважно з числа громадян України та для організації їх навчання в обсягах, 
передбачених угодою. 

Відповідність до цих ддвох положень створює певні переваги для населення, що проживає на 
відповідній території. Однак, стороною угоди від імені України є Кабінет Міністрів України. І усі 
основні функції з координації та додержання виконання контрактів передано центральним органам. 
Правові можливості участі органів місцевого самоврядування у  визначенні змісту контракт ів та 
виконання зобов’язані інвесторів є мінімальними.  

В Україні є досвід так званих «соціальних контрактів» або «угод соціального партнерства». Такі угоди 
можуть укладатися між органами державної влади або місцевої влади з однієї сторони, та 
юридичними особами чи підприємцями з іншої сторони. Юридичні особи за такими угодами 
можуть гарантувати, наприклад, забезпеченя того, щоб місцеві жителі мали перевоги при прийомі на 
работу та передбачати кошти на соціальний та економічний розвиток селища (будівництво 
державних доріг, розвиток соціальної інфраструктури та ін.). Місцеви органи самоврядування мають 
вступати до таких угод скоріш ніж централі органи управління.  Органи місцевого самоврядування 
знаходяться у кращій позиції, щоб зрозуміти потреби території та місцевого населення ніж 
центральні органи.  

Немає сумнівів, що діяльність, пов’язана з видобутком, а особливо розробка сланцевого газу, може, 
при її вірній реалізації, створити значний позитивний ефект дял екологічних умов.  Через це, 
належне встановлення екологічних зобов’язань інвестора є дуже важливим. В угодах про розподіл 
продукції, мають бути предписані усі особливі екологічні зобов’язання та чіткі санкції у разі їх 
невиконання.   

Закон про нафту і газ визначає, що інвестор має зукласти  угоду про умови використання  між 
інвестором та Державною службою геології та надр України (Стаття 10 Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про спеціальні дозволи на користування надрами» від 05.30.2011). Ця угода є 
невідємною чатсиною спеціального дозволу на користування надрами. Вона стосується технічних, 
технологічних, організаційних, фінансових, економічних, соціальних та екологічних зобов’язань 
контракторів (визначення угоди про умови використання міститься у Статтях 1, 28 Закону про нафту 
і газ).  

Такі угоди дають можливість державі визначати екологічні зобов’язання суб’єктів – користувачів надр, 
однак, детальний аналіз прикладу  та реальних  угод про умови використання веде до висновку, що вони 
включають лише загальні зобовязання інвестора, що і так вимагаюються Кодексом про надри.   
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Ці угоди виграли б за участі органів місцевого самоврядування. Залучення місцевих органів влади до 
структурування цих угод дозволило б сформулювати більш деталізовані зобов’язання інвесторів  
місцевим громадам та механізми впровадження нагляду за екологічними та соціальними програмами. 

2.11.4. ВИСНОВОК 
Аналіз законодавчого регулювання повноважень органів місцевого самоврядування стосовно 
надання у використання надр України, особливо, для видобутку сланцевого газу, дозволяє зробити 
такі висновки та узагальнення. 

1. Залучення органів місцевого самоврядування до уповноваження нафтогазової діяльності може бути 
різним в залежності від того, чи користування надрами відбувається в рамках угоди про розподіл 
продукції чи ні. 

Згідно діючому Закону про УРП, повноваження місцевих органів самоврядування значно 
обмежені до : 

• Участі у Міжвідомчій комісії (але в її структурі, затвердженій Кабінетом міністрів, на 
сьогодні представників органів місцевого самоврядування немає) 

• “Погодження” проекту угоди про розподіл продукції Міжвідомчою комісією  

• Погодження пропозиції інвестора до Кабінету Міністрів по передачі його зобовязання за 
угодою іншій особі.   

Всі ці повноваження є дорадчими, донсультативними.  

2. В УРП, органам місцевого самоврядування не дозволяється приймати учатсь у процедурі надання 
надр у використання, особливо в процесі видачі дозволів на користування надрами та виконання 
обмежуючих дій в рамках УРП. 

3. Якщо УРП підписано, органи місцевого самоврядування: 

• Погоджують надання в орендру надр для використання в процесі випуску спеціального 
дозволу на користування надрами (компетенція регіональних рад);  

• Уповноваженні подавати заявки до Державної служби геології та надр України щодо 
припинення чи відміни права на користування надрами.   

4. Надання дозволу на розробку сланцевого газу є повноваженням Кабінету Міністрів України. 
Супутня угода органів місцевого самоврядування потрібна лише для випадків, коли ділянки 
видобутку знаходяться під територією будинків, будівель, водних ресурсів, басейнів, природних 
заповідників,  історичних, культурних та мистецьких об’єктів, об’єктів спеціального призначення 
(щодо особливо важно у густо населених місцевостях з розташуванням великої кількості об’єктів 
під охороною). 

5. Передача землекористування в рамках муніципалітетів та у власності муніципалітетів на цілі, 
пов’язані з  використанням надр, базується на Земельному кодексі шляхом укладення угод на 
використання з відповідними сільськими, селищними та міськими радами. Однак, ці місцеві ради, 
можуть бути позбавлені цих повноважень у випадку УРП. Закон про УРП дозволяє Кабінету 
Міністрів України організвати передачу таких земель у державну власність. 

6. У місцевих органів самоврядування є повноваження давати згоду на розташування об’єктів на їх 
території та  та реагувати на екологічні вливи їх діяльності згідно відповідного законодавства в сцій 
сфері. Наприклад, об’єкти промислової та економічної діяльності, пов’язані з виробництвом газу, 



 

включають приміщення для зберігання каміння, що підіймається з глибини або резервуари для 
зберігання, що використовуються при видобутку сланцевого газу. 

7. Згідно водному законодавству України, ради місцевого самоврядування  мають функції видання 
дозволів на спеціальне водокористування, включаючи забір води з водойм місцевого значення. 
Однак, дозволи на спеціальне водокористування на сьогодні не потрібні для більшості заборів 
води при здійснення нафтогазової діяльності.   

8. Стаття 8 Закону про УРП визначає, що суттєві умови УРП є певна кількість ідентифікованих 
екологічних та соціальних зобов’язань інвестора. Однак, можливості органів місцевого 
самоврядування щодо визначення та погодження їх змісту є мінімальними.  

9. Оснобливо важливими умовами для соціального і економічного розвитку регіонів, де відбувається 
бізнес активність, внючає можливості укладання угод щодо соціального партнерства між 
інвесторами та органами місцевого самоврядування.     

10. Спеціальний дозвіл на користування надрами стосується всіх технічних, технологічних, 
організаційних, фінансових, економічних, соціальних та екологічних зобов’язань сторін. В УРП у 
органів місцевого самоврядування немає ролі, яку вони могли б виконувати у процесі надання 
дозволів, тому цінний місцевий вклад буде втрачено.     

2.11.5. РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

1. Держава має розширити правові можливості участі органів місцевого самоврядування в процесі 
передачі земель на їх території за договором про використання надр та у забезпечнні особливих 
правових гарантій екологічних, матеріальних та соціальних інтересів громад. 

2. Участь місцевмх органів самоврядуванняnts у підготовці УРП на видобуток природних ресурсів в 
рамках їхз юрисдикції має бути забезпечено. В зв’язку з цим, зміни та доповнення до УРП мають 
включати: 

• В параграфі 2 Частини 1 Статті 5 Закону про УРП:  «Склад Мідвідомчої комісії має 
включати представників регіональних рад для розгляду питань, пов’язаних з наданням 
участків надр, розташованих під відповідними територіями згідно угод про розподіл 
продукції»;  

• Параграф 1 Стаття 28 Закону про УРП: додати те, що написано заглавними буквами «Не 
рідше одного разу на п'ять років Кабінет Міністрів України за участю Міжвідомчої комісії  
ТА ПРЕДСТАВНИКІВ МІСЦЕВИХ УРЯДІВ, НА ЧИЇЙ ТЕРИТОРІЇ 
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДІЛЯНКА НАДР ЗА ДАННОЮ УГОДОЮ, повинен  
організувати  та  провести комплексну  перевірку  виконання  умов,  передбачених  
угодою  про розподіл продукції…»  

3. В УРП власники земель, необхідних для здійснення видобутку, повинні мати вибір, чи продавати 
землю центральному уряду, чи здавати її в оренду. Таке положення слід врахувати у Земельному 
кодексі та у Законі про УРП.  

4. Частина 5 Статті 8 8 Закону про УРП – додати парграф2: «Крім угоди про розподіл продукції 
інвестор має підготувати та укласти угоду соціального партнерства с відповідними місцевими 
громадами»;  

Органи місцевого самоврядування є відповідальними за розвиток місцевої інфраструктури, 
споруд та соціальний сектор. Розвиток цих об’єктів є дуже дорогим. Обсяг доходів, 
необхідний, щоб покрити місцеві потреби, перекриває ліміти регіональних (обласних) та 
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місцевих бюджетів. Місцеіе самоврядування та приватне партнерство є ефективними та 
багатообіцяючими інструментами для отримання коштів на необхідні місцеві проеки.     

Дуже важливим є готувати проекти цих угод не з центральними органами, а с відповідними 
місцевими підрозділами. Угоди мають відображать також чіткі матеріальні та фінансові 
зобов’язання інвестора щодо соціального та економічного розвитку території. Це також було 
б ефективною формою компенсації шкоди територіальним громадам за шкідливий вплив на 
їх землю, природні ресурси, станспортку та іншу інфраструктуру. 

Дуло б доцільно чітко визначити соціально-економічні зобов’язання інвесторів  у УРП або 
шляхом підписання окремої угоди с органами місцевого самоврядування. 

5. Для забезпечення екологічних інтересів громад і права кожного на безпечене та здорове 
навколишнє середовище, Закон про УРП має включати: 

• Обовязкове страхування відповідальності за екологічну шкоду на користь уряду, що діє 
від імені місцевих громад 

• Обовязкові санкції інвесторам, що відповідають за незмогу виконати екологічні 
зобов’язання, пов’язані з відновленням пошкоджених земель, додержанням екологічни 
нормативів та ін.. 

6. Угода на використання надр має приймати до уваги внесок органів місцевого самоврядування у 
визначення екологічних  гарантій, що фокусуються на географічних, геологічних рисах та 
виробничому процесі. Ця угода має включати особливі екологічні заходи, розклад їх здійснення, 
процедури звітування про їх виконання та моніторинг їх виконання місцевим органам влади. В цій 
угоді сторонами мають бути – с однієї сторони – користувач надрами, з іншої – МЕПР, що 
представляє державу та відповідні місцеві органи влади.   

Найпряміший шлях відповісти на фінансову зтурбовангість органів місцевого самоврядування  
було б дозволити органм місцевого самоврядування  оцінювати плату за негативний вплив. Ця 
плата, яку іноді називають користувацькою платою дозволить місцевим урядам нараховувати плату 
виробникам нафти і газу спів розмірну вартості додаткової інфраструктури, місцевих послуг та 
шкоди, спричиненої через видобування підземних ресурсів.108 Така плата забезпечить покриття 
впливу від розробки на навколишнє середовище та інфраструктуру,  а також підвищену вартість 
екологічного моніторингу за рахунок бенефіціарів УРП, а не через субсидіювання місцевим 
населенням через зниження якості навколишнього середовища та скорочення інших послуг.     

П.2, п.7, 10 Статі 69 Бюджетного кодексу України передбачає таке відокремлення грошових 
штрафів за шкоду, спричинену порушенням Закону про охорону навколишнього природного 
середовища, викликану економічною та іншою діяльністю: 50 % місцевим сільським, селищним та 
міським бюджетам, 20 % - обласним бюджетам. Ці суми надходять усім органам місцевого 
самоврядування, незалежно від того, чи відбулося порушення на їх території.  Крім того, ці цифри 
є випадковими і не відповідають тому, що у дійсності необхідно для нейтралізації потенційного 
негативного впливу розробки сланцевого газую Більш раціональним підходом   було б виділити 
деякі ділянки, що потребують захисних заходів (території з розробкою сланцевого газу) та 
направити до відповідних місцевих бюджетів більшість коштів за період такої діяльності.  

                                                   
108 Такі  плати є звичайними у США та Європі  ЄС визначає таку плату як “[a] плата , що сплачується за особливі  екологічні послуги, що надаються платнику. Приклад: поводження з відходами та стоками. Див. European 
Environmental Agency, 1996. Environmental Taxes Implementation and Environmental Effectiveness. Environmental issues series No. 1 
(http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary/U/user_charge) 

http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary/U/user_charge


 

7. Існують також можливості для «цільових та добровільних внесків підприємств, установ та 
організацій до місцевих екологічних фондів» як визначено у Статті 69 Бюджетного кодексу 
України. Для того, щоб місцева громада отримала кошти на екологічні питання та зменшення 
ризиків, інвестиційні компанії мають  робити цільові внески до місцевих бюджетів і вимагати 
публікації огляду використання кошьтів. Якщо гроші сплачуються до державного бюджету, то є 
ризик того, що кошти буде використано не за призначенням. Інвестування у місцеві громади може 
мінімізувати можливість соціальних протестів.   

Уряд України може також розглянути можливість нового податку на видобуті корисні 
копалини109 , який би надходив до місцевих урядів, де добуваються ресурси. Більшість штатов 
США нараховують такий податок.  Він означає більше ніж просто відповідати на наслідки 
видобутку. Наприклад, закон Колорадо каже, що  таких податок спрямований на повернення 
багатства, «безповоротно втраченого» при видобутку з землі не відновлюваних ресурсів. Цей 
податок необхідний для забезпечення того, щоб місцева влада отримала чистий дохід від 
видобутку ресурсів, що може бути використаний на місцеві потреби, коли ресурс буде 
вичерпано. Дозволяючи місцевим органам побачити виграш від видобутку корисних 
копалин на їх території, вони почувають себе партнерами у УРП і це може стримати певний 
політичний супросив місцевої влади.110 

Складнощі у введенні та збиранні такого податку на місцевому рівні можна пом’якшити 
цільовим національним податком, який буде введено замість місцевого податку. 

                                                   
109 Такий  податок використовується для невідновних ресурсів,  таких як сира нафта, природний газ, вугільний метан, вуглекислий газ  (див  http://www.investopedia.com/terms/s/severance-tax.asp 
- axzz1m0nMMxxW): http://www.investopedia.com/terms/s/severance-tax.asp#ixzz1m0nQtYwh 

110 Має  бути зазначено, що такий місцевий податок може бути недозволений в Україні, так як підземні ресурси є власністю народу України , а не тільки регіону, де вони видобуваються.   

http://www.investopedia.com/terms/s/severance-tax.asp#axzz1m0nMMxxW
http://www.investopedia.com/terms/s/severance-tax.asp#axzz1m0nMMxxW
http://www.investopedia.com/terms/s/severance-tax.asp#ixzz1m0nQtYwh
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3. РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО 
МАЙБУТНЄГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЩОДО СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В 
УКРАЇНІ   
Метою сприятливого правового режиму для розробки сланцевого газу  має бути як підсилення  
ефективної розробки сланцевого газу, так і забезпечення захисту навколишнього середовища та 
населення України. Складові  такої удосконаленої системи включатимуть:   

• Процедурні заходи, що підсилять участь промисловості, уряду та громадян у схваленні 
рішень щодо правового регулювання та розвитку;   

• Процедури лізингу/ліцензування/дозвільної системи, які є ефективними  

• Жорсткі вимоги до охорони навколишнього середовища та здоров’я  

•  Гнучке регулювання, що припускає інновації 

•  Економічні та процедурні  стимули, що забезпечують  екологічно безпечний розвиток   

• Економічні домовленості, що  відповідають інтересам народу України   

Стислий опис регуляторного середовища України та детальний  опис різних актів законодавства у 
цьому звіті (секція  2) визначає , що зазначені характеристики викладені у об’ємному, складному та 
пов’язаному одним з одним масиві законів, які можуть застосовуватися для розробки сланцевого газу 
в Україні. Додатковий аналіз стандартів  (для дій по енергоефективності), показників (параметрів 
якості води та повітря) та інших правил, які забезпечують деталізацію застосування законодавства є 
необхідним для того, щоб зрозуміти, наскільки добре можуть бути захищені навколишнє 
середовище та люди протягом розробки сланцевого газу.  У той же час, незважаючи на те, що більш 
детальний аналіз був би надзвичайно корисним та дійсно міг би бути рекомендованим як 
продовження роботи над цим проектом, він виходить за межі цього звіту.   

Фінальна секція окреслює досвід США щодо розвитку ринку нафти та газу з метою описати 
регуляторну структуру України з огляду на більш широкі перспективи.  Ця секція включає висновки 
та рекомендації останнього дослідження щодо розвитку галузі нафти та газу у Північній Америці у 
той мірі, у якій вони стосуються розвитку України (секція 1.3), узагальнені рекомендації щодо 
внесення змін до українського правового середовища вже надані у секції 2 (секція 3.2), та, остаточно, 
висновки щодо подальшої роботи у сфері правового регулювання, що рекомендуються командою  
IRG, надані у секції 3 (секція 3.3). 



 

3.1. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАФТОВОЇ РАДИ   
Національна Нафтова Рада (NPC) нещодавно завершила дослідження з розвитку нафти та газу у 
Північній Америці на замовлення  Energy Secretary Chu. Дослідження сконцентрувало найбільш 
інновативне бачення промисловості, неурядових громадських організацій, урядових установ, 
науковців для того, щоб зробити спільні рекомендації відносно процесів, технологій та регуляторної 
структури для розробки нафти та газу у Північній Америці 111 Звіт оцінює ресурси та постачання, 
навколишнє середовище та інституції, технології, потреби, інфраструктуру, емісію та 
макроекономічні висновки. Незважаючи на те, що не всі аспекти даного дослідження можуть бути 
застосовані для ситуації, що є в Україні, наступне узагальнення основних висновків щодо висновків 
та рекомендацій, з коментарями щодо можливості  їх застосування до розробки сланцевого газу в 
Україні,  формує певне узагальнене бачення цього дослідження  та може допомогти Україні, в тому 
числі уряду, промисловості та її громадянам розвивати стратегію сталої розробки сланцевого газу. 112  

3.1.1. СТАЛІ СТРАТЕГІЇ ТА СИСТЕМИ 
Сталий розвиток було визначено Брутландською  Комісією  як «забезпечення потреб нинішнього 
покоління без порушення можливостей майбутніх поколінь забезпечувати свої власні потреби» 113 
Концепція сталого розвитку часто використовується для спрямованості уряду або компанії  
забезпечити цілі, які відносяться до соціальних, екологічних та економічних потреб.  Велика 
кількість міжнародних компаній вже мають екологічно сталі цілі, які інкорпоровані у їх бізнес.    

Стратегія системи екологічного менеджменту   (EMS) є розробленим промисловістю механізмом, що 
може використовуватися   для  забезпечення екологічної сталості на системній основі.   Відповідним 
чином запроваджені EMS можуть забезпечити більшу ефективність за умов, якщо відповідні 
практики є розробленими та використовуються протягом діяльності компанії.  Участь усіх гравців 
може забезпечити значне розуміння, яке призведе до кращих рішень та стратегій.  Це може також 
підвищити довіру та підтримку уряду та громадян.  Такі дискусії можуть бути більш ефективно 
втілити локальні пріоритети екологічної сталості та інтересів.    

Державно-приватне партнерство  показало себе як ефективний інструмент  співпраці з усіма 
гравцями та забезпечення екологічної сталості цілей у секторі.  Таке партнерство надає регулятору 
іншу роль. Замість реалізаторів програм, які передбачені законодавцями, вони є менеджерами, що 
працюють задля досягнення результату, який принесе суспільну користь, шляхом  управління 
різними стратегічними альтернативами. Прикладом державно-приватного партнерства у 
промисловості природного газу США є Програма Gas STAR Агенства захисту навколишнього 
середовища   (EPA)  США.114  

                                                   
111 NPC Report at 2-101, Operations and Environment Task Group, Findings and Recommendations. 

112 Текст цієї секції був вільно адаптований із Звіту NPC без забезпечення цітування.Де це було необхідно, текст звіту змінювався, щоб 
більш прямо застосувати його до України (наприклад, публічно-приватне партнерство змінено на державно-приватне партнерство). 
Коментарі щодо можливості його застосування до України баченням авторів звіту з Регуляторного Аналізу і не мають асоціюватися із  
звітомі   NPC або окремими авторами цього звіту. Висновки та рекомендації  NPC  з секції Екологічних наслідків не включалися, оскільки ця 
секція стосувалася відповідних наслідків розробки сланцевого газу порівняно із іншими енергетичними ресурсами – тема, що не є 
предметом розгляду цього документу.   
113 United Nations Economic Commission for Europe, Sustainable Development – Concept and Action. http://www.unece.org/oes/nutshell/2004-
2005/focus_sustainable_development.html; United Nations General Assembly, “Report of the World Commission on Environment and Development: 
Our Common Future,” transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427 – Development and International Co-Operation: 
Environment (1987), http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 

114 The EPA Gas STAR program is for voluntary, cost-effective methane reductions by the gas production and transportation sectors.  
http://www.epa.gov/gasstar/ 

http://www.unece.org/oes/nutshell/2004-2005/focus_sustainable_development.html
http://www.unece.org/oes/nutshell/2004-2005/focus_sustainable_development.html
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://www.epa.gov/gasstar/
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Висновки Дослідження NPC, модифіковані для України: Прихильність промисловості 
та уряду до підсилення партнерства   зосереджувалася на просуванні та використанні  
системних стратегій для забезпечення цілей екологічної сталості   та  досягнення результатів, 
які можуть мінімізувати екологічний вплив на відновлення ресурсів природного газу країн.   

Рекомендації NPC, модифіковані для України:  

• Промисловість та уряд мають працювати з усіма гравцями для того, щоб запровадити 
державно-приватне партнерство, спрямоване на досягнення цілей екологічної сталості, 
розповсюджуючи найкращі практики та вимірюючи результати.    

• Уряд має визнати постійне поліпшення регуляторних та дозвільних процедур таким 
чином, щоб просувати інновації у промисловості.  

Для України ці висновки та рекомендації  передбачають більш скординовані зусилля між урядом та 
промисловістю з сильною роллю громадян/недержавних громадських організацій для того, щоб 
досягти розробку сланцевого газу з точки зору перпектив сталості.   Розсудлива розробка сланцевого 
газу не може залежати виключно від закону та регулювання.  Підтримка та лідерство промисловості і 
кооперація зусиль промисловості-уряду є суттєвими.   Сильна роль місцевого самоврядування, 
неурядових громадських організацій та громадян є важливою з огляду на те, що  екологічна сталість 
часто бачиться перш за все як локальна справа, ніж регіональна чи, насамперед, національна або 
інтернаціональна.   Дискусії усіх гравців на локальному рівні можуть легко бути інкорпоровані в 
державно-приватні партнерства та загальні цілі екологічної сталості. 

3.1.2. ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ  
Суспільна довіра щодо здатності уряду та промисловості розробляти сланцевий газ у екологічно 
сталий спосіб і на користь громадян України є критично низькою.  У цьому сенсі Україна не 
унікальна.  Простий огляд новин стосовно потенціалу розробки сланцевого газу у різних частинах 
Європи та США демонструє недовіру до промисловості та уряду відносно розробки сланцевого газу 
та гідравлічного розриву, зокрема.    

Одним з елементів побудови суспільної довіри та демонстрації необхідних екологічних заходів є 
переконання громадськості, що промисловість гарантуватиме певний набір стандартів у своєї 
діяльності або принципів, які мінімізують ризик та захистять навколишнє середовище.   Більшість 
цих гарантій є (або має бути)  забезпечено регуляторними агенціями та програмами, що управляють 
діяльністю з природним газом та вимагають відповідності екологічним законам та регулюванню.  
Додаткові гарантії можуть бути забезпечені  промисловими організаціями та державно-приватними 
партнерствами, які розвивають промислові стандарти, рекомендовані практики та керівництва для 
дій, а також промисловими асоціаціями та професійними об’єднаннями.    

Однак, може виникнути потреба у додаткових зусиллях для координації систем, діяльності та 
програм у промисловості та між промисловістю і урядом, збору та розповсюдження найкращих 
практик, технологій та управлінських систем.  Сховища цієї інформації мають бути відкритими для 
компаній, регуляторів, політиків, зацікавлених неурядових громадських організацій та громадськості.    
Один з останніх прикладів побудови громадської довіри промисловістю природного газу і нафти у 
США  є  заснування FracFocus, веб-сайту хімічного регістру гідравлічного розриву. FracFocus 
забезпечує інформацію про хімічні речовини, що використовуються у гідравлічному розриві  нафти 
та газу поряд з освітніми матеріалами щодо гідравлічного розриву, захисту підземних вод та 
регулювання.   



 

Висновки Дослідження NPC, модифіковані для України:  Відкриті системи (тобто, 
операційна, управлінська, технологічна та комунікативна) в промисловості та уряді повинні 
працювати разом щоб досягти ефективного, сталого та ощадливого розвитку.   

Рекомендації NPC, модифіковані для України:  

• Лідери компаній мають встановити очікування для організацій та зосередити увагу на 
критичному значенні екологічної безпеки та практик.  З огляду на це, схильність до 
надзвичайно екологічних дій та постійне поліпшення навколишнього середовища 
мають бути забезпечені як на рівні керівництва компаній, так і у організаціях.   

• Промисловість та уряд мають працювати спільно, щоб запровадити централізовану та 
таку, що грає спеціалізовану роль, базу даних, щоб збирати, систематизувати та 
розповсюджувати стандарти, практики, процедури, управлінські системи і т.п. з усіх  
відповідних приватних та урядових джерел. Це не має обмежуватися стандартами, що 
встановлюються установами, а скоріше бути центральним сховищем (базою даних), яким  
промисловість, громадськість та уряд можуть користуватися та мати вільний доступ до 
найсучасніших стандартів та практик, а також опису їх можливого використання.   

• Кожна компанія природного газу та нафти, яка використовує гідравлічний розрив, має на 
добровільних засадах або за дорученням держави  брати участь у регістрах по типу 
FracFocus.115  

Імплементація рекомендацій  NPC зможе допомогти  розвіяти два занепокоєння стосовно розробки 
сланцевого газу в Україні:  Перше, що громада не розуміє та не довіряє технологічній спроможності 
промисловості розробляти сланцевий газ забезпечуючи захист навколишнього середовища.  Друге, 
переконання у тому, що не зважаючи на жорсткість українських  законів та регулювання, уряд не має 
ані здатності, ані політичної волі забезпечити виконання вимог щодо захисту навколишнього 
середовища.  Це є на поверхні, що заходи щодо забезпечення охорони навколишнього середовища 
є або неможливими, або небажаними.  У той час, як українське законодавство вимагає відкритий та 
вільний доступ до інформації стосовно навколишнього середовища,   проте, більш неупереджена, 
науково обґрунтована інформація є необхідною як для промисловості, так і для уряду, щоб 
побудувати суспільну довіру.   

3.1.3. ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ 
Оператори та регулятори давно зрозуміли, що діяльність в екстремальному та чутливому середовищі 
(що в Україні є навколо природних ресурсів, заболочених земель, населених пунктів, цінних 
сільськогосподарських земель) потребує ретельного планування для забезпечення успіху у діяльності, 
безпеки працюючих та екологічних заходів. Нова парадигма для планування передбачає не лише 
ретельно відпрацьовані операційні та логістичні плани, але й вимагає щоб ці плани були розроблені  
специфічно щодо формування зрозумілих цілей з охорони навколишнього середовища, поряд із 
забезпеченням безпеки персоналу та цілей суспільної безпеки.  Крім того, мають бути 
ідентифіковані та оцінені ризики.    

                                                   
115 Дивись, однак, Огляд ЄС  п.51 (Україна підписала Протокол  про регістри з забруднення та переміщення  (PRTRs) до Ауруської Конвенції    

щоб підвищити публічний доступ до інформації через  запровадження супутніх національних  PRTRs. Станом на 2007, країна не 
здійснила заходів для запровадження  PRTR. Водночас, регістр рідини гідравлічного розриву та   PRTR є різними речами, бажання 
України створити   PRTR, але відсутність дій, щоб здійснити це, пропонує, щоб створений промисловістю регістр гідравлічного розриву 
міг ви запроваджений більш швидко, ніж координований урядом регістр.   
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Висновки Дослідження NPC, модифіковані для України: Сталий розвиток потребує 
ретельного  попереднього планування.   

Рекомендації NPC, модифіковані для України:  Всі рівні нафтової та газової 
промисловості  мають використовувати відповідне та ретельне планування,   домовленості з 
групами інтересів, оцінку ризиків та інновативне застосування технологій, які мають бути 
адаптовані  до різноманіття ресурсів та регіональних відмінностей.   

Ресурси українського сланцевого газу не можуть розроблятися у сталий засіб без ретельного 
планування з огляду на те як захистити чутливе навколишнє середовище.  Такий тип здійснення 
планування потребує наявності баз даних та попередніх і змістовних презентацій та консультацій з 
громадськістю, включаючи   організації з охорони навколишнього середовища.  Процес тестування 
українських екологічних експертів міг би стати важливою частиною цього, якщо б,  як було 
запропоновано у секції   2.9.4, цей процес поширився в такий спосіб, який би забезпечив підтримку 
участі громадськості та спільні зусилля розробників, публічних груп інтересів та урядових установ.   

3.1.4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 
У США існує широке коло федеральної та штатної (порівняно для України штат і область) 
нормативно-правової бази,  яке забезпечує управління всіма аспектами   виробництва природного 
газу та захисту навколишнього середовища.  Федеральний уряд адмініструє більшість з законів щодо 
охорони навколишнього середовища.  Як федеральний уряд, так і уряди штатів мають регуляторні 
агенції, які надають дозволи залежно від власності на землю та мінеральні ресурси, а також 
регулюють екологічну діяльність  та  звільнення від виконання обов’язків.  Багато з федеральних 
законів імплементовані штатами відповідно до угод та планів, схвалених відповідними федеральними 
агенціями.   

Для того, щоб здійснювати звуження обмежуючого регулювання, деякі агенції мають розробити 
базові вимоги, які дадуть змогу використовувати нові практики та нові технології доти як вони 
задовольнятимуть цілям захисту навколишнього середовища.  Такий підхід дозволить забезпечити 
більшу гнучкість та інновації гарантуючи захист навколишнього середовища, але як оператор, так і 
регулятор мають розуміти, що такий підхід не є кращим для усіх випадків.   Оператори, регулятори 
та громадськість мають бути у практично постійному діалозі для того, щоб гарантувати, що 
регулювання забезпечить ефективний баланс між потребами у продукції нафту та газу, необхідністю 
гнучкості та інновацій,  а також  необхідністю регуляторної  впевненості і захисту навколишнього 
середовища.   

Висновки Дослідження NPC, модифіковані для України: Збалансований та 
оптимізований процес обмежувальних  та базисних правил є критичним для ощадливого 
розвитку ресурсної бази.   

Рекомендації NPC, модифіковані для України: 

• Регулятори повинні мати достатнє фінансування, щоб забезпечити відповідний 
персонал, тренінги, технічну експертизу та ефективне здійснення належного 
регулювання газових та нафтових компаній.   

• Перш за все, слід  сконцентруватися на державному рівні, але обласні  чи локальні 
посадовці  мають бути підготовлені (навчені)  діяльності з моніторингу  одразу ж 
після здійснення підсилення  спроможності   MENR. 



 

• Уряд має знаходити баланс між обмежуючим  та базовим регулюванням для того, 
щоб забезпечити інновації та екологічні поліпшення, при цьому гарантуючи безпеку 
працівників та громадськості.    

Ані спроможність українських регуляторів щодо здійснення дозвільної діяльності, інспектування та  
безпосередньо регулювання, ані баланс між обмежувальним та базовим регулюванням безпосередньо 
не визначалися у цьому дослідженні.  Разом з тим Огляд Європейської Економічної Комісії свідчить, 
що функції дозвільної діяльності, інспектування та безпосередньо здійснення регулювання  в Україні 
в основному слабкі. 116 Все це має бути  уважно оцінено для того, щоб мати належне регулювання та 
персонал для забезпечення ощадливого розвитку ресурсів сланцевого газу.   

3.1.5. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
Історія розробки природного газу і нафти в США складалася з постійних технологічних поліпшень, 
удосконалення управління системами та покращення регуляторних процесів, що дало змогу для 
виробництва нових та більш привабливих видів ресурсів (подібних сланцевому газу), у той же самий 
час поліпшуючи стан навколишнього середовища.  Постійна підтримка досліджень та розвитку 
технологій є необхідною для забезпечення постійного інноваційної  розробки ресурсів природного 
газу та нафти. Приватні компанії здійснюють набагато більше досліджень та технологічного 
розвитку, але державна підтримка є також важливою.     

Висновки Дослідження NPC, модифіковані для України: Просування вперед у 
технологіях, постійне поліпшення операційної та екологічної діяльності та відповідна оцінка 
та управління ризиками є суттєвими для забезпечення постійної ощадливої розробки 
ресурсів природного газу та нафти.    

Рекомендації NPC, модифіковані для України: 

• Навіть коли компанії з природного газу та нафти продовжують фінансувати свої 
власті технології та інші дослідження, національні уряди мають також підтримувати 
розвиток нових технологій   

• Національні та регіональні уряди мають продовжувати працювати над розвитком 
регулювання для того, щоб забезпечити захист навколишнього середовища та  
підтримувати прогресивні технологій та інновативні екологічні практики.   

Україна має суттєвий дослідницькийі потенціал в її власних університетах, а також спроможність 
отримувати переваги від перспективних технологій, принесених міжнародними компаніями, які 
можуть швидко забезпечити розробку національного сланцевого газу.   Крім того, Україна заохочує 
технологічні переваги економічними ініціативами ( заохочення технологій зменшення відходів - в 
секції 2.6.2).  При розробленні нових законів для розробки сланцевого газу та при розробленні 
специфічних угод про розвиток, Україна має заохочувати або вимагати використання перспективних 
технологій та практик, що захищають навколишнє середовище. 

3.1.6. СУСПІЛЬНА ОСВІТА   
Важливість інформування громадськості, встановлення прозорості стовно діяльності та ризиків, а 
також досягнення підтримки громадськості шляхом відмінної діяльність щодо захисту 
навколишнього середовища є ключовими темами.  У США, де багато земель та мінеральних ресурсів 
знаходяться у приватних руках, така інформація та розуміння  є критичними для отримання дозволу 
громадськості здійснювати діяльність у багатьох частинах країни.  В Україні схвалення громадськістю 
                                                   
116 EC Review at 41-47. 
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розробки може не вимагатися для отримання дозволу на розробку, але це звичайно буде критичним 
для довгострокової суспільної підтримки  розробки.  Суспільна освіта  може здійснюватися у 
декількох формах, включаючи інформаційні бібліотеки, шкільні заняття, медіа-компанії, 
консультативні бюро, веб сайти, а також дослідження ризиків спеціального характеру, таких як 
гідравлічний розрив.   Постійне поліпшення екологічного керівництва також є передумовою 
завоювання довіри громадськості.    

Висновки Дослідження NPC, модифіковані для України: Знання та довіра громадськості  
мають бути побудовані через відкрите розповсюдження інформації та прозорості щодо 
діяльності, впливів, ризиків та спроможності стратегій їх послаблення.    

Рекомендації NPC, модифіковані для України: 

• Нафтова та газова промисловості мають встановлювати та постійно сповіщати про 
ефективні екологічні дії та забезпечувати прозорість.     

• Промисловість та уряд мають розповсюджувати науково-обгрунтовану інформацію 
по практикам та ризикам для того, щоб інформувати громадськість та відбудувати 
суспільну довіру.   

Як зазначено вище, українське законодавство вимагає відкритого і вільного доступу до екологічної 
інформації.   Потенційні обсяги та значення щодо вимог до розробки сланцевого газу є більшими, 
ніж дотримання букви закону урядовими посадовцями.  Це вимагає концентрованих зусиль як уряду, 
так і промисловості щодо інформування громадськості  та включення їх як активних партнерів у 
плануванні, прийнятті рішень, моніторингу та захисту їх навколишнього середовища та громад.   

3.2. КОРОТКИЙ ОГЛЯД РЕКОМЕНДАЦІЙ СТОСОВНО ЗМІНИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ ЩОДО СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ   
У цьому звіті аналіз  законодавства був здійснений базуючись на перекладі найбільш важливих 
законів,  резюме декількох законів та постанов, публікацій на які є посилання у тексті, а також на 
порадах різних контактних осіб в Україні. Водночас, цей аналіз не включив оцінку регулювання, що 
без сумніву забезпечило б додаткові детальні вимоги до адміністрування законодавства. Відповідно, 
рекомендації, зроблені у секції 2 та узагальнені тут (Таблиця 3-1) мають розглядатися у світлі, що 
вони побудовані на неповних знаннях.     

Таблиця 3-1: Узагальнення рекомендованих змін до законодавства України та його втілення   

Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

Закон УРП: Повноваження Розширити участь 
органів місцевого 
самоврядування у 
передачі земель 
для геологічного 
використання та 
забезпечення 
гарантій для 
громади   

2.11.9 Стосуються органів місцевого 
самоврядування 



 

Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

Закон УРП: Повноваження Міжвідомча 
комісія має 
включати 
представників 
місцевих рад на 
яких впливає УРП.  

2.11.9 Стосуються органів місцевого 
самоврядування 

З а к о н У Р П :  Узгодження Вимагати 
ретельної 
перевірки 
відповідності 
щонайменше 
кожні 5 років   

2.11.9 Моніторинг та впровадження 

З а к о н У Р П :  Узгодження Вимагати 
обов’язкових 
санкцій для 
інвесторів, 
відповідальних за 
виконання ними 
екологічних 
зобов’язань, що 
асоціюються з 
рекламаціями на 
пошкодження 
земель, 
відповідності 
екологічного 
регулювання і т.п. 
  

2.11.9 Моніторинг та впровадження 

Закон УРП: зміст  Тут необхідно ясно 
визначити «робочу 
програму»   

2.3.6 Адміністрування розробки газу 

Закон УРП: зміст  Включити вимоги 
міжнародного 
арбітражу 

2.3.6 Адміністрування розробки газу 

Закон УРП: локальний вплив Необхідні деякі 
методи 
визначення 
локального впливу 
розробки 
сланцевого газу 
( детальне 
звернення щодо 
місцевого 
самоврядування)    

2.3.6 Стосуються органів місцевого 
самоврядування 



114 ЕКОЛОГІЧНА І НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОЦІНКА РОЗРОБЛЕННЯ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ, ТОМ II 

Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

Закон УРП: сторони Прояснити, хто 
може діяти як 
учасник тендеру 
для міжнародних 
нафтових компаній   

2.3.6 Адміністрування розробки газу 

Закон УРП: сторони Прояснити роль 
державних 
компаній в 
розробці 
(фінансова, 
технічна)   

2.3.6 Адміністрування розробки газу 

Закон УРП: сторони Прояснити, хто 
володіє 
спеціальним 
дозволом – 
компанія-інвестор 
або державна 
компанія   

2.3.6 Адміністрування розробки газу 

Закон УРП: процес Потребує 
додаткової 
прозорості 
відповідно до 
критеріїв 
визначення 
переможця та ваги 
цих критеріїв   

2.3.6 Прозорість та участь 

Закон УРП: соціо-економічні 
зобов’язання  

Вимагати, щоб 
інвестори 
укладали угоди 
щодо соціального 
партнерства з 
відповідними 
громадами   

2.11.9 Стосуються органів місцевого 
самоврядування 

Закон УРП: соціо-економічні 
зобов’язання  

Вимагати 
обов’язкового 
страхування 
відповідальності за 
негативний вплив 
на навколишнє 
середовище на 
користь місцевої 
влади    

2.11.9 Стосуються органів місцевого 
самоврядування 



 

Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

Бюджетний кодекс: розподіл 
прибутку 

Інвестиційні 
компанії мають 
робити свої цільові 
вклади у місцевий 
бюджет та  
вимагати публічне 
оприлюднення 
розрахунків щодо 
їх витрат    

2.11.9 Стосуються органів місцевого 
самоврядування 

Податковий кодекс Перенаправити 
фінансові штрафи 
за пошкодження з 
загального 
розподілу до 
цільових фондів 
для спрямування їх 
урядом на 
відповідні 
території   

2.11.9 Стосуються органів місцевого 
самоврядування 

Податковий кодекс: розподіл 
прибутку та компенсація за 
порушення   

Розглянути  новий  
податок  поділу 
майна, який має 
спрямовуватися до 
місцевих бюджетів 
громад, де 
розташовані  
родовища. 
Цільовий 
національний 
податок поділу 
майна може діяти 
як частина плати за 
використання або 
локальний/місцев
ий податок   

2.11.9 Стосуються органів місцевого 
самоврядування 

Земельний кодекс та Закон УРП: 
законність власників землі 

Власники землі 
для видобутку 
родовищ повинні 
мати вибір 
продати землю 
центральному 
уряду або 
надавати її в 
оренду.    

2.10.4 
2.11.9 

Захист землі  
Права власності/використання 
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Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

Земельний кодекс та УРП закон: 
законність власників землі   

Деяка діяльність з 
розробки має бути 
дозволена за умов 
обговорюваних 
угод щодо 
використання 
поверхні.   

2.10.4 А д м і н і с т р у в а н н я 
р о з р о б к и г а з у ;  
З а х и с т з е м л і   
П р а в а 
в л а с н о с т і/в и к о р и с т а н
н я  

Закон про суспільну 
необхідність:   
з а к о н н і с т ь 
в л а с н и к і в 
з е м л і   

Дозволити 
ринкову оцінку як 
базіс для 
компенсації   

2.10.4 З а х и с т з е м л і   
П р а в а 
в л а с н о с т і/в и к о р и с т а н
н я  

Закон про суспільну 
необхідність: законність 
власників землі 

Запобігати 
витісненню 
власників землі  
без чітко 
встановленого 
права власності; 
вимагати, щоб 
держава 
сплачувала 
вартість 
оформлення прав 
власності перед 
викупом або 
процедурою 
визнання винним, 
або, 
альтернативно, 
щоб такі дії не 
могли бути 
ініційовані для 
власності з 
невідомим 
власником.    

2.10.4 З а х и с т з е м л і   
П р а в а 
в л а с н о с т і/в и к о р и с т а н
н я  



 

Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

Закон про охорону 
навколишнього середовища, 
Закон УРП, Закон про нафту і газ: 
ефективне регулювання  

Переоцінити 
вимоги законів та 
нормативно-
правових актів для 
гарантування 
підготовки 
докладного (від 
ініціювання до 
закриття), 
прозорого та 
реалізує мого 
плану для 
розробки 
сланцевого газу.  
Наповнення плану 
має бути 
гарантовано 
страхуванням/ 
поручительством.     
Забезпечити умови 
для відповідного 
повідомлення та 
участі 
громадськості.   

4.3.2 
4.3.3 

Планування та розвиток 

З а к о н п р о  о х о р о н у  
н а в к о л и ш н ь о г о 
с е р е д о в и щ а:  роль 
різних рівнів урядів, регульовані 
суб’єкти та громадськість 
  

Відбудувати 
спроможність 
держави та 
місцевого 
самоврядування, 
неурядових 
громадських 
організацій та 
громадян 
виконувати свої 
ролі.    

2.4.2 С т о с у ю т ь с я о р г а н і в  
м і с ц е в о г о 
с а м о в р я д у в а н н я  
П р о з о р і с т ь т а  у ч а с т ь  
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Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

З а к о н п р о  
о х о р о н у 
н а в к о л и ш н ь о г о 
с е р е д о в и щ а: роль 
різних рівнів урядів, регульовані 
суб’єкти та громадськість 
  

Прояснити роль 
MENR та органів 
місцевого 
самоврядування у 
гарантуванні 
відповідності 
екологічному 
законодавству  
стосовно того, чи 
відповідає 
здійснення 
розробки 
дозволам на 
підземні роботи 
або УРП   

2.4.2 М о н і т о р и н г т а  
в п р о в а д ж е н н я  
Адміністрування розробки газу 

Закон про експертизу: 
покращення відповідності 

Розвивати 
імплементуючі 
заходи для 
забезпечення 
відповідності 
процедурам EIA   

2.9.4 Моніторинг та впровадження 

Закон про експертизу: 
покращення екологічного 
аналізу  

Покращити 
альтернативний 
аналіз з глибинним 
розглядом 
альтернатив 
включаючи 
альтернативу 
«бездіяльності»   

2.9.4 Планування та розвиток 

Закон про експертизу: 
покращення екологічного 
аналізу відповідно проектів 
будівництва   

Роз’яснити 
застосування    
Закону про 
Експертизу та 
Планування міст 
для оцінки 
проектів 
будівництва 

2.9.4 Прозорість та участь 

Закон про експертизу: 
покращення участі 
громадськості 

Покращити 
процеси та часові 
рамки   

2.9.4 Прозорість та участь 



 

Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

Закон про експертизу: 
Покращення участі 
громадськості та доступу до 
інформації   

Забезпечити 
додаткову 
деталізацію 
законів та 
нормативно-
правових актів, яка 
дозволить ранню  
(на ранніх стадіях) 
та вирішальну 
участь 
громадськості    

2.9.4 Прозорість та участь 

Закон про екологічний аудит: 
покращення відповідності 
екологічному законодавству   

Якщо споживачем 
є державна 
установа 
здійснювати аудит 
або примусово, 
або обов’язково, 
конфіденціальність 
має бути 
забезпечена лише, 
щоб захистити 
джерела 
інформації для 
аудиту.    

2.4.2 Прозорість та участь 

Закон про екологічний аудит: 
покращення відповідності 
екологічному законодавству   

Фінальний 
аудиторський звіт, 
включаючи докази 
та висновки 
аудиту, має у 
цілому бути 
доступним 
громадськості.   

2.4.2 Прозорість та участь 
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Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

Водний кодекс: захист 
поверхневих та підземних вод 
протягом усіх фаз розробки   

Вимагати 
спеціальні водні 
дозволи для 
видобутку, 
використання та 
розпорядження 
більш ніж 
спеціального 
обсягу грунтової 
води (має бути), 
залежно від якості 
води, зон 
відведення/ 
проникнення або 
залучених осіб  
(орендар або 
підприємство) . 

2.5.8 Захист води 

Водний кодекс: захист 
поверхневих та підземних вод 
протягом усіх фаз розробки   

Вимагати 
відслідковування 
та виявлення 
відведення та 
проникнення води, 
включаючи хімічні 
речовини, які є у 
фракційних 
рідинах.   

2.5.8 Захист води 

Водний кодекс: захист 
поверхневих та підземних вод 
протягом усіх фаз розробки   

Роз’ясняти 
законодавство 
щодо 
користування 
водними 
басейнами, що 
використовуються,  
та збереження 
водоймищ.   

2.5.8 Захист води 

Водний кодекс: захист 
поверхневих та підземних вод 
протягом усіх фаз розробки   

Гарантувати, що 
дренажна вода від 
будівництва та 
операцій з нафтою 
та газом 
піддається 
зменшенню рівня 
забрудненості 
перед  тим, як 
скидатися у водні 
басейни.   

2.5.8 Захист води 



 

Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

Водний кодекс: захист 
поверхневих та підземних вод 
протягом усіх фаз розробки   

Оцінити та 
інституцілізувати 
заходи порівняні з 
модельними 
регуляторними 
структурними 
законами задля 
буравлення та 
виконання.   

2.5.9 З а х и с т в о д и  
Захист біорізноманіття 

Закон про відходи: покращення 
впровадження 

Визначити який 
видобуток газу та 
виробництво 
відходів 
класифікується як 
«ризиковане».    

2.6.4 З а х и с т в о д и ;  
З а х и с т 
б і о р і з н о м а н і т т я  

Закон про відходи: покращення 
впровадження 

Вимагати щоб 
підприємства 
дотримувалися 
ієрархії відходів 
ЕС/США   

2.6.4 З а х и с т в о д и ;  
З а х и с т 
б і о р і з н о м а н і т т я  

Закон про відходи: покращення 
впровадження 

Гарантувати 
адекватне 
розташування 
захоронення 
відходів   

2.6.4 З а х и с т в о д и ;  
З а х и с т 
б і о р і з н о м а н і т т я  

Якість повітря: обладнання Розглядати вимоги 
через регулювання 
або УРП, 
зменшувати 
викиди,  низько-
повітряні прилади, 
відводячи 
пневматичні 
прилади, практики 
запобігання 
компресорних 
рідин, контролю 
ємностей, LDAR 
при переробці 
газу, контролю SO2 
на газопереробних 
підприємствах, 
контролю 
дегідраторів, а 
також контролю 
ємностей   

2.7.10 Захист повітря 
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Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

Якість повітря: покращення 
якості 

Створити та 
застосовувати 
суттєві санкції за 
порушення законів 
про додержання 
якості повітря   

2.7.10 З а х и с т п о в і т р я ; Моніторинг 
та впровадження 

Якість повітря: покращення 
якості 

Розробити 
ефективну систему 
само моніторингу 
для отримувачів 
ліцензій 
(ліцензіатів) 

2.7.10 З а х и с т п о в і т р я ; 
М о н і т о р и н г т а  
в п р о в а д ж е н н я  

Якість повітря: покращення 
якості 

Регіони, які у 
теперішній час не 
відповідають 
регіональним 
стандартам якості, 
мають бути 
примушені 
запровадити план 
приведення рівня 
забруднення 
повітря до 
безпечного рівня.    

2.7.10 З а х и с т п о в і т р я  

Я к і с т ь п о в і т р я : 
стандарти    

Скласти список 
головних 
забруднювачів 
повітря, щоб 
покращити 
систему 
нормування 
викидів, довести їх 
до   міжнародних 
стандартів та норм 
щодо якості 
повітря.     

2.7.10 Захист повітря 



 

Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

Я к і с т ь п о в і т р я : 
стандарти та обладнання    

Встановити нові 
стандарти емісії 
для всього 
нафтового та 
газового 
обладнання.  Як 
проміжний крок, 
УРП контракти 
мають вимагати 
використання 
обладнання, яке 
відповідає 
стандартам, 
запровадженим 
навкруги, у т.ч. у 
США.   

2.7.10 Захист повітря 

Я к і с т ь п о в і т р я :  
розуміння існуючої якості 
повітря та покращення якості   

Зрозуміти ступень 
існуючих проблем 
через покращення 
моніторингу 
повітря; 
розроблення баз 
даних та 
моніторингових 
систем для 
забруднювачів 
повітря подібно як 
до підсиленої 
розробки 
сланцевого газу.  
Якщо база даних 
не була створена 
до УРП, це має 
стати умовою 
підписання 
відповідної угоди.      

2.7.10 З а х и с т п о в і т р я ; 
М о н і т о р и н г т а  
в п р о в а д ж е н н я  
Створення бази даних 

Заходи щодо захисту 
біорізноманіття: база даних    

Завершити огляд 
та нанесення на 
карту видів 
рослинності для 
того, щоб 
забезпечити базу 
даних для оцінки 
наслідків розробок 
сланцевого газу.    

2.8.6 З а х и с т 
б і о р і з н о м а н і т т я ; 
База даних  
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Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

З а х о д и щ о д о  
з а х и с т у 
б і о р і з н о м а н і т т
я: компенсації за порушення 

Включати проекти 
пом’якшення 
прилеглих 
територій 
включаючи захист 
територій з 
високим 
біорізноманіттям  
суміжні до 
розробок 
сланцевого газу.   

2.8.6 З а х и с т 
б і о р і з н о м а н і т т я  

З а х о д и щ о д о  
з а х и с т у 
б і о р і з н о м а н і т т
я: покращення моніторингу та 
виконання 

Забезпечувати 
адекватний 
персонал та 
ресурси для 
агенцій MENR  та 
Академії Наук, щоб 
ефективно 
здійснювати 
відповідальність 
щодо підтримки 
біорізноманіття.    

2.8.6 З а х и с т 
б і о р і з н о м а н і т т я  

З а х о д и щ о д о  
з а х и с т у 
б і о р і з н о м а н і т т
я: зменшення наслідків 

Розвивати та 
впроваджувати 
зважену політику 
та законодавство 
щодо  
неприродних 
експансійних 
порід.    

2.8.6 З а х и с т 
б і о р і з н о м а н і т т я  

З а х о д и щ о д о  
з а х и с т у 
б і о р і з н о м а н і т т
я: зменшення наслідків 

 Розробити та 
імплементувати 
програми 
економічного 
стимулювання та 
придушення 
стимулів щодо 
консервації   
степної вегетації; 
вимагати участь 
розробників 
сланцевого газу   

2.8.6 З а х и с т 
б і о р і з н о м а н і т т я  



 

Питання 
Рекомендовані 
зміни до Закону 

або заходів   

Секці
я # Категорія 

З а х о д и щ о д о  
з а х и с т у 
б і о р і з н о м а н і т т
я: зменшення наслідків 

Вивчити механізми 
плати за 
обслуговування 
екосистем у 
степних регіонах, 
особливо для води 
та грунтів (може 
бути удосконалено 
при впровадження 
запропонованого 
вище   податку 
поділу майна) 

2.8.6 З а х и с т 
б і о р і з н о м а н і т т я  

З а х о д и щ о д о  
з а х и с т у 
б і о р і з н о м а н і т т
я: відновлення 

Вимагати 
попередній план 
поліпшень та 
успішні проміжні 
та фінальні 
поліпшення   

2.8.6 З а х и с т 
б і о р і з н о м а н і т т я  

З а х о д и щ о д о  
з а х и с т у 
б і о р і з н о м а н і т т
я: відновлення 

Будь-яке 
екологічне 
страхування або 
поручительство 
має включати 
закриття криниць 
або грунтів, 
успішне 
завершення 
проміжних та 
фінальних 
поліпшень, а також 
наступний 
моніторинг.   

2.8.6 З а х и с т 
б і о р і з н о м а н і т т я  

 

3.3. КОРОТКИЙ ОГЛЯД РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ  
Цей регуляторний аналіз дав можливість, в межах наявного часу та персоналу, комплексно дослідити 
велику кількість законів, нормативно-правових актів та стандартів, які можуть застосовуватися для 
розробки сланцевого газу.  Суттєва експертиза цих матеріалів лишилася за  MENR  та іншими 
державними та регіональними органами влади, органами місцевого самоврядування, неурядовими 
громадськими організаціями, громадськими асоціаціями, юридичними фірмами, університетами, 
міжнародними нафтовими компаніями та другими особами.  Жодна з цих інституцій не має повного 
розуміння складної структури, водночас подальша робота над цими питаннями  зможе допомогти 
розвинути необхідні доповнення та зміни  до правової та регуляторної структури, щоб підтримати 
належну розробку сланцевого газу.  Відповідно,  USAID має розглянути спонсорство щодо 
подальшої роботи. Див. Том 1, секція 5 для більш детального опису заходів, що пропонуються. 
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3.3.1. РОЗШИРЕННЯ ДОКУМЕНТУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ  
Організувати багатосторонній огляд звіту з Регуляторного Аналізу та поширити його, включивши 
додаткові закони, нормативно-правові акти, стандарти, які будуть вважатися необхідними 
багатосторонньою групою.   Підготувати розширений звіт щодо переваг всіх гравців.  Включити 
детальну оцінку українського законодавства  порівняно з відповідним законодавством ЄС.  
Розглянути необхідність спроможності упорядкувати законодавство  з огляду на уроки, що були 
вивчені,  слабкі та небезпечні  місця.  Водночас, розуміння, що приватні інвестори, що бажають 
інвестувати у сектор, вимагатимуть стабільного та прогнозованого регуляторного середовища, 
допомогти знизити рівень можливих ризиків.    

3.3.2. ПІДГОТОВКА ПОСІБНИКА З УЧАСТІ ГРОМАДЯНИНА ТА НЕУРЯДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В ОХОРОНІ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Існує декілька основних законів України, які забезпечують участь громадськості та неурядових 
громадських організацій у захисті навколишнього середовища, водночас додаткові положення про 
це включені в велику кількість законів   (наприклад., Водний кодекс, Закон про відходи і т.п.). У 
своєму Національному плані дій Уряд України ідентифікував необхідність підсилення участі  
громадянина та неурядової громадської організації (позиція 1.10 та 1.12). Див. також Секцію 2.9.4.   

Роз’яснення існуючої ролі громадян та неурядових громадських організацій відповідно до чинного 
законодавства  шляхом підготовки посібника могло би допомогти Уряду України у виконанні цього 
заходу плану.  Розуміння розробки сланцевого газу, участь громадян у схваленні рішень та 
збереженні навколишнього середовища, та, можливо, краще розуміння ролі громадян та неурядових 
громадських організацій в цьому процесі могло би також підсилити загальне сприйняття розробки 
сланцевого газу.   

3.3.3. СЕМІНАР ЩОДО РЕГУЛЯТОРНОЇ РЕФОРМИ 
Уряд України у Національному плані дій визнав необхідність постійної оцінки своєї політики, 
признавши, наприклад, необхідність для неурядових громадських організацій супроводжувати 
публічну оцінку національної екологічної політики та готувати звіт, який має бути опублікований та 
поширений за підтримки  MENR (Позиція 1.11). USAID могло би допомогти із  реалізацією цієї 
позиції Плану шляхом спонсорування серії дискусій з питанб екологічної політики та законодавства 
щодо розробки сланцевого газу.   

• Такий семінар має бути спонсорований  USAID, Американською Торгово-Промисловою 
Палатою в Україні, MENR, окремими міжнародними компаніями , неурядовими 
громадськими організаціями та університетами  

• Спонсори мають підтримати участь неурядових громадських організацій та громадян   

• Теми для дискусій можуть включати: 

o Доступ до Інформації 

o Участь громадськості та органів місцевого самоврядування 

o Регулювання Моделі гідравлічного розриву   (див Експонат 2 та Секція 2.5.9) 

o Інспектування та штрафи 

o Поручительство 



 

3.3.4. РЕГУЛЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ І ВОДИ 
Вплив розробки сланцевого газу на якість повітря та води є принциповими питаннями, що 
стосуються територій розробки сланцевого газу у всьому світі.  Регулювання забруднення повітря та 
води скоріш за все буде розглянуто у розширенні документу Регуляторного Аналізу (див. Секцію 
5.4.1), водночас важливість цих питань передбачає необхідність огляду питань щодо повітря та води, 
які інтегровані як у технічний, так і у правовий аналіз. Загальна мета цієї діяльності  є детальний 
розгляд повітряних та водних умов на територіях покладів сланцевого газу, щоб запропонувати 
специфічні рекомендації для нових стандартів моніторингу повітря та води.     

3.3.5. ПРОСВІТНИЦТВО ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ, ГРОМАД І ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ 
Уряд України визначив необхідність щодо покращення доступу до інформації та освіти з 
екологічних питань. Український Національний план дій (Див. Додаток 6) включає декілька позицій 
щодо освіти громадськості, у тому числі тренінгові програми, освітні центри, веб-сайти і т.п. (див. 
позиції 1.2-1.10).    

Протягом розробки сланцевого газу, органи місцевого самоврядування, неурядові громадські 
організації та громадяни на територіях потенційних розробок сланцевого газу будуть досліджувати 
локальні наслідки розробки сланцевого газу.  Досвід США у  розробках нетрадиційного газу довів, 
що залучення на ранній стадії усіх груп інтересів є важливим для підсилення розробки та переваг для 
місцевої громади.  Короткотермінова діяльність супроводження Університетом Колорадо  членів 
команди   IRG Team ініціювало би соціально орієнтовані програми для власників земель, громад та 
органів місцевого самоврядування, на які вплинуть два процеси УРП, ініційовані урядом на початку 
2012 (див. Том 1, Додаток 3), та розробила план для майбутньої публічної обов’язкової діяльності, яка 
координуватиметься місцевими неурядовими громадськими організаціями у співпраці з 
промисловістю та  MENR.  

3.3.6. ДІЯ В ЯКОСТІ РЕСУРСУ МІЖВІДОМЧОЇ РОБОЧОЇ КОМІСІЇ У ПІДГОТОВЦІ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ 
ПРОДУКЦІЇ 
Слугувати ресурсом Міжвідомчої робочої комісії по мірі виникнення питань щодо звіту з 
Регуляторного Аналізу  та з питань імплементації деяких з рекомендацій у нормативно-правову базу.   
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