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MAC Maximum Allowable Concentration - Гранично допустима концентрація 

MCM Thousand cubic meters of gas - Тисяча кубічних метрів газу 
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MENR Ministry of Environment and Natural Resources, Ukraine - Міністерство 
екології та природних ресурсів 

MEP Ministry of Environmental Protection - Міністерство охорони навколишнього 
середовища 

MFE Ministry of Fuel and Energy (Ukraine) - Міністерство палива та енергетики 
(України) 

mmbtu Millions of British Thermal Units - Мільйон британських теплових одиниць 

NGO Non-governmental Organization - Неурядова організація 

NORM Naturally occurring radioactive materials - Природні радіоактивні матеріали 

OVNS Environmental assessment document; “Ostinka vplyvu na navkolyshnie 
seredovyshche” - Оцінка впливу на навколишнє середовище 

PA Protected Area - Охоронна зона 

PEA Programmatic Environmental Assessment - Програмна екологічна оцінка 

PSA Production Sharing Agreement, sometimes referred to as a PSC (production 
sharing contract) - Угода про розподіл продукції 

ROP  Rate of production - Норма виробництва 

SAFR State Agency of Forest Resources, formerly called the State Forestry 
Committee (SFC) - Державне агентство лісових ресурсів, яке раніше 
називалася Державним комітетом лісового господарства 

SDWA Safe Drinking Water Act - Закон про безпечну питну воду 

SEE State Ecological Expertise - Державна екологічна експертиза 

SGIFU State Geological Information Find - Державний інформаційний геологічний 
фонд України 

SI International System of Units - Міжнародна система одиниць 

Tonne Metric ton (2204 lb.) - Метрична тонна 

UGTEP Unconventional Gas Technical Engagement Program (new name for GSGI) - 
Програма технічної взаємодії щодо нетрадиційного газу 

UIC Underground Injection Control - Контроль закачування під землю 

U.S. United States - Сполучені Штати 

USAID United States Agency for International Development - Агентство США з 
міжнародного розвитку 

USDW Underground Source of Drinking Water - Підземне джерело питної води 

 



VII 

ПЕРЕДМОВА І СЛОВА 
ПОДЯКИ  
Даний звіт представляє співробітництво команди представників різноманітних дисциплін з трьох 
країн. За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), команда, організована 
International Resources Group (IRG), намагалася вирішити ключові питання, які можуть виникнути 
щодо укладання контрактів на розвідку, видобуток, а також регулювання сланцевого газу в Україні. 

У звіті використано вихідний матеріал із США, України та інших міжнародних джерел. Повні 
посилання наводяться щодо матеріалів, опублікованих на папері в книзі чи журналі. Дещо з 
вихідного матеріалу доступно в Інтернеті, і, в такому випадку, наводиться повне гіперпосилання. 

Одиниці виміру, які використовуються в цьому звіті, відносяться до англійської/ американської або 
міжнародної (метричної) системи. Якщо одна використовується в реченні, інша наводиться в дужках. 

Розділи цього звіту були написані різними галузевими фахівцями. Кожен член Команди працював, 
для того щоб забезпечити найбільш свіжий, релевантний, точний та іншим чином відповідний 
вихідний матеріал та обговорення ключових питань. Галузевими фахівцями в Групі були: 

• Х’юстонський центр провідних досліджень, Річ Хаут і Ліз Прайс – екологічні аспекти стадій 
видобутку сланцевого газу, заходи щодо пом'якшення наслідків, передовий міжнародний 
досвід 

• Університет м. Леобен, Австрія, Герхард Тонгаузер і Майкл Прохаска – оцінка ресурсів 
України, профілів виробництва, методів буріння, місцевого потенціалу 

• Університет Колорадо, Центр природоохоронного права, Кетрін Муц і Меттью Майкл Сура - 
правові та нормативні елементи українського законодавства, передовий міжнародний досвід з 
нормативно-правового регулювання 

• «ЮрЕнергоКонсалтинг», Оксана Кишко-Єрлі – українське законодавство і регулювання, 
угоди про розподіл продукції 

• DecisionWare – Гері Голдстейн разом з Петом ДеЛаквілом – моделювання інтеграції 
сланцевого газу в Україні 

• International Resources Group, Доналд Герцмарк – технічне управління проектом, економіка 
сланцевого газу та альтернативних варіантів, угоди (договори) про розподіл продукції  

Інші фахівці внесли свій вклад в юридичне (Юридичний інститут Прикарпатського національного 
університету) та імітаційне моделювання сланцевого газу та альтернативних (Академія наук України і 
Пет ДеЛаквіл). Ми дякуємо всім тим, чиї зусилля були необхідними для завершення проекту. У 
цьому зв'язку вкрай важливо згадати допомогу і консультації щодо українських справ посольства 
США в Києві. Жаклін Гендерсон не шкодувала свого часу і досвіду протягом усього проекту. Важко 
уявити успішний результат без її постійної участі. Її попередник, Моніка Бланд, зіграла важливу роль 
в наданні допомоги у заснуванні місії розробки проекту в 2010 році, без чого проект би не 
матеріалізувався. Інші радники посольства США з економічних питань, у тому числі Шевер Волтмер 
і Елізабет Хорст, відігравали важливу роль в пропагуванні та місцевій активізації фахівців проекту. 
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Ми також хотіли би подякувати Міністерству екології та природних ресурсів України. Радник 
міністра д-р Ігнашенко і його співробітники люб'язно присвятили свій час і надали консультації 
Команді IRG з питань, що стосуються пріоритетів, політик і впровадження, які є ключем до успішної 
реалізації програми сланцевого газу в Україні. Зокрема, команда Міністерства, яку координував пан 
Іван Іванець, зустрілася з членами Команди IRG декілька разів і надала важливий зворотний зв'язок 
щодо зусиль Команди. 

Інші установи та особи в Україні, які надали інформацію, консультації і зворотній зв'язок, 
включають Американську торгівельну палату, Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, 
юридичну фірму CMS Cameron McKenna і декількох представників міжнародної нафтової компанії. 
Група IRG запросила вхідні дані від ряду неурядових організацій в Україні, таких як «Екологія-Право-
Людина» (м. Львів) та «Енерджі Транспаренсі Центр» (м. Київ). 

Звіт зібрав і відредагував Доналд Герцмарк, технічний керівник проектів у IRG. Керівники проектів 
IRG Джейсон Стіл і Масуд Малік надали загального управлінського спрямування проекту і, спільно з 
помічником редактора IRG, здійснили суттєву стилістичну роботу та роботу з підготовки документів. 
Помилки у фактах і пропуски залишаються відповідальністю Доналда Герцмарка. 
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1. КОРОТКИЙ ОГЛЯД 
ВИСНОВКІВ І 
РЕКОМЕНДАЦІЙ 
Цей проект, нормативно-правовий і екологічний огляд допомоги USAID можливій розробці 
сланцевого газу в Україну, почався з першої місії розробки проекту в грудні 2010 року. На 
основі  конкретних рекомендацій щодо екологічної, правової, нормативної та економічної 
допомоги, USAID долучило International Resources Group (IRG) до мобілізації групи для 
проведення необхідних робіт у цих напрямках. 

Ця Екологічна оцінка являє собою зусилля багатопрофільної групи фахівців нафтогазового 
комплексу, права та фахівців-екологів. Роботу проектної групи під керівництвом IRG 
відображено в цій Екологічній оцінці, яка охоплює основні напрямки екологічної 
проблематики щодо розвідки, розробки і використання сланцевого газу. Уряд України через 
Міністерство екології та природних ресурсів брав участь у кожному етапі проекту, і цей звіт 
відображає їхню співпрацю і внесок. 

Команда IRG складається з фахівців в наступних областях: екологічно безпечні технології 
буріння, правовий аналіз законів і нормативних актів щодо нафти та газу, економічний аналіз 
сланцевого газу і регулювання та аналіз із використанням моделювання, а також оцінка 
потенційного впливу сланцевого газу на загальний енергетичний баланс країни. 

Це екологічна експертиза є обов'язковою відповідно до законодавства США для забезпечення 
того, що запропоновані проекти, які отримують допомогу від USAID: 

1. Розглядаються з огляду на можливі екологічні наслідки, і що такі наслідки можна 
повністю визначити та вжити відповідних запобіжних заходів щодо таких наслідків 

2. Забезпечують країну місцезнаходження вдосконаленими засобами для пом'якшення, 
регулювання та управління потенційними екологічними наслідками 

3. Можуть бути реалізовані відповідно до принципів сталого розвитку цільових ресурсів, 
включаючи відповідні заходи для відновлення навколишнього середовища 

1.1. ЦІЛІ ЦІЄЇ ОЦІНКИ 
Відповідно до вимог відповідних нормативних актів США, більш детально роз’яснених у 
розділі 1, ця екологічна оцінка спрямована на підготовку Уряду Україні до значного збільшення 
своїх можливостей регулювати та підтримувати діяльність, пов’язану зі сланцевим газом. В 
кінцевому рахунку, заходи в рамках цієї екологічної оцінки, а також потенційні подальші 
роботи(див. розділ 5), сприятимуть досягненню наступних результатів: 

1. Допомога уряду України в розробці екологічно безпечних засад проведення розробки 
сланцевого газу  
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2. Підготовка більш досконалих екологічних оглядів щодо розробки сланцевого газу 
3. Розробка більш досконалих підходів до регулювання 
4. Надання допомоги в розробці більш прозорої та ефективної процедури конкурсних 

торгів 

Дана робота розглядається як перший крок до встановлення ключових правил щодо 
екологічної інформації, аналізу та оцінки правових/ регуляторних питань, виявлення основних 
заходів для пом'якшення екологічних наслідків, а також ймовірних профілів виробництва робіт 
з видобутку сланцевого газу в Україні. 

1.2. ОСНОВНІ ЗАХОДИ В РАМКАХ ЦІЄЇ ОЦІНКИ 
Для того щоб виконати вимоги відповідного закону США1 і надати Міністерству екології та 
природних ресурсів України первісну оцінку, яка могла би як виконати завдання проекту, так і 
надати Україні міцну основу для своєї майбутньої діяльності у цьому напрямку, команда IRG 
здійснила наступну широку діяльність: 

1. Порівняння сланцевого газу та інших альтернативних джерел енергії 
2. Координація із заінтересованими сторонами в енергетиці та екології 
3. Визначення технічних, економічних, правових і нормативних питань 
4. Попередня оцінка впливу розробки сланцевого газу на навколишнє середовище  

Нормативно-правовий аналіз призначений для поширення на всю країну, хоча аналіз місцевого 
самоуправління фокусується в основному на Західній Україні. Аналіз навколишнього 
середовища та технологій буріння зосереджується на двох з трьох потенціальних басейнів 
країни з родовищами сланцю, Карпатському та Дніпровсько-Донецькому (див. Рисунок 1). 
Кубанський басейн пропущено, оскільки він включає в себе морські питання, які виходять за 
рамки цього завдання, і не входить в найближчі плани розвитку в Україні 

                                                   
1 Вимоги до екологічної оцінки містяться за посиланням: http://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/22cfr216.htm.  
Причиною такого огляду, як цей, є необхідність а) розробки нових земель для видобутку газу в Західній Україні (22 CFR 216 
216.2(d)(vi); б) збудувати нові електростанції для використання видобутку сланцевого газу (22 CFR 216.2(d)(ix); в) виявлення 
можливих загроз для вразливих видів (22 CFR 216.5); і г) запобігання втраті біологічної різноманітності (Закон про допомогу 
іноземним державам, 119). На основі цього позитивного визначення, програмну екологічну оцінку необхідно здійснити згідно з 22 
CFR 216.6, а звіт про обсяг екологічної оцінки – відповідно до 22 CFR 216.3(4). 

http://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/22cfr216.htm
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Примітка: числа на рисунку відповідають родовищам корисних копалин в Україні  

Рисунок 1: Карта України з позначенням Дніпровсько-Донецького і Карпатського басейнів  

Як видно на рисунку, країну перетинає сім магістральних газопроводів. Будь-який можливий 
видобуток з двох потенційних басейнів, швидше за все, проходитиме поблизу газопроводу і 

тому доступ до ринку буде порівняно легким, 
якщо законодавство це дозволить. 

Захід 1, порівняння сланцевого газу з іншими 
варіантами щодо постачання або ефективності, 
покликаний визначити, чи будуть результатами 
розробки сланцевого газу: а) збільшення запасів 
енергії в цілому в країні, б) заміна поточного 
імпорту; в) заміна поточного використання 
вугілля, або г), комбінація деяких з трьох варіантів. 
Крім того, сукупність методів, яка 
використовується для цього аналізу, призначена 
для кількісної оцінки впливу вуглецю сланцевого 
газу в порівнянні з іншими альтернативними 
джерелами, а також впливу вартості сланцю на 
загальне енергозабезпечення України. Сценарії 
виробництва сланцю були отримані на основі 
очікуваних коефіцієнтів успішності, видобутку 
газу на свердловину і витрат виробництва. 

ГАЗ В УКРАЇНІ: ВАЖЛИВІ 
ЗАУВАЖЕННЯ 
• Поточний (традиційний) видобуток газу ~ 

700 млрд. куб. футів / рік (19.6 млрд. куб. м) 
• Поточний імпорт газу ~ млрд. куб. футів / рік 

y (34 млрд. куб. м) 
• 3 сланцевих басейни: Карпатський (поблизу 

м. Львова), Донецький (поблизу м. Харкова), 
Кубанський (південний схід) 
– припустимі запаси: 43 трлн. куб. футів 

(1.22 трлн. куб. м) 
– відсутня сучасна геологічна оцінка 

потенціалу сланцевого газу 
• В даний час завершується підписання 

договору з Геологічною службою США щодо 
збору даних та оцінки 

• Нещодавно було закінчено буріння  двох 
свердловини з гідравлічними розривами, 
обидві призначені для традиційного газу 
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Захід 2, координація з українськими заінтересованими сторонами, здійснювався протягом 
діяльності проекту. Група IRG контактувала з колегами у Мінекології під час кожного візиту 
члена Групи, а також по телефону та електронній пошті в інший час. Групі Мінекології було 
надано попереднє короткий огляд основних висновків і рекомендацій на початку лютого 2012 
року. Інші місцеві зацікавлені сторони включають Кабінет Міністрів України, який курирує 
сектор енергетики, а також жителів потенційно постраждалих регіонах. 

Захід 3, визначення технічних, економічних, правових і нормативних питань, отримав значну 
увагу з боку Групи IRG.  Фахівці з Університету м. Леобен подивився на важливі питання, 
пов'язані з можливостями українських компаній і їхнього персоналу в діяльності, пов'язаній зі 
сланцевим газом. Юристи з Університету Колорадо і «ЮрЕнергоКонсалтинг» вивчили 
українські закони і правила стосовно придбання землі з родовищами сланцевого газу, 
водокористування та водовідводу, забруднення повітря, а також підписання контрактів щодо 
нафти і газу. IRG і «ЮрЕнергоКонсалтинг» розглянули чинне законодавство про розподіл 
продукції з урахуванням потреб стосовно сланцевого газу та міжнародного досвіду. Останні 
укази у відповідних сферах, зокрема про розподіл продукції, були оцінені для визначення 
їхнього впливу на потенційну інвестиційну діяльність. 

Захід 4, Група Х’юстонського центру провідних досліджень, спільно з Університетом м. 
Леобен, розглянули кожний з ключових потенційних напрямків впливу розвідки, розробки і 
виробництва сланцевого газу на навколишнє середовище. Для кожного етапу процесу Група 
склала перелік напрямків впливу на повітря, воду, землю і природне середовище. Наслідки були 
оцінені з точки зору ступеня їхньої тяжкості та за умови застосування одного або більше 
пом'якшуючих заходів і передового досвіду, для того щоб уникнути потенційно несприятливого 
впливу в кожному конкретному випадку. 

Що стосується як технологій буріння, так і потенційного впливу на навколишнє середовище, 
особливо воду, обговорювався розвиток сучасних технологій видобутку сланцевого газу. 
Розуміння, яке зростає, особливо важливе у зв'язку з двома ключовими проблемами, 
пов’язаними зі сланцевим газом: використанням води та хімічних речовин для гідророзриву 
пласта. 

1.3. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ВИСНОВКІВ 

1.3.1. ПОРІВНЯННЯ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ ТА АЛЬТЕРНАТИВ  

Група IRG розробила три профілі для майбутнього виробництва сланцевого газу в Україні. Ці 
три прогнози розраховані на період понад 20 років і базуються на оцінці потенційних темпів 
зростання інвестицій, прискорення будівництва майданчиків і свердловин і зростання 
продуктивності людей і устаткування. 

 «Середній» прогноз для потенційного виробництва сланцевого газу передбачає наступні 
відповідні етапи інвестиційної діяльності та виробництва газу: 

• Рік 5: видобуток газу на рівні 780 млрд. куб. футів (22 млрд. куб. м); рік 20: 3,4 трлн. куб. 
футів (97 млрд. куб. м). Цей рівень видобутку потребує приблизно: 

• 44 бурових (виробничих) майданчиків у році 5, із зростанням до 729 майданчиків у році 
20 

• Інвестицій у розмірі 2 млрд. дол. США у році 5, 9 млрд. дол. США у році 20 
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• Сукупних виробничих витрат у розмірі 5,5 млрд. дол. США у році 5, із зростанням до 34 
млрд. дол. США у році 20 

Цей сценарій виробництва становив би приблизно 75% припустимих запасів сланцевого газу 
країни у 43 трлн. куб. футів.2  Виробничу або інвестиційну діяльність можна прискорити або 
сповільнити залежно від результатів вдосконалених геофізичних робіт і кращого розуміння 
кількості та якості запасів. 

Рівні виробництва за «середнім» сценарієм достатні для збільшення випуску газу в країні більш 
ніж удвічі до року 5 і виробництва достатньої кількості газу для експорту після року 15. Рівень 
випуску сланцевого газу в році 20 за цим сценарієм приблизно дорівнює рівню виробництва в 
США у 2007 році; отже, зважаючи на історичні відомості, виробнича мета не є недосяжною або 
занадто амбітною. 

Виробничі витрати в перші роки, в тому числі масштабні інвестиції в розвідку і розробку, як 
очікується, скоротяться майже до $ 7/mmbtu ($ 250/тис. м3), що майже на 40% дешевше, ніж 
російський газ, прив’язаний до нафти. В останні роки, за умов відносно нижчих витрат на 
розвідку та розробку і вищих – на виробництво, вартість газу повинна впасти до менш ніж 
$ 5/mmbtu ($ 180/тис. м3)3. Обидві ціни формуються на гирлі свердловини і не включають в 
себе обробку або передачу, які можуть додати $ 1-2/mmbtu ($ 35-70/ тис. м3) на одиницю 
витрат на внутрішні поставки. Тим не менш, сланцевий газ виглядає для країни дуже 
конкурентоздатним в порівнянні з іншими традиційними джерелами енергії, особливо, якщо 
сектор енергетики та комбінованого виробництва тепла та електроенергії можна перетворити в 
високоефективні станції комбінованого циклу з використанням сланцевого газу. 

Прогноз виробництва такого масштабу вимагає, щоб Україна набула набагато кращої 
інфраструктури і технологій буріння протягом початкового періоду розвідки. Зокрема, це 
означає все більше і більше сучасних бурових установок, краще підготовлені виробничі 
бригади, більше обладнання високого тиску для проведення гідророзриву пласта та ін. Як 
останній пункт, слід відзначити, що два перспективних прояви сланцевого газу у Польщі, в тому 
ж Карпатському напрямку, як і на Західній Україні, не можуть бути оголошені комерційними 
через відсутність достатньої потужності обладнання для герметизації. Таке обладнання, 
розповсюджене в США і Канаді, повинно стати звичайною характеристикою бурових 
технологій в Україні для успішного видобутку сланцевого газу. Слід зазначити, що таке 
обладнання для гідророзриву звичайно включає 10-15 насосних станцій, 1-2 швидкісних 
змішувачі, мобільні центри контролю, устаткування для гідророзриву, фургони з хімікатами, 
пристрій для гідратації, причеп з блоком маніфольда, піскозмішувачі плюс важкі вантажівки із 
інвестиційними витратами в розмірі 15-20 млн. доларів США.4 

Початковий аналіз економічної ефективності сланцевого газу було зроблено з використанням 
імітаційної моделі (MARKAL-Times) енергетичної системи країни і він був виконаний 
Інститутом економіки та прогнозування Національної академії наук України. Сланцевий газ 
порівнювався з основними альтернативами, включаючи підвищення енергоефективності, 
відновлювані джерела енергії, збільшення імпорту газу і передові технології видобутку вугілля. 

                                                   
2 Див. Рисунок 6 і обговорення в Розділі 4.1 щодо нарощування виробництва 

3 US$ (2011 р.) 

4Simmons & Company International: “Perspectives on the NAM Pressure Pumping Market,” Звіт, травень 2010 р 
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Даний аналіз свідчить, що очікуване конкурентоспроможне і економічно ефективне 
виробництво сланцевого газу, ймовірно, перевищить прогнозований рівень споживання 
природного газу в Україні. За «високого» сценарію виробництва, є потенціал для досягнення 
цієї мети до 2024 року, «середнього» - до 2028 року, «низького» - після 2035 року. 

В економічному аналізі «середнього» та «високого» сценаріїв виробництва, видобуток 
сланцевого газу розпочинається в 2015 р. і досягає 45,1 і 54,2 млрд. м3 на рік (1,6 і 1,9 трлн. куб. 
футів/рік, відповідно).  Цей рівень відповідає 50-60% потенційного рівня виробництва, 
розрахованого інженерами-нафтовиками Групи IRG. 

У випадку «низького» сценарію виробництва видобуток сланцевого газу не розпочинається до 
2027 р., але стрімко зростає потому. Витрати виробництва сланцевого газу за «середнього» 
сценарію в розмірі менш ніж $5/mmbtu призведуть до утворення собівартості нової 
електроенергії, яка є нижчою, ніж на провідних вугільних установках з їхніми набагато вищими 
початковими витратами. 

З чотирьох вивчених альтернативних сценаріїв, енергоефективні стимули мають найвищий 
вплив на економічний видобуток сланцевого газу, починаючи з 2020 року. За «середнього» і 
«високого» сценаріїв, це скорочує річне виробництво сланцевого газу в розмірі від 44% до 38% 
протягом періоду між 2020 р. і 2030 р.  Однак економічне виробництво сланцевого газу 
залишається значним в обох випадках і становить більш ніж 26 млрд. м3 (920 млрд. куб. 
футів/рік). 

Сценарій провідних технологій видобутку вугілля також показує вплив на виробництво 
сланцевого газу, починаючи з 2020 року, але вплив полягає в скороченні сукупного видобутку 
лише на 8-10%. Сценарій відновлюваної енергії має мінімальний економічний вплив на 
виробництво сланцевого газу. Згідно з політикою розширення контракту на імпорт газу, 
виробництво сланцевого газу встановлюється на рівні 7,5 млрд. м3 (256 млрд. куб. футів/ рік).  

Розробка сланцевого газу показує величезний потенціал зниження імпорту природного газу 
майже до нуля до 2024 року. Альтернативні сценарії мають лише незначний вплив на 
скорочення імпорту природного газу, коли енергоефективність і передові технології видобутку 
вугілля прискорюють зниження. Підтримка відновлюваної енергетики і продовження 
контрактів з імпорту газу будуть сповільнювати зниження імпорту газу. Тільки сценарій 
політики розширення контракту на імпорт газу має вплив, як не дивно, щодо збереження 
імпорту газу на 85% до рівня 2012 року. Економічні наслідки такого сценарію полягають у 
збільшенні щорічних витрат енергосистеми до € 2,4 ($ 3,2) млрд. в 2030 році по відношенню до 
«середнього» сценарію проникнення на ринок. 

Коли надається перевага сланцевому газу, більш економічне джерело енергії заміщує не лише 
вугілля, нафту та імпортовану електроенергію, а й деякі відновлювальні джерела. Баланс від 
такого додавання та віднімання від суми викидів CO2 призведе до певного підвищення викидів 
CO2 в порівнянні зі сценарієм, що орієнтований на енергоефективність і використання 
відновлювальних джерел. Однак сценарій на основі сланцевого газу забезпечує вищі рівні 
постачання енергії та електроенергії за нижчих витрат, ніж інші сценарії, і за нижчих рівнів CO2 
в порівнянні зі сценарієм на основі внутрішнього використання вугілля. 

Результати моделі також свідчать, що видобуток сланцевого газу має потенціал досягти значної 
економії витрат енергосистеми, зокрема, у сценаріях із середнім і високим обсягами 
виробництва. Ця економія досягає майже €2,8 ($3,6) млрд. щороку за «середнім» сценарієм 
виробництва до 2030 р. За умов «високого» сценарію виробництва, потенційна щорічна 
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економія сягає майже €7,8 ($10) млрд. до 2030 р. Практично вся ця економія стосується витрат на 
пальне. 

Загалом, розробка сланцевого газу має потенціал значно змінити енергетичну систему в Україні. 
Енергоефективність і відновлювальна енергія являють собою життєздатні варіанти, але їхній 
економічний потенціал не такого масштабу, на час вивчення, щоб значно вплинути на переваги, 
яких може досягти безпечна розробка сланцевого газу). У багатьох відносинах, 
енергоефективність і відновлювані джерела енергії, за умов реалізації в тандемі з розробкою 
сланцевого газу, доповнюють один одного і сприяють подальшому зміцненню енергетичної 
безпеки, різноманітності і доступності, а також скороченню викидів. 

1.3.2. ВИКИДИ І ПОМ’ЯКШЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ 
СЕРЕДОВИЩУ 

Професіонали-екологи та регулятори залишаються стурбованими і, відверто кажучи, скептично 
ставляться до здатності виробляти сланцевий газ в Україні в порядку, який відповідає 
збереженню або поліпшенню якості навколишнього середовища. З двох потенційних 
нафтогазоносних басейнів сланців в країні, які повинні бути відкриті для розробки, той, що 
знаходиться в Західній Україні, піднімає питання землекористування, втручання в 
природоохоронні або екологічно вразливі території, а також водопостачання і якості. У 
Дніпровсько-Донецького басейні конкретні місця діяльності, пов'язаної зі сланцевим газом, 
повинні бути відомі з більшою впевненістю, після чого можна визначити, чи буде видобуток 
сланцевого газу проходити в сільськогосподарських або промислових/ гірничих районах. 

Фахівці-екологи Групи IRG, спільно з Програмою екологічно чистого буріння, вивчили 
вичерпний перелік можливих несприятливих впливів на землю, повітря, воду, види, що 
перебувають під загрозою зникнення і природоохоронних територій. Результати цих зусиль 
можна знайти в розділах 4.2 та 4.3 основного тексту. 

Конкретні екологічні впливи, охоплені Групою IRG, були перелічені в Обсязі робіт (див. 
Додаток 1 даного звіту для отримання повного переліку. Оскільки найбільшу стурбованість 
щодо сланцевого газу викликає якість води і вплив на територію, корисно проілюструвати 
підхід Групи в цій сфері. Методичним підходом Групи була каталогізація значних впливів на 
водопостачання та якість, оцінювання стадії виробництва, за якої можуть виникнути ці впливи, з 
наступною демонстрацією передового досвіду і заходів щодо пом'якшення наслідків, які можуть 
стати в нагоді для зведення до мінімуму потенційно несприятливих наслідків. Цей підхід 
продемонстровано в Таблиці 1. Після того як питання і можливі проблеми були каталогізовані, 
Група провела широке обговорення стану справ щодо кожного з цих викидів або проблемних 
територій, які кроки можна здійснити для пом'якшення або усунення наслідків і як змінюється 
стан справ. 

Важливо мати на увазі, що поєднання горизонтального буріння, гідророзриву пласта, а також 
видобутку сланцевого газу використовується менше ніж 20 років. Навіть за такої короткої історії 
практики знаходять нові методи роботи, які можуть знизити потребу у воді, скоротити 
використання реагентів і в цілому зменшити вплив робіт, пов'язаних зі сланцевим газом, на 
навколишнє середовище. Проте, певна взаємодія з навколишнім середовищем є неминучою, і 
заходи щодо пом'якшення наслідків повинні бути інтегровані в звичайні роботи. 

У Сполучених Штатах регулювання більшості аспектів робіт, пов'язаних зі сланцевим газом, 
здійснюється на рівні штатів. Ключові питання, в тому числі водокористування, обробка та 
використання земель, вирішуються радше на рівні штатів, ніж на національному (див. Додаток 4 
як приклад законодавчих ініціатив США щодо сланцевого газу на рівні штатів). Основним 



 

8  ENVIRONMENTAL AND REGULATORY ASSESSMENT FOR SHALE GAS DEVELOPMENT IN UKRAINE, VOLUME 1 

винятком з цього правила є випадок буріння на федеральних землях, на сьогодні це порівняно 
невелика частка в загальному обсязі діяльності, пов'язаної зі сланцевим газом. Результатом цього 
технічного прогресу в технологіях буріння є постійна мінімізація сукупного впливу на 
навколишнє середовище.5  Візуальний приклад наведено на Рисунку 2, який показує, як 
розробка сланцевого газу може бути сумісною з сільським господарством та заповідними 
територіями. 

Таблиця 1. Головні проблеми і заходи контролю щодо використання та якості вод  

Проблема Стадія діяльності 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення 
впливу 

Ізоляція зон 
прісної води 

Буріння/Закінчення Досягнення ізоляції зон прісної води до 
поглиблення свердловини. Забезпечення 
достатнього цементування та наземних робіт. 

Забруднення 
поверхневих вод 

Всі Збільшення станцій моніторингу для покриття 
конкретних проблемних територій 

Забруднення 
поверхневих вод 

Всі Дотримання достатніх відступів від струмків і 
джерел 

Забруднення 
поверхневих вод 

Буріння/Закінчення Застосування закритої циркуляційної системи для 
полегшення накопичення води в шламових амбарах 

Забруднення 
підземних вод 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка 

Обстеження всіх прилеглих колодязів до початку 
робіт, під час і після закінчення робіт 

Заплави  –  
забруднення 
поверхневих вод 
від випуску 
хімічних 
забруднювачів у 
випадку повені 

Всі Жодних бурових майданчиків і під'їзних шляхів для 
великих обсягів гідророзриву пласта не 
допускається в межах 100-річних заплав 

Можливі 
витікання 

Виробництво/Обробка Всі виробничі потужності з можливістю витікання 
повинні бути належним чином герметизовані 

Використання 
небезпечних 
речовин 

Всі Всі запропоновані заходи мають бути 
проаналізовані на предмет їхньої здатності 
випускати небезпечні речовини у навколишнє 
середовище 

                                                   
5  1.  “Stepping Lightly: Reducing the Environmental Footprint of Oil and Gas Production,” Interstate Oil and Gas Compact Commission, 
2008. Available at: http://iogcc.publishpath.com/Websites/iogcc/pdfs/2008_IOGCC_12pg_bleed_web.pdf 

 2.  “Record of Decision: West Tavaputs Plateau, Natural Gas Full Field Development Plan,” July 2010. Bureau of Land 
Management/Price Field Office. (The BLM states: The ROD reflects a historic agreement between the project proponent, Bill Barrett 
Corporation (BBC), and the Southern Utah Wilderness Alliance (SUWA) that will substantially reduce the project’s environmental impacts 
while continuing to allow for vigorous new oil and gas production. See: http://www.blm.gov/ut/st/en/fo/price/energy/Oil_Gas.html) 

 3.  Molvar, Eric M.: “Drilling Smarter: Using Directional Drilling to Reduce Oil and Gas Impacts in the Intermountain West,”  Prepared 
by: Biodiversity Conservation Alliance. February 18, 2003. Available at: www.voiceforthewild.org. 

 4.  Pierce, David E.: “Minimizing the Environmental Impact of Oil and Gas Development by Maximizing Production Conservation,” 
North Dakota Law Review, Vol. 85:759. 2009. pp. 760-779. 

http://iogcc.publishpath.com/Websites/iogcc/pdfs/2008_IOGCC_12pg_bleed_web.pdf
http://www.blm.gov/ut/st/en/fo/price/energy/Oil_Gas.html
http://www.voiceforthewild.org/
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Проблема Стадія діяльності 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення 
впливу 

Порушення 
природної 
гідрології 

Всі Розробка і впровадження Плану управління 
зливовими водами 

Обсяг 
використаної 
води 

Буріння/Закінчення Розробка та реалізація Плану управління водними 
ресурсами, який включає джерела / використання / 
випуск води, що дозволяє мінімізувати обсяг 
використовуваної  води  

Склад очищеної 
води 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка 

Очищена вода може бути недостатньо чистою для 
використання в якості питної води в громаді, однак, 
її воду можна використати під час проведення робіт, 
тим самим зменшуючи загальну потребу у воді в 
регіоні 

Забруднення 
прісної води 
водно-болотних 
угідь від 
випадкового 
випуску рідин для 
гідророзриву, 
реагентів або 
палива 

Буріння/Закінчення Встановлення обов’язкових відступів від паливних 
баків до водно-болотних угідь у 500 футів (150 м). 
Потрібна вторинна ізоляція для будь-якого 
паливного бака. Потрібен аналіз плану конкретних 
ділянок, коли проект знаходиться в межах 100 футів 
(30 м) від прісноводних водно-болотних угідь, 
розмір яких > 12,4 акрів (5 га) або які мають 
унікальне місцеве значення. Отримання окремого 
дозволу на конкретну ділянку щодо місця і строків 
проведення діяльності / розміщення потужностей. 
Потрібна заміна втрачених площ водно-болотних 
угідь 

 

Подібні таблиці були надані в розділі 4.3 цього звіту щодо викидів в атмосферу, реагентів для 
гідророзриву,6 використання земель, а також транспортування обладнання та газу.  Проте, 
освітлення впливу на водопостачання та якість води, відповідно, є найбільшим сегментом цієї 
частини звіту. 

                                                   
6 Note that hydraulic fracturing chemicals, most of which are in common use in households and industry across the world, comprise about 0.5% 

of the total volume of hydraulic fracturing fluid.  See Рисунок 41 for a representation of composite hydraulic fracturing fluid components 
in the U.S.  In Austria it is likely that shale gas drilling and production will take place without chemical use.  It is expected that, though feasible, this 
restriction will increase costs and reduce overall productivity in shale gas operations. 
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 Рисунок 2. Форт Білер поруч з точкою буріння 
(джерело: www.marellus-shale.us/MARCELLUS) 

Одним із першочергових напрямків для розгляду є викиди в атмосферу від робіт, пов’язаних з 
бурінням і видобутком сланцевого газу. В США було встановлено, що значне збільшення темпу 
проведення робіт може призвести до значного зростання викидів в атмосферу (див. Рисунок 28 
і Рисунок 29). Фахівці-екологи Групи IRG рекомендують приділити цьому питанню 
першочергову увагу з огляду на а) низьку якість повітря в Дніпровсько-Донецькому басейні; і б) 
бажання залишити Західну Україну без істотного погіршення від робіт, пов’язаних зі сланцевим 
газом . У розділі 4.3.7 документа міститься детальне обговорення викидів в атмосферу, 
передового досвіду з пом'якшення наслідків і каталогу можливих додаткових заходів для 
пом'якшення наслідків та контролю. 

1.3.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ 

Троє юристів, два з США і один з України, працював над збором, перекладом, інтерпретацією 
та оцінкою поточного стану нормативно-правової бази, яка впливає на сланцевий газ в Україні. 
У томі II цього звіту7 Група юристів описала відповідні закони, а також відносини і розподіл 
повноважень щодо діяльності, пов’язаної зі сланцевим газом. Україна не прийняла жодних 
законів, що відносяться до розробки сланцевого газу, але застосовуються декілька законів і 
кодексів. Крім того, закони України, що регулюють навколишнє середовище, нафта і газ є 
загальними, залишаючи велику частину реалізації на нормативні акти. У багатьох випадках такі 
нормативні акти ще не впроваджувалися або були позбавлені юридичної сили різними 

                                                   
7 USAID. 2012. Ukraine Shale Gas: Volume II - Regulatory Analysis of Ukraine Law Regarding Shale Gas Development (hereinafter, Regulatory 
Analysis). 
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постановами Кабінету Міністрів. Багато відповідних нормативних актів не були доступними 
для Групи для підготовки цього документа. 

У той час як закони поширюються на загальні основи, вони не мають достатньої 
специфічності, щоб бути чіткими або встановити чіткі повноваження щодо їхнього здійснення 
та забезпечення дотримання. Неодноразово Група IRG спостерігала, що багато посадових осіб 
однакових рангів в різних організаціях мають повноваження щодо тієї чи інші статті 
законодавства про навколишнє середовище, нафту і газ, у той час як інші посадові особи того 
ж рангу, що відносяться до інших структур уряду, контролюють інші аспекти законодавства. 
Це розпорошення влади створює ситуацію, коли багато осіб або відомств можуть відхилити 
або зупинити бурові або експлуатаційні роботи, тоді як кілька посадовців можуть узгодити таку 
діяльність без широкої координації всередині уряду. 

Типова розробка покладів нафти і газу повинна відповідати Закону про нафту і газ. Згідно з 
цим законом, підприємство, зацікавлене у розробці ресурсу, повинне спочатку виграти тендер 
на отримання спеціального дозволу на розробку ресурсу. Переможець тендера повинен 
домовитися про оренду, що визначить додаткові умови для розробки. Місцеві органи влади 
також мають затвердити точне розміщення свердловин і пов'язаних з ними об'єктів. 
Запропоновані роботи, пов'язані з нафтою і газом, проходять процес екологічного аналізу 
(експертизи) і повинні відповідати всім відповідним законам про навколишнє середовище (в 
тому числі законам про охорону атмосферного повітря, охорону вод, утилізацію відходів, 
охорону видів і природні землі). Складність цих процедур та необхідність направляти різні 
рівні та органи влади створили ситуацію, коли стало надзвичайно важко отримати узгодження, 
перешкоджаючи припливу інвестицій і технологій у нафтогазовий сектор. 

Намагаючись спростити деякі з цих складностей, Верховна Рада України прийняла закон про 
угоди про розподіл продукції. Цей закон прямо передбачає звільнення від звичайних законів 
про навколишнє середовище і природні ресурси, знижує роль місцевих підрозділів державної 
влади, централізує повноваження щодо підпису в одному міністерстві і забезпечує внутрішні 
особливості оподаткування, арбітражу та інших положень, дозволяючи обійти деякі з більш 
заплутаних елементів більш старого Закону про нафту і газ. Нещодавні поправки до закону 
про угоди про розподіл продукції призвели до доповнення пунктом щодо стабільності, який 
захищає інвесторів від довільних або непередбачуваних змін у договірних умовах та умовах 
діяльності. 

Після довгих внутрішніх обговорень уряд України оголосив конкурс на укладення угоди про 
розподіл продукції на ділянках Олеська та Юзівська (Західна Україна, див. Додаток 3 щодо 
офіційного конкурсу). Хоча інвестори готові запропонувати території у цьому регіоні, 
зберігаються істотні питання з приводу здатності переходу існуючого конкурсу на укладення 
угоди про розподіл продукції до успішного визначення переможця конкурсу та реалізації. 
Зокрема, такі питання залишаються проблематичними за даного режиму угод про розподіл 
продукції в Україні: 

• Визначення поняття «програми робіт», включаючи діяльність від розвідки до закриття 
не є ні чітким, ні достатньо широким, щоб охопити повний цикл інвестицій; 

• Існує невизначеність щодо того, хто може виступати в якості учасника конкурсу від 
міжнародної нафтової компанії; 

• Роль державної компанії у розробці (фінансова, технічна); 

• Закон не містить чітких вимог щодо міжнародного арбітражу; 
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• Необхідно уточнити, хто володіє спеціальним дозволом – компанія-інвестор чи 
державна компанія; 

o Закон потребує додаткової прозорості по відношенню до критеріїв визначення 
переможця і ваги цих критеріїв; і 

o Повинен бути якийсь спосіб подолання місцевих наслідків розробки сланцевого газу, 
інакше ці питання в кінцевому підсумку можуть призвести до політичних проблем для 
підрядників з розробки сланцевого газу. 

В цілому було відзначено, що процедура торгів може виграти від додаткової прозорості по 
відношенню до критеріїв визначення переможця і ваги цих критеріїв. Інші питання щодо угод 
про розподіл продукції, відзначених Групою IRG, включають зазвичай недостатні норми і 
правила щодо навколишнього середовища, характерні для діяльності, пов’язаної зі сланцевим 
газом, в Законі про угоди про розподіл продукції та інших відповідних законах України. 

Одна з пропозицій, щодо включення «кодексу поведінки» міжнародної нафтової компанії до 
угод про розподіл продукції, повинна розглядатися як крайній захід. Такий підхід не просто 
реалізувати в рамках правового поля в Україні, але це можливо. Крім того, вона не забезпечує 
достатньої основи для моніторингу, виконання вимог та арбітражу в разі шкоди 
навколишньому середовищу. 

Розподіл частки держави у прибутках від угод про розподіл продукції залишається 
проблематичним питанням, і країні необхідно вирішити його з метою запобігання потенційно 
складним політичним конфліктам. Уряд України буде отримувати прибутки від угод про 
розподіл продукції двома способами: а) власна частка Уряду в прибутковому газі, і б) дивіденди 
від державної компанії, яка буде партнером з часткою 50% в угоді про розподіл продукції щодо 
сланцевого газу. 

Місцеві органи влади будуть нести більшу відповідальність за рішення щодо інфраструктури, 
викидів, водопостачання та якості води і інших впливів. Проте, відповідно до чинного закону 
про угоди про розподіл продукції та інші закони, не існує прямого механізму для покриття 
додаткових витрат органів влади територій, де відбувається виробництво, для  того щоб 
компенсувати екологічну шкоду або додаткові інвестиції в інфраструктуру – дороги, школи, 
водопостачання і т.д. Поточне законодавство України не дозволяє органам місцевого 
самоврядування стягувати або податок на експлуатацію надр, або збір за користування з 
інвесторів або виробництва газу. В результаті, єдиним виходом для місцевих органів влади є 
звернення до національного уряду (Кабінету Міністрів) за коштами для компенсації. Рішення 
про проведення та фінансування необхідних оновлень і доповнень в інфраструктуру повинні 
бути прийняті на державному рівні, навіть якщо такі питання, як правило, знаходяться в межах 
компетенції органів місцевого самоврядування. В інших країнах цей розподіл вигод від 
видобутку нафти і газу також виявився надійним джерелом політичного та фінансового 
конфлікту. У федеративних державах одним із способів вирішення проблеми є введення 
податку на експлуатацію надр для виробництва, суттєво автоматизуючи перетворення потоку 
доходів.8 

Стан і норми якості повітря та води можуть бути серйозною перешкодою на шляху сталого 
розвитку сланцевого газу в Україні. В деяких регіонах України якість повітря і води вже досить 

                                                   
8 Слід зазначити, що навіть у федеральних системах, де більшість рішень щодо видобутку сировини приймаються на рівні державної 
влади, такі уряди, як правило, забезпечують, що місцеві органи влади не можуть надмірно затримувати або регулювати інвестиції і 
дозволи на виробництво, затверджені на державному рівні 
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низька. Припускаючи, що великомасштабна розробка сланцевого газу йде вперед протягом 
найближчих 20-30 років, до нинішніх норм та стандартів якості повітря та води слід внести 
зміни, а програми контролю за їхнім дотриманням слід посилити. Існує дуже мало вихідних 
даних щодо якості води, якості повітря або біорізноманіття в басейнах сланцевого газу. 
Розуміння нинішнього стану в басейнах сланцевого газу має бути головним пріоритетом для 
України з метою забезпечення належної основи для оцінки впливу, в той час як 
великомасштабна розробка сланців рухається вперед. 

1.3.4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Група IRG відзначила ряд напрямків, де стан технологій, законодавства, регулювання, 
екологічної оцінки та місцевого самоврядування могли б виграти від подальшої взаємодії з 
США і міжнародними експертами зі сланцевого газу. Рекомендації, представлені в цьому звіті 
для подальшої короткострокової американсько-української співпраці, дійсні до 31 грудня 2012 
року. Довгострокові рекомендації для подальшої діяльності розглядаються в розділі 5 цього 
звіту. 

У короткостроковій перспективі група, яку фінансує USAID, і її українські партнери повинні 
зосередитися на подальшій діяльності і досягти результатів до 31 грудня. Рекомендовані заходи, 
перераховані нижче, вписуються в ці обмеження, а також представляють конкретні подальші 
заходи, зазначені одним або декількома партнерами чи іншими українськими зацікавленими 
сторонами. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ І АНАЛІЗУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Як відзначається в основному тексті, Україні не вистачає добре визначених і достовірних 
методик екологічної оцінки сланцевого газу. Група запропонувала короткострокові заходи, для 
того щоб допомогти країні в плануванні відповідної довгострокової реалізації методик 
екологічної оцінки для отримання вихідних і контрольних даних. 

Екологічна оцінка: Україна потребує модернізованої методики екологічної оцінки, 
особливо з урахуванням потенційного темпу інвестицій у сланцевий газ в країні. Країні 
потрібен метод розробки вихідної інформації перед бурінням. Реалізація повної 
методики виходить за рамки поточного календарного року з огляду на строки та обсяги. 
Проте, фахівець-еколог Групи може надати існуючі в США методичні вказівки для 
попередньої оцінки перед бурінням і працювати з командою з Мінекології, для того 
щоб розробити методику екологічної оцінки, що відповідає конкретним потребам 
України, на основі цих методичних вказівок. 

ПОЛІПШЕННЯ РОЗУМІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ГРОМАДСЬКІСТЮ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ ТА МЕТОДІВ ЙОГО 
ВИДОБУТКУ 

Команда Системи екологічно чистого буріння, яка включає в себе кілька членів Групи IRG, 
працювала з Радою охорони підземних вод (GWPC) та іншими щодо розробки навчальних 
програм, пов’язаних з успішним проектом GWPC FracFocus (www.fracfocus.org). Ці навчальні 
програми можуть бути використані в Україні для надання допомоги в поліпшенні розуміння 
громадськістю і сприйняття сланцевого газу та пов’язаних з ним технологій виробництва. Така 
короткострокова діяльність включає наступні три заходи: 

1. Інформаційно-просвітницька кампанія для власників землі, громад і органів 
місцевої влади:  Короткостроковий захід спричинений проблемами, що 
спостерігаються, щодо можливостей місцевих органів влади. В рамках цієї діяльності 
планується робота з органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями 
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і громадянами в області потенційної розробки сланцю з метою просвітництва і 
залучення їх до процесу розвитку галузі. Короткострокова діяльність може включати: 

 Надання достовірної інформації про розробку сланцевого газу, в тому числі досвід 
роботи з гідророзривом пласту 

 Обговорення способів допущення значущих місцевих даних до процесу щодо угод 
про розподіл продукції 

 Розробка оптимальних рішень щодо проблем фінансування органів місцевого 
самоврядування 

У довгостроковій перспективі було б доцільно залучити місцеву неурядову 
організацію до розробки та реалізації кампанії із залучення громадськості, як для 
того щоб інформувати громадськість, так і збирати інформацію та погляди 
громадськості. 

2. Підготовка посібника з участі громадянина та неурядової організації  в 
охороні навколишнього середовища: Нормативно-правова база України, яка 
передбачає участь громадянина та неурядової організації  в охороні навколишнього 
середовища, є складною. Більш глибоке розуміння ролі громадян і неурядових 
організацій в процесі розробки сланцевого газу може призвести до підвищення 
розуміння громадськістю розробки сланцевого газу, участі громадськості в прийнятті 
рішень, охороні навколишнього середовища, і, можливо, прийняття розробки 
сланцевого газу громадськістю. 

3. Семінар з питань регуляторної реформи: Фінансування проведення семінару для 
всіх заінтересованих сторін для обговорення створення нового закону про 
сланцевий газ і/або перегляду Закону про угоди про розподіл продукції, а також 
окремих екологічних законів, що стосуються розробки сланцевого газу 

 Спонсорами такого семінару мають бути USAID, Американська Торгівельна 
Палата в Україні, Мінекології, окремі міжнародні компанії, «Екологія-Право-
Людина», Прикарпатський юридичний інститут 

 Спонсори повинні підтримати участь неурядових організацій і громадян; 

 Теми для обговорення можуть бути такими: 

– Доступ до інформації 
– Типова нормативно-правова база щодо буріння та закінчення (див. зміст у 

Додатку 4) 
– Перевірки та штрафи 
– Матеріальна відповідальність 

ПОЛІПШЕННЯ ПРАВОВОГО СЕРЕДОВИЩА І НАДАННЯ ДОПОМОГИ МІНЕКОЛОГІЇ У РОЗГЛЯДІ УГОД 
ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ  

Розширення документу щодо нормативно-правового огляду:  Багато запропонованих змін 
до ряду українських законів було запропоновано у Розділі 4.3 (див. також Таблицю 6). Було б 
дуже корисно організувати багатосторонній розгляд існуючого документу з нормативно-
правовим аналізом і розширити його, включивши додаткові закони, нормативні акти і 
стандарти, які буде визнано доцільними багатосторонньою групою. Підготувати розгорнутий 
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звіт в інтересах різних заінтересованих сторін. У Додатку 4 наведено запропонований план 
такої діяльності. 

Підготовка посібника з участі громадянина та неурядової організації  в охороні 
навколишнього середовища: Нормативно-правова база України, яка передбачає участь 
громадянина та неурядової організації  в охороні навколишнього середовища, є складною. 
Більш глибоке розуміння ролі громадян і неурядових організацій в процесі розробки 
сланцевого газу може призвести до підвищення розуміння громадськістю розробки сланцевого 
газу, участі громадськості в прийнятті рішень, охороні навколишнього середовища, і, можливо, 
прийняття розробки сланцевого газу громадськістю. 

Забезпечення Міжвідомчої комісії експертними ресурсами: Забезпечення Міжвідомчої 
комісії експертними ресурсами: Слугувати джерелом інформації для Міжвідомчої комісії, у якої 
можуть виникнути питання з приводу звіту про нормативно-правовий аналіз і про те, як 
впровадити деякі з його рекомендацій в нормативно-правову базу щодо угод про розподіл 
продукції, стосовно яких будуть вестися переговори протягом найближчих кількох місяців. 
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2. ВСТУП  
2.1. ВСТУП 

Ця Екологічна оцінка являє собою зусилля багатопрофільної групи фахівців нафтогазового 
комплексу, права та фахівців-екологів. Роботу проектної групи під керівництвом IRG 
відображено в цій Екологічній оцінці, яка охоплює основні напрямки екологічної 
проблематики щодо розвідки, розробки і використання сланцевого газу. Уряд України через 
Міністерство екології та природних ресурсів брав участь у кожному етапі проекту, і цей звіт 
відображає їхню співпрацю і внесок. 

Команда IRG складається з фахівців в наступних областях: екологічно безпечні технології 
буріння, правовий аналіз законів і нормативних актів щодо нафти та газу, економічний аналіз 
сланцевого газу і регулювання та аналіз із використанням моделювання, а також оцінка 
потенційного впливу сланцевого газу на загальний енергетичний баланс країни. 

2.2. ПЕРЕДУМОВИ 

2.2.1. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ВИМОГ 22 CFR 216  

Вимоги до екологічної оцінки містяться в наступному повідомленні від USAID: 
http://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/22cfr216.htm.  Це повідомлення 
містить перелік чотирьох широких напрямків, які передбачають екологічну оцінку 
запропонованих проектів: 

• Забезпечення виявлення та розгляду екологічних наслідків діяльності, що фінансується 
Агентством США з міжнародного розвитку, з боку Агентства США з міжнародного розвитку та 
країни місцезнаходження до винесення остаточного рішення про продовження, а також 
забезпечення прийняття відповідних природоохоронних заходів; 

• Надання допомоги країнам, що розвиваються, в зміцненні їхньої здатності розуміти значення і 
ефективно оцінювати потенційні екологічні наслідки запропонованих стратегій і проектів 
розвитку, а також обирати, впроваджувати та управляти ефективними екологічними 
програмами; 

• Визначення впливу дій Агентства США з міжнародного розвитку на навколишнє середовище, 
включаючи ті аспекти біосфери, які є загальним і культурним надбанням всього людства, і 

• Виявлення екологічних стримуючих факторів, які стримують розробку, а також визначення та 
впровадження заходів, які допомагають у відновленні бази поновлюваних ресурсів, від яких 
залежить сталий розвиток. 

2.2.2. МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНІ ВИСНОВКИ 

Необхідність екологічної оцінки запланованій діяльності з допомоги, що призводить до 
розробки сланцевого газу в Україні, зумовлена ймовірним діапазоном впливу навіть найбільш 
екологічно свідомих проектів розробки газу. У той же час, здійснення повного розгляду 
вважається доцільним, зважаючи на зростання екологічних проблем в США щодо буріння та 
процесів введення реагентів, відомих як гідророзрив пласта, які пов’язані з експлуатацією 

http://www.usaid.gov/our_work/environment/compliance/22cfr216.htm
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сланцевого газу. Гідророзрив пласта являє собою 50-річну технологію видобутку нафти, яку 
нещодавно почали застосовувати до видобутку газу. В деяких випадках свердловини, де 
проводився гідророзрив пласта, були пов’язані з викидами з газової свердловини, викидами в 
атмосферу, розливом рідини, а також певним забрудненням питної води.9  

Необхідність екологічної оцінки запланованій діяльності з допомоги, що призводить до 
розробки сланцевого газу в Україні, зумовлена ймовірним діапазоном впливу навіть найбільш 
екологічно свідомих проектів розробки газу. У той же час, здійснення повного розгляду 
вважається доцільним, зважаючи на зростання екологічних проблем в США щодо буріння та 
процесів введення реагентів, відомих як гідророзрив пласта, які пов’язані з експлуатацією 
сланцевого газу. Гідророзрив пласта являє собою 50-річну технологію видобутку нафти, яку 
нещодавно почали застосовувати до видобутку газу. В деяких випадках свердловини, де 
проводився гідророзрив пласта, були пов’язані з викидами з газової свердловини, викидами в 
атмосферу, розливом рідини, а також певним забрудненням питної води. 

Позитивне рішення рекомендується для цієї діяльності з урахуванням необхідності: а) розробки 
нових земель для видобутку газу в Західній Україні (22 CFR 216 216.2(d)(vi); б) збудувати нові 
електростанції для використання видобутку сланцевого газу (22 CFR 216.2(d)(ix); 10 в) виявлення 
можливих загроз для вразливих видів (22 CFR 216.5); і г) запобігання втраті біологічної 
різноманітності (Закон про допомогу іноземним державам, 119). На основі цього позитивного 
визначення, програмну екологічну оцінку необхідно здійснити згідно з 22 CFR 216.6, а звіт про 
обсяг екологічної оцінки – відповідно до 22 CFR 216.3(4).   

2.3. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Частину Групи IRG було мобілізовано ще в грудні 2010 р. для здійснення короткої поїздки до 
України для визначення загальної концепції проекту. Щойно опис проекту було прийнято 
USAID, IRG зібрала решту групи в третьому та четвертому кварталах 2011 р..  

Члени Групи приїжджали до України в травні, жовтні, листопаді 2011 р. і січні 2012 р. Ці 
поїздки були спрямовані на ознайомлення Групи з українськими пріоритетами та проблемними 
питаннями, вступ у контакт з відповідними посадовими особами в Україні та роботу з місцевим 
персоналом, що працює за контрактом. Детальний опис проектної діяльності можна знайти в 
Розділі 2.2. 

2.4. МЕТА ПРОГРАМНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ  
Метою процесу екологічної оцінки обсягів є визначення значних проблем, що стосуються 
розробки сланцевого газу, та визначення обсягу проблемних питані, які вирішуватимуться в 
рамках Програмної екологічної оцінки. Завдання складалося з наступної діяльності: 

1. Порівняння сланцевого газу з іншими альтернативами 
2. Координація із заінтересованими сторонами в енергетиці та екології 

                                                   
9 Управління охорони довкілля проводить зараз дослідження екологічного впливу цього процесу на якість питної води, 
затверджене Конгресом. Коли буде підсумовано результати дослідження, Управління охорони довкілля планує визначити 
потребу регулятора у подоланні негативних екологічних наслідків. Позиція галузі полягає в тому, що вони мають добру 
екологічну репутацію і що забруднення водних ресурсів не є малоймовірним, оскільки глибина буріння сланцевого газу 
(більше 10 000 футів) ефективно попереджує взаємодію рідин гідророзриву з підземними водами (менш ніж 250 футів). 
10 Зважаючи на очікувані темпи виробництва сланцевого газу і необхідність заміщення газу, який наразі імпортується з 
Росії, малоймовірно, що нові електростанції на основі сланцевого газу буде збудовано до 2025 або пізніше. 
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3. Ідентифікація технічних, економічних, правових і нормативних питань  
4. Оцінка обсягів екологічних наслідків розробки сланцевого газу 
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3. ОПИС ПРОЕКТУ  
3.1. ПРОГРАМА ТЕХНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЩОДО 
НЕТРАДИЦІЙНОГО ГАЗУ 11 

3.1.1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Державний департамент США запустив Програму технічної взаємодії щодо нетрадиційного 
газу (UGTEP), раніше відому як Глобальну ініціативу щодо сланцевого газу, у квітні 2010 р.. ЇЇ 
метою була допомога країнам у визначенні та розробці ресурсів нетрадиційного природного 
газу в економічно ефективний і екологічно безпечний спосіб. Досвід США щодо сланцевого 
газу показав, що нетрадиційне джерело енергії можна виробляти та використовувати у спосіб, 
що є привабливим для інвесторів і екологічно безпечним, особливо в порівнянні з вугіллям, 
його основним конкурентом. 

У США видобуток сланцевого газу виріс майже від нічого до більш ніж 20% загального 
постачання у 2011 р.. Наразі, виробництво сланцевого газу в США перевищує 6 трлн. куб. футів 
щороку (~140 млрд. куб. м/р.).  На відміну від традиційних вуглеводнів, родовища сланцю 
знаходять в багатьох країнах по всьому світу. Відповідно, UGTEP відповідає не лише за США, а 
й за інших своїх країн-членів: Індію, Китай, Аргентину, Польщу, Йордані та, з-поміж інших, 
Україну. 

Сланець, наряду з іншими нетрадиційними вуглеводнями, є однією із ключових енергетичних 
розробок цього століття і має потенціал стати одним з найшвидше зростаючих трендів у 
світовому постачанні енергії протягом наступних 20-30 років. Енергетичне інформаційне 
управління США (EIA) прогнозує, що до 2030 р. сланцевий газ становитиме 14% загального 
постачання газу, забезпечуючи достатні резерви для розширеного споживання природного газу. 
Як паливо з меншим вмістом вуглецю, що зменшує викиди CO2, нетрадиційний газ забезпечує 
економічний шлях до майбутнього без дестабілізації електромереж і створення проблем 
утилізації відходів і обробки.12  

Досвід США щодо сланцевого газу значно залежав від існування розвиненого 
нафтопромислового сектору і його не можна точно скопіювати в інших країнах. Однак 
значний досвід було акумульовано щодо екологічних, технологічних аспектів і аспектів 
екологічного управління сланцевим газом. Як результат, застосування цього досвіду через 
UGTEP може стати інструментом у допомозі урядам зрозуміти складності розробки сланцевого 
газу. Уряди часто мають обмежені можливості оцінки потенціалу сланцевих ресурсів власної 
країни або не знають, як розробляти сланцевий газ у безпечний і екологічно чистий спосіб за 
допомогою впровадження правильної регуляторної політики і фіскальних структур. Кінцевими 
цілями UGTEP є досягнення більшої енергетичної безпеки, досягнення екологічних цілей і 
інших економічних і господарських інтересів США.  
                                                   
11 Цей розділ базується на описі Глобальної ініціативи щодо сланцевого газу  Держдепартаменту США, однак 
формулювання і статистику було скорочено, оновлено і змінено. 
12 Іншою основною формою нетрадиційного газу є метан вугільних родовищ (що називається газом вугільних пластів у 
деяких країнах). Технологія виробництва газу вугільних пластів є простішою, ніж сланцевого газу, і виробництво 
просунулось вперед у багатьох країнах. 
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3.1.2. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ ТЕХНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЩОДО НЕТРАДИЦІЙНОГО 
ГАЗУ 

UGTEP використовує політику взаємодії уряд-уряд, для того щоб надати технічний, 
регуляторний досвід і дипломатичні можливості федерального уряду і урядів штатів США з 
метою допомогти обраним країнам зрозуміти свій потенціал щодо сланцевого газу. Урядові 
органи США, що є партнерами Держдепартаменту в рамках UGTEP, включають: Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID); Відділ геологічного нагляду Міністерства внутрішніх 
справ США (USGS); Бюро управління, регулювання та контролю енергії океану Міністерства 
внутрішніх справ США (BOEMRE); Програму розробки господарського законодавства 
Міністерства торгівлі США (CLDP); Агентство з охорони природного середовища (EPA) і 
Управління органічної енергії Міністерства енергетики США (DOE/FE). 

Діяльність UGTEP підігнана під конкретні потреби і можливості фінансування кожної країни. 
Приклади діяльності UGTEP включають: оцінку ресурсів сланцевого газу; технічні рекомендації 
для оцінювання можливостей виробництва, економічного та інвестиційного потенціалу 
ресурсів сланцевого газу; практикуми і семінари щодо технічних, екологічних, комерційних і 
регуляторних завдань, які стосуються розробки сланцевого газу. Інша діяльність може 
сфокусуватися на регуляторних політиках і питаннях фіскальних структур. На прохання країн-
членів, Держдепартамент організовує конференції, зібрання, навчання та заходи, пов’язані з 
державно-приватним партнерством, у Сполучених Штатах. Вони також запрошуються до участі 
в певних багатосторонніх зустрічах.  

3.2. ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 
Перша поїздка до України відбулася в грудні 2010 р. з метою оцінки необхідності обсягів робіт в 
рамках програми співпраці для GSGI. У поїздці взяли участь: Роберт Айкорд з USAID, два 
представники GSGI у Держдепартаменті (Ребекка Неф і Алекс Грінштейн), Бренда Пірс з 
Відділу геологічного нагляду США і Доналд Герцмарк, консультант. Група провела зустріч з 
посадовцями Міністерства палива та енергетики, Міністерства екології і природних ресурсів 
(Мінекології), Ради (Парламенту), Держгірпромнагляду та ін. 

Контракт виборола International Resources Group (IRG) згідно з 2007 USAID Energy IQC. 
Мінекології було обрано органом-партнером, тому що (а) Мінекології має повноваження 
підписувати договори про розподіл продукції, обраний контракт на сланцевий газ; і (б) USAID 
визначило, що його першочергова допомога має бути у формі оцінки екологічних питань, 
законів і нормативних актів України, адже вони стосуються розвідки, розробки та виробництва 
сланцевого газу.  

Організаціями та особами, залученими для проведення цієї екологічної оцінки, були: 

• Х’юстонський центр провідних досліджень (у співробітництві з Програмою екологічно 
чистого буріння - EFD) – Річард Хаут; 

• Університет м. Леобен, Департамент технологій нафтовидобутку (EFD) – Герхард 
Тонгаузер; 

• Університет Колорадо, Центр природоохоронного права – Кетрін Муц і Меттью Майкл 
Сура; 

• International Resources Group – Пет ДеЛаквіл і Доналд Герцмарк (консультант). 

У травні 2011 р. Група IRG  із трьох осіб, під керівництвом Роберта Айкорда і Барбари Бріттен 
з USAID плюс Пет ДеЛаквіл, надалі керівник проекту, Річард Хаут і Герхард Тонгаузер 
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відвідали м. Київ для обговорення проекту з Мінекології та іншими в країні. Початковий 
детальний Обсяг робіт був розроблений IRG і узгоджений у вересні 2011 р. Цей Обсяг робіт 
передбачав вихідний Аналіз обсягів екологічних робіт і Екологічну оцінку, кожен з цих 
документів відповідав стандартним принципам і практиці USAID. 

У жовтні 2011 р. Герцмарк і Тонгаузер відвідали м. Київ для зустрічі з контактною особою 
Держдепартаменту, Жаклін Гендерсон, іншими посадовцями посольства США в Києві, 
посадовими особами Мінекології, співробітниками Американської торгівельної палати 
(AmCham) і іншими ключовими сторонами в нафтовій промисловості і юридичній спільноті. 
Результатом поїздки був Аналіз обсягів екологічних робіт, завершений у грудні 2011 р.  

По закінченні Аналізу обсягів Групі було надано короткий огляд і дорожню карту її діяльності 
для завершення стадії екологічної оцінки. Кожному члену Групи було поставлено конкретні 
завдання в цьому короткому огляді, які надалі спрямовували їхню увагу і діяльність у сфері права, 
технологій буріння, екологічних наслідків, а також аналізу альтернатив і оцінки регуляторного 
середовища. Розпочалася робота з моделювання сценарії альтернативного виробництва 
сланцевого газу і того, як це джерело енергії вписується у енергетичне майбутнє України. 

У жовтні і листопаді 2011 р. пані Муц і пан Сура приїжджали до України, зустрічалися з 
місцевими юридичними особами та брали участь в практикумі, який проводився у Львові, на 
Західній Україні. Пан Сура також контактував з інститутом права у Західній Україні, який 
надасть Групі аналіз місцевих і регіональних юридичних питань. 

Протягом тих поїздок пані Муц і пан Сура змогли отримати інформацію, що допомогла 
сконцентрувати їхні зусилля на питаннях, що стосуються Екологічної оцінки.  

У січні-лютому 2012 р. д-р Герцмарк приїжджав до Києва для того, щоб зустрітися з 
партнерами у Мінекології і обговорити діяльність щодо угод про розподіл продукції з членами 
юридичної спільноти і нафтової промисловості. Герцмарк представив попередні висновки 
щодо певних екологічних питань партнерам з Мінекології. 

Протягом лютого 2012 р. Академія наук України змогла завершити стимуляційне моделювання 
профілів виробництва сланцевого газу в контексті обраних сценаріїв виробництва і споживання 
енергії для країни. 

У лютому 2012 р. співробітники пана Прохаски і д-ра Тонгаузера працювали з представниками 
промисловості, включаючи як українських, так і міжнародних компаній. Проводилися 
обговорення з представниками міжнародних нафтових компаній, представлених в Україні, 
таких як ExxonMobil, Chevron, Shell, TNK-BP тощо. Головними предметами обговорення були 
щільність буріння, технічні можливості та інфраструктура гідророзриву пласта в країні, якщо 
вона є.  

У лютому 2012 р. д-р Герцмарк представив попередні висновки послу Річарду Морнінгстару та 
іншим в Бюро енергетики Держдепартаменту. 

У квітні 2012 р. вся Група повернеться до м. Києва для презентації своїх висновків. 

3.3. ЦІЛІ ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Як зазначено в Обсязі робіт, цілі цієї діяльності можна підсумувати таким чином: 

• Цей проект призначений для того, щоб розпочати процес допомоги Уряду України у 
розробці основ екологічно безпечної розробки сланцевого газу. 
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• Ця оцінка порівняє ряд можливих енергетичних альтернатив розробки сланцевого газу і 
визначить відповідні екологічні, економічні, правові і нормативні питання, пов’язані з 
розробкою сланцевого газу. 

• Технічна команда USAID і IRG координуватиме діяльність з Міністерством екології і 
природних ресурсів, Робочою групою зі сланцевого газу і технічними експертами, 
призначеними цією групою, для того щоб забезпечити залучення інших 
заінтересованих органів і організацій і забезпечити проведення екологічної оцінки у 
відкритий, прозорий і партнерський спосіб. 
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4. АНАЛІЗ І 
АЛЬТЕРНАТИВИ  
Це основний аналітичний розділ звіту. Він розпочинається з аналізу потенційної ролі 
сланцевого газу в енергетичному майбутньому країни. Решта розділу складається з опису 
природного середовища двох проаналізованих змін, переліку потенційних екологічних 
наслідків виробництва сланцевого газу на повітря, воду, природне середовище, оцінку поточних 
технологій виробництва газу в Україні та каталог можливих негативних наслідків і їх 
усунення/передовий досвід відповідно до екологічної депресії та типу впливу. 

4.1. ПОРІВНЯННЯ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ ТА ІНШИХ 
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  

4.1.1. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗРОБКИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ 

Для того щоб оцінити витрати та переваги розробки сланцевого газу відносно інших 
альтернативних джерел енергії в Україні, національна TIMES13-модель планування енергетичної 
системи України14, розроблена в рамках проекту регіональної енергетичної безпеки і розвитку 
ринку USAID спільно з діяльністю зі стратегічного планування Hellenic Aid SYNENERGY, була 
використана для порівняння сланцевого газу та альтернативних сценарії з еталонним сценарієм 
(сценарієм звичайного бізнесу).   

Було визначено наступні сценарії для забезпечення врахування повного діапазону альтернатив 
розробки сланцевого газу і проаналізовано для надання порівняння відносних наслідків в 
частині витрат енергетичної системи, викидів у навколишнє середовище (зокрема, CO2), 
імпорту енергії, вимог до інвестування в технології та інші заходів. 

5. Стимулювання енергетичної ефективності 
6. Мандати на відновлювану енергію 
7. Розвиток вуглевидобувних технологій 
8. Розробка метану з вугільних пластів 
9. Зростання імпорту газу 

З цих сценаріїв було відкинуто розробку метану з вугільних пластів, оскільки наразі йде 
видобуток метану з вугільних шахт в Україні, а місцеві та міжнародні експерти погодилися, що 
розробка метану з вугільних пластів може лише слідувати за розробкою сланцевого газу, і 
проблеми його розробки схожі з проблемами розробки сланцевого газу. 
                                                   
13 Див. www.iea-etsap.org.  

14 Модель описує енергетичну систему України, починаючи з видобутку ресурсу, процесу, що перетворює первинні 
енергоносії на електроенергію, природного газу, що відповідає вимогам до транспортування трубопроводами, рідкого 
палива тощо, прилади кінцевого споживання, які постачають енергетичні сервіси, такі як освітлення, обігрів приміщень, 
промислових електроприводів тощо, для того щоб відповідати майбутнім потребам у енергії, спричиненим зростанням 
ВВП, населення та іншими факторами. 
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Кожен сценарій має бути оцінений так, як коротко описано нижче. 

Еталонний сценарій: Це розвиток енергетичної системи зі звичайним бізнесом з відсутністю 
нової політики або розробок технологій поза тими, що заплановані урядом. 

Стимулювання енергетичної ефективності: Управління споживанням і програми 
енергетичної ефективності, які призведуть до скорочення кінцевого споживання на 1%/рік до 
2030 р. Цей сценарій узгоджується з різноманітними проголошеннями Державного агентства з 
енергетичної ефективності та енергозбереження, яке відповідає відновлювану енергетику і 
політику енергоефективності. 

Мандати на відновлювану енергію: Програми та стимули для досягнення мети щодо 
виробництва 20% електроенергії з відновлюваних джерел у 2020 р. і 30% - до 2030 р.  Цей 
сценарій узгоджується з різноманітними деклараціями Національної асоціації відновлюваної 
енергетики України. 

Розвиток вуглевидобувних технологій:  Цей сценарій припускає, що стимулюються 
високоефективні технології виробництва електроенергії з вугілля, такі як циркулююче 
спалювання з псевдоскрапленим шаром, установки надкритичного та ультра-надкритичного 
виробництва. Однак не були включені чисті вуглевидобувні технології з каптажем і 
секвестрацією CO2, враховуючи те, що в Україні немає політики, що стимулює скорочення 
викидів парникових газів. 

Імпорт газу за контрактом: Згідно з існуючим контрактом бери-або-плати, Україна повинна 
щорічно купувати близько 33 млрд. куб. м (1,17 трлн. куб. футів) природного газу в Росії. 
Термін дії останнього з цих контрактів спливе у 2018 р., і, хоча українські посадовці оголосили 
про наміри скоротити обсяги, цей сценарій вивчає наслідки продовження цих контрактів до 
2030 р. 

4.1.2. ПОТЕНЦІЙНІ РІВНІ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ 

Цей аналіз вивчив низькі, середні та високі рівні ресурсів сланцевого газу в Україні на основі 
розрахунків, проведених технічною командою. Кожен з рівнів ресурсів сланцевого газу 
базується на наступних припущеннях: 

1. Можливості побудови бурових установок не відрізняється у варіантах ресурсів. 
Можливості передбачають дві нові бурові установки протягом першого року і п’ять 
нових бурових установок у наступні роки; 

2. Рівень проникнення (ROP ) є основною змінною, що впливає на рівні ресурсів, оскільки 
він сильно залежить від технологій і практики буріння, і він коливається від 80 м (260 
футів) на день до 160 м (520 футів) на день; 

3. Витрати на гідророзрив пласта повинні бути скоріше пропорційними до витрат на 
буріння, ніж постійними; 

4. Припускається, що середній рівень виробництва сланцевого газу на свердловину є 
постійним – 113 млн. м3 (~4 млрд. куб. футів) на рік; 

5. Кількість свердловин на майданчик (12) є також постійною, і 
6. 2015 р. є початком розробки сланцевого газу в Україні. 

Зміна рівня прокинення насамперед впливає на кількість свердловин, пробурених кожного року, 
як це показано на Рис. 3. 
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Рисунок 3: Загальна кількість свердловин сланцевого газу, пробурених згідно з кожним 

сценарієм виробництва  

 

Сукупне потенційне виробництво сланцевого газу показане на Рисунку 4 для трьох випадків, і ці 
показники порівнюються з поточним вітчизняним виробництвом і імпортом традиційних 
газових ресурсів в еталонному сценарії. Слід відмітити, що ресурс сланцевого газу, що 
розробляється, в усіх трьох випадках має потенціал перевищити прогнозовані рівні споживання 
природного газу в Україні. За високого ROP є потенціал досягти цього до 2024 р., за середнього 
ROP – до 2028 р., за низького – після 2035 р. 
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Рисунок 4: Потенціал річного виробництва сланцевого газу в порівнянні зі споживанням за 

Еталонним сценарієм 

 

Дані технічної команди вказують на те, що витрати виробництва сланцевого газу є постійними 
у часі і значно різняться: від 331 € за 1000 м3 у випадку низького ROP до 272 € за 1000 м3 у 
випадку середнього ROP і до 165 € за 1000 м3 у випадку високого ROP (US$9.37, $7.70 і $4.67 за 
mmbtu, відповідно). 

Таблиця 2 визначає перевірку моделі і позначення, які використовуються для ідентифікації 
дев’яти сценаріїв, що складають аналіз альтернатив розробки сланцевого газу в Україні. 

Таблиця 2: Матриця перевірки моделі з позначеннями сценаріїв для аналізу альтернатив 
розробки сланцевого газу в Україні 

Сценарій Низький ROP Середній ROP Високий ROP 

Еталонний 1 (UA-SGS-L-REF) 2 (UA-SGS-M-REF) 3 (UA-SGS-H-REF) 
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енергетичної 
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4.1.3. ПРИПУЩЕННЯ ЕТАЛОННОГО СЦЕНАРІЮ 

Еталонний сценарій представляє розвиток енергетичної системи зі звичайним веденням бізнесу 
і бере до уваги поточні тренди і урядову політику. Головними передумовами є відсутність 
радикальних змін в технологіях енергетичної системи і концентрація на подовженні 
економічного життєвого циклу існуючих об’єктів (з підвищенням продуктивності), а також 
продовження реструктуризації економіки з переходом від енергоємної промисловості до 
комерційних послуг. Більш конкретні деталі включають: 

• Відродження природного газу: помірні інвестиції забезпечують випуск 23,5 млрд. куб. м 
у 2020 р. і 25,7 млрд. куб. м у 2030 р. (830 і 908 млрд. куб. футів, відповідно); 

• Видобуток нафти: помірні інвестиції зберігають випуск 4,1-4,5 млн. т (~85,000-90,000 
барелів/день);  

• Атомна енергія: Протягом 2006-2030 рр. не більш ніж 48% сукупного виробництва 
електроенергії може надходити з атомних станцій. Існуючі станції не закриють, а нові 
потужності до 2 ГВт можуть додатися до 2030 р.; 

• Теплові електростанції (ТЕС) і теплові електроцентралі (ТЕЦ): Додаткові потужності не 
перевищать 10% сукупного виробництва в 2020 р. і 15%  - у 2030 р.; 

• Гідроелектростанції: Максимальна проектна потужність становитиме 13 ГВт у 2020 р. і 
15 ГВт – у 2030 р.; 

• Вітер: максимальна проектна потужність становитиме 18 ГВт у 2020 р. і 24 ГВт – у 2030 
р.; 

• Сонячна енергія: максимальна проектна потужність становитиме 6 ГВт у 2020 р. і 8 ГВт 
– у 2030 р.; 

• Експорт електроенергії: збережеться на поточному рівні; 
• Виробництво тепла міськими котельними: не менш ніж 40% сукупного виробництва до 

2013 р. і 32% - до 2030 р., при цьому з природного газу  - не менш ніж 95% до 2015 р. і 
80% - до 2030 р.; 

• Виробництво сталі: середні темпи зростання, що досягають повного завантаження 
існуючих потужностей після 2020 р.;  

• Виробництво коксу металургійними компаніями: залишиться стабільним на рівні 15%; 
• Провідні промислові технології: нові технології в кольоровій металургії, виробництві 

цементу, паперовій промисловості не перевищать 5% частки до 2030; 
• Провідні технології в домогосподарствах, державному і комерційному секторах: нові 

технології обігріву приміщень, підігріву води і кондиціюванні повітря не перевищать 2% 
у 2020 р. і 5% - у 2030 р.; 

• Модернізація житлових і комерційних будівель: частка будівель, що пройдуть 
модернізацію, не перевищить 2% у 2020 р. і 5% - у 2030 р., і 

• Субсидії на енергетичні ресурси за типами споживачів припиняться до 2020 р., а тарифи 
стануть економічно обґрунтованими. 

4.1.4. АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇВ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ 

В межах горизонту дослідження ( з 2010 р. до 2030 р.) сланцевий газ є економічно привабливим 
згідно з припущенням Еталонного сценарію, як показано на Рисунку 5. Однак економічна 
доцільність у випадку низького ROP не виникне до 2027 р. 
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Рисунок 5: Виробництво сланцевого газу згідно з припущенням Еталонного сценарію 

Різні альтернативи сланцевого газу більш детально вивчені для випадку середнього ROP, а їхній 
вплив на розробку сланцевого газу показано на Рисунку 6. Енергоефективність має найбільший 
вплив на економічну розробку сланцевого газу, починаючи з 2020 р., вирівнюючи 
виробництво на майже 44% нижче рівнів, яких виробництво сланцевого газу досягло би без 
стимулювання енергоефективності (випадок “M-Ref” на Рисунку 6). Однак щорічний обсяг 
виробництва сланцевого газу протягом цього періоду залишається досить значним на рівні 
близько 900 PJ (26,8 млрд. м3 або 946 млрд. куб. футів). 

Сценарій передових вуглевидобувних технологій також показує вплив на виробництво 
сланцевого газу, починаючи з 2020 р., але це скорочення лише на 8-10% від сукупного обсягу 
виробництва. Сценарії відновлюваної енергії і розширення імпортного контракту також мають 
мінімальний вплив на виробництво сланцевого газу. 

Політичний сценарій, за яким залишаться поточні контракти на імпорт, має найбільший вплив 
на виробництво сланцевого газу не через економічні причини, а тому що для розвитку 
сланцевого газу залишається замало ринкового простору. Згідно з цією політикою, рівень 
виробництва сланцевого газу становитиме близько 7, 5 млрд. м3 або 265 млрд. куб. футів на рік. 

За сценаріями високого ROP, енергоефективність має схожий вплив, скорочуючи рівень 
виробництва сланцевого газу на прибл. 38% після 2020 р., але з більш високого рівня (33,4 млрд. 
м3 або 1,17 трлн. куб. футів), а сценарій відновлюваної енергії має мінімальний вплив. 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

2015 2018 2021 2024 2027 2030 

PJ 

Виробництво сланцевого газу 

UA-SGS-H-REF 

UA-SGS-M-REF 

UA-SGS-L-REF 

UA-SG-REF 



 

ENVIRONMENTAL AND REGULATORY ASSESSMENT FOR SHALE GAS DEVELOPMENT IN UKRAINE, VOLUME 1 29 

 
Рисунок 6: Виробництво сланцевого газу у випадках середнього ROP  

 

За еталонним сценарієм, імпорт природного газу в Україну лише трохи знижується між 2012 і 
2030 рр. Однак, у випадках середнього і високого ROP, розробка сланцевого газу опускає 
імпорт природного газу майже до нуля до 2024 р., як показано на Рисунку 7. У випадку низького 
ROP, природний газ переживає аналогічне падіння , починаючи з 2027 р. 

Рисунок 8 показує, що альтернативи сланцевого газу мають невеликий вплив на обсяги імпорту 
природного газу, де енергоефективність і передові технології вуглевидобування прискорюють 
зниження. Політика подовження контрактів на імпорт зберігає обсяги імпорту на рівні близько 
85% від рівня 2012 р. Економічним наслідком цього сценарію є зростання витрат енергетичної 
системи до €2.4 (US$ 3.2) млрд. у 2030 р. відносно випадку середнього ROP. 

У випадку високого ROP і енергоефективності, імпорт газу падає майже до нуля до 2021 р. 
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Рисунок 7: Імпорт природного газу  згідно з припущенням Еталонного сценарію 

 
Рисунок 8: Імпорт природного газу у випадках середнього ROP 

Як показано на Рисунку 9, викиди CO2, пов’язані з сектором енергетики, зростуть на 20% в 
еталонному сценарії між 2012 і 2030 рр., і сланцевий газ додасть ще 3% до 2030 р. Вони 
підвищуються, оскільки сланцевий газ заміщує не тільки вугілля і нафту, але і імпортовану 
електроенергію і деякі відновлювані джерела енергії, вільні від CO2. Це показано на Рисунку 10. 
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Рисунок 9: Викиди CO2  у секторі енергетики  згідно з припущенням Еталонного сценарію 

 
Рисунок 10: Кінцеве споживання енергії: Відмінність від еталону для випадків середнього і 

високого ROP 

Рисунок 11 показує, що у випадках середнього ROP зниження викидів CO2 можна досягти, 
якщо вивчити сценарій сланцевого газу в поєднанні зі сценаріями відновлюваної енергії (7% у 
2030 р.) і енергоефективності (16% у 2030 р.). 
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Рисунок 11: Викиди CO2  у секторі енергетики у випадках середнього ROP 

 

 
Рисунок 12: Кінцеве споживання енергії: Відмінність від еталону для випадків середнього 

ROP 
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Рисунок 12 показує, що у випадках середнього ROP, сценарій відновлюваної енергії 
характеризується незначним підвищенням використання природного газу, тоді як за 
енергоефективного сценарію лише відновлювана енергія і електроенергія демонструють 
зростання. Усі решта первинних джерел енергії характеризуються падінням. 

Рисунок 13 показує економію витрат енергетичної системи від виробництва сланцевого газу, 
особливо у випадках середнього та високого ROP. Потенційна економія складатиме щорічно 
майже €2.8 млрд. за середнього ROP до 2030 р. У випадку високого ROP потенційна економія 
складатиме майже €7.8 млрд. щорічно до 2030 р. Майже вся ця економія припадає на витрати 
палива, оскільки дорожчий імпортний газ замінюється вітчизняним сланцевим газом. 

 
Рисунок 13: Витрати енергетичної системи: Відмінність  від еталону для випадків середнього 

і високого ROP 

Рисунок 14 показує вплив альтернативних сценаріїв на економію витрат енергетичної системи у 
випадках середнього ROP. Стимулювання передових технологій вуглевидобування підвищить 
економію витрат палива, зважаючи на вищу ефективність нових вугільних заводів. Сценарій 
технологій вуглевидобування також припускає, що політика з боку пропозиції вугілля знизить 
вартість вугілля для користувачів. 

Висока вартість мандатів на відновлювану енергію перекриває економію від розробки 
сланцевого газу і призводить до підвищення витрат енергетичної системи. Стимулювання 
енергоефективності є низько затратним відносно сланцевого газу і підвищує економію витрат 
енергетичної системи до майже €3,6 млрд. (US$4,8 млрд.) до2030 р. 
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Рисунок 14: Витрати енергетичної системи: Відмінність  від еталону для випадків середнього 

ROP 

4.2. УРАЖЕНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
Було досліджено два басейни (Схід: Дніпровсько-Донецький, Захід: Карпатський), для того щоб 
проаналізувати екологічні наслідки розробки сланцевого газу на воду, екологічно чутливі 
регіони і сільськогосподарські регіони (Рисунок 15). Третій потенційний басейн, Кубанський, 
простягається з Північнокавказького регіону Росії через Крим і його не було включено до цієї 
оцінки. 

• Дніпровсько-Донецький басейн, розташований на сході України на території важливих 
областей, а саме Харківської, Чернігівської, полтавської, Донецької та Сумської: 
Дніпровсько-Донецький економічний регіон багатий на корисні копалини. У ньому 
знаходиться промислове виробництво, включаючи важку промисловість. Провідні 
галузі промисловості – це видобувна, металургійна, хімічна та машинобудівна. Басейн 
складається з кластеру заводів з виробництва цинку, ртуті, добрив тощо. Розвиток 
коксівної і хімічної промисловості тісно пов’язаний з металургійною та вугільною 
промисловістю. У регіоні найбільша концентрація тепло- і гідроелектростанцій в 
Україні. 

• Поряд з високим рівнем індустріалізації, регіон є одним з найбільших постачальників 
продуктів харчування для країни.15 

• Карпатський басейн, розташований на заході України на території таких важливих 
областей, як Львівська, Івано-Франківська і Чернівецька: Південно-західний 
економічний регіон має високу щільність населення, щільну мережу доріг і залізниць. 

                                                   
15 Ukraineatpresent. Джерело в Інтернеті: http://ukraineatpresent.com/Economic_Areas_p_76. (доступ здійснено 17.02.2012 
р.). 
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Це ставить регіон на сприятливу позицію із запасами металів і палива, 
машинобудівними заводами і поставкою продукції споживачам. Найбільші запаси 
корисних копалин і цінної деревини Карпатських лісів використовуються у хімічній, 
газовій, видобувній, лісопереробній, паперовій, порцеляновій та інших галузях 
промисловості. 

• Місцеве сільське господарство формує основу харчової промисловості, такої як цукрова, 
зернопереробна та інші галузі.16 

• Оцінка південного Азово-Кубанського басейну не була частиною цього дослідження.17 

Джерело: Зарко Стефановськи "Огляд нафтогазового сектору України", грудень 2005 р. 

4.2.1. ТРАДИЦІЙНІ НАФТА ТА ГАЗ В ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОМУ І 
КАРПАТСЬКОМУ БАСЕЙНАХ  

Сьогодні Дніпровсько-Донецький басейн є важливим виробничим регіоном України, в якому 
нараховується 90% українського виробництва з понад 120 газових родовищ. Наразі у басейні 
пробурено понад 3000 свердловин (Рисунок 16). 

Карпатський басейн (Рисунок 17) є вивченим нафтогазовим басейном з довгою історією 
розвідки та виробництва. Перші роботи з розвідки та видобутку нафти датуються кінцем ХVIII 
ст.. Ряд значних відкриттів нафтових родовищ було зроблено в середині XIX ст., а великі 
родовища газу було знайдено в середині XX ст.. Загальний випуск з української частини є 
досить великим – у 1996 р. у Нафтогазовому Журналі повідомлялося про понад 700 млн. 
                                                   
16 Ukraineatpresent. Джерело в Інтернеті: http://ukraineatpresent.com/Economic_Areas_p_76. (доступ здійснено 17.02.2012 
р.). 
17 Стіг Арне Крістоферсен, партнер UkraNova Ltd., “Потенціал сланцевого газу в Україні: оцінка великої можливості”, 
Бахрейн 2010 р.. 

Рисунок 15: Вуглеводневі басейни в Україні 

http://www.fox-davies.com/media/1263/fdc_ukraine_report.pdf
http://ukraineatpresent.com/Economic_Areas_p_76
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барелів нафти і 8 трлн. куб. футів природного газу (111 млн. м3 нафти і 0,227 трлн. м3 

природного газу).18 

 

 

                                                   
18 Журнал «Нафтова і газова промисловість», 1996 р., Том 94, Випуск 2. 

Рисунок 16: Дніпровсько-Донецький басейн 
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Рисунок 17: Карпатський басейн 

 

4.2.2. ПРИРОДНІ ЛАНДШАФТИ, БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ВИДИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД 
ЗАГРОЗОЮ  

Континентальні екосистеми України можна поділити на шість біографічних областей, плюс 
додаткові прісноводні, берегові і морські екосистеми (Рисунок 18).19 Біорізноманіття України 
включає багато унікальних видів (ендемік) і унікальних група або спільнот рослин і тварин, хоча 
більшість природних систем України змінилися. Близько 70% природної рослинності України 
було перетворено на сільськогосподарські системи. Основні області рослинності Карпатського 
басейну – це зона Західних лісів і зона Карпатських гір. Основні області Дніпровсько-
Донецького басейну – це Полісся, Лісостеп і Степ. Аналіз показників біорізноманіття для 
проекту Національного користування 2004 р. Назвала як лісостепову, так і степову екосистеми, 
такими, що знаходяться під найбільшою загрозою в Україні.20  

Відомих видів рослин, грибів і лишайників України – близько 18 000.21  Екосистеми України є 
середовищем існування близько 45 000 видів безхребетних і хребетних тварин.22 В Україні 

                                                   
19 ECODIT. 2011 Ukraine FAA119 Аналіз біорізноманіття: Дії, необхідні для збереження. Процвітання, харчування та 
збереження екосистем (PLACE) IQC Task Order # AID-121-TO-11-00001 (далі - ECODIT).  Текст про біорізноманіття у 
цьому звіті було вільно взято з цього звіту. Карта – з Рисунку 2.1 і походить з Національного атласу України. 2008 р. Б.Е. 
Патон, А.П. Шпак, Л.Г. Руденко та ін. Національна Академія Наук України. http://wdc.org.ua/atlas/en/4120100.html 
20 Василь Придатко, Юлія Апетова і Стефані Ашманн, 2004 р.. Проект «Біорізноманіття та сільське господарство в 
Україні» (BINU), Український центр менеджменту землі та ресурсів. 
http://www.ulrmc.org.ua/services/binu/prmaterials/Biodiversity_Agriculture.pdfrydatko,  
21 Включаючи 5 227 грибів, 1 322 лишайників, 4 908 водоростей, 763 мхів і 6 086 судинних рослин.  (Національний атлас 
України, 2008 р.). http://wdc.org.ua/atlas/en/4110100.html and http://www.biomon.org/en/. 

http://wdc.org.ua/atlas/en/4120100.html
http://www.ulrmc.org.ua/services/binu/prmaterials/Biodiversity_Agriculture.pdfrydatko
http://wdc.org.ua/atlas/en/4110100.html%20and%20http:/www.biomon.org/en/
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нараховується приблизно 440 ендемічних і субендемічних видів. Дванадцять видів хребетних 
тварин є ендемічними для України. 9% українських судинних рослин є ендеміками. Гори 
характеризуються особливо високою ендемічністю: в українських Карпатах є 133 ендемічних 
види з-поміж усіх 2 050 видів.23  

Ліси були природною рослинністю західних і північних частин України. Ліси Західної України 
є загалом листяними; ліси північного і північно-західного Полісся є змішаними хвойними і 
листяними. У лісовій зоні близько 50% решти лісу є насадженнями, як правило, одновікових 
монокультур, а не природно відтворюваними лісами. Така ситуація є викликом для 
біорізноманіття, оскільки багатьом ендемічним рослинам і тваринам потрібні «стиглі» лісові 
місця існування із значною часткою мертвих дерев і таких, що розкладаються, а також сухостою 
на землі. Лісостепова біогеографічна зона є екологічною перехідною зоною між лісовою і 
луговою екосистемами. Ліси, лугові степи, вологі луги і водно-болотні угіддя в долинах рік 
співіснують у цьому регіоні. У лісостеповій зоні землі – це здебільшого родючі чорноземи, 
багаті на гумус, а тому великі площі лісу були очищені, і більшість степових угідь в цій зоні були 
засаджені однорічними культурами. Оскільки лишилося мало природних ландшафтів у цій зоні, 
також існує мало за кількістю і площею заповідних територій. 

Степ – це суха помірна лугова екосистема з опадами 300-450 мм на рік. Рослинність степу – це 
здебільшого стійки до посухи трави та напівчагарники. Перетворення природної рослинності 
на сільськогосподарські угіддя було найбільш поширеним в степовому краї переважно через 
високо родючі чорноземи. 

Гірська зона українських Карпат характеризується висотними зонами рослинності: передгірські 
ліси, гірські ліси нижнього та верхнього рівні, субальпійська та альпійська зони. Вище лінії 
дерев рослинність складається з низькорослих чагарників і лугів, а на найвищих гірських 
висотах знаходяться полонини. У нижчих лісових зони проводяться лісозаготівлі, як і в інших 
лісових зонах. 

                                                                                                                                                                 
22 Близько 35 000 є видами комах. До хребетних в Україні належать 117 видів ссавців, almost 400 видів птахів, 21 вид 
рептилій, 17 видів земноводних і 182 види та підвиди риб. http://www.biomon.org/en/  
23 Див. Planta Europa за посиланням: http://www.plantaeuropa.org/eip/country_profiles/assets/pt web site  dreamweav er/pt 
website country pages/country/ukraine.html  

http://www.biomon.org/en/
http://www.plantaeuropa.org/eip/country_profiles/assets/pt%20web%20site%20%20dreamweav%20er/pt%20website%20country%20pages/country/ukraine.html
http://www.plantaeuropa.org/eip/country_profiles/assets/pt%20web%20site%20%20dreamweav%20er/pt%20website%20country%20pages/country/ukraine.html
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Ліси України виконують важливі екологічні та економічні функції, включаючи захист ґрунтів і 
вод, оздоровлення, виробництво продукції лісництва. Всі ліси позначено зеленим на  Рисунку 
19. Національні лісові угіддя також грають важливу роль у збереженні біорізноманіття в лісових 
біогеографічних регіонах України у сланцевих зонах на сході і заході. Загальна площа 
українських лісів, що входять до лісового фонду, яким управляє Державне агентство лісових 
ресурсів, складає близько 7,5 млн. га. Це становить близько 70% українських лісових угідь, тоді 
як решта залишаються під контролем інших органів. 24  

Державна програма «Ліси України» на 2002-2015 рр.25 визначає оптимальну кількість 
лісонасаджень для України на рівні 19-20%. Для досягнення цього, лісові площі слід збільшити 
                                                   
24 ECODIT, 30. 
25 Національна екологічна політика України: загальні оцінки і ключові рекомендації”, Київ 2007 р. 

Рисунок 18: Біогеографічні області України 

http://www.undp.org.ua/files/en_72259national-color.pdf
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щонайменше на 2-2,5 млн. га. Однак деякі дослідники вбачають, що оптимальна кількість 
лісонасаджень повинна становити 25%. Практично всі лісові маси в Україні потерпають від 
значного техногенного і антропогенного впливу. Їхні санітарно-гігієнічні та захисні функції 
слабшають в результаті промислових викидів. Чорнобильська трагедія нанесла страшного удару 
українським лісам. Надмірне зрубання стволів дерев середнього віку і майже стиглих дерев є 
іншою причиною ослаблення фітоценозу. Більшість західної частини Карпатського басейну 
вкрита лісами.  

4.2.3. ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

Україна розпочала процес опису та захисту особливих видів і місць існування через систему 
заповідників України (Рисунок 20, Рисунок 21), але землі України не дуже добре окреслено або 
охарактеризовано. Систему територій природно-заповідного фонду було засновано 1992 року 
Законом України «Про природно-заповідний фонд України», № 2456-XII, 16.06.1992 (далі – 
«Закон про території природно-заповідного фонду»), який визначив національну систему 
територій природно-заповідного фонду незалежної  України .26 Цей закон визначає дев’ять 
категорій територій природно-заповідного фонду, п’ять з яких формують ядро системи 
територій природно-заповідного фонду (Таблиця 3).27 Національна система територій 
природно-заповідного фонду складається наразі з більш ніж 7 000 територій природно-
заповідного фонду, що охоплюють територію близько 2,8 млн. га, тобто більш ніж 5% 
національної території. Станом на січень 2011 р. серед лісів під управлінням Державного 
агентства лісових ресурсів близько 1,2 млн. га, тобто 15,4% територій лісового фонду, займають 
території природно-заповідного фонду лісів.28 Ці території природно-заповідного фонду лісів є 
частиною системи територій природно-заповідного фонду, коротко описаної у Таблиці 3. 

З початку незалежності, природно-заповідний фонд України збільшився більш ніж удвічі за 
площею, тобто на 1 303,1 тис. га. Існує план подальшого стрімкого зростання до 10,4% до 2015 
р. В Україні є багато територій природно-заповідного фонду, зареєстрованих у рамках її участі у 
міжнародних угодах. Первісні букові ліси Карпат є пам’яткою природної спадщини ЮНЕСКО; 
існує шість біосферних заповідників в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»; є 
також 33 водно-болотних угіддя, зареєстрованих згідно з Рамсарською конвенцією.29 

 

  

                                                   
26 ECODIT, цитата щодо територій природно-заповідного фонду України, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Protected_areas_of_Ukraine, переглянуто 19 квітня 2011 р.); Закон України про природно-
заповідний фонд, 16 червня 1992 р, № 2456-12. 
27 ECODIT, Таблиця 5.1.  Джерела для цієї таблиці: Державне агентство територій природно-заповідного фонду, квітень 
2011 р. GEF-UNDP, 2008 р.; Категорії територій природно-заповідного фонду України: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Categories_of_protected_areas_of_Ukraine, захищено IUCN 

28 ECODIT, 30. 
29 ECODIT, 32.  
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Таблиця 3. Охоронні зони України 

Назва категорії 
(англ./укр.) 

Кількість 
зон 

Площа в 
акрах 
(гектарах) 

% від 
мережі 
територій 
природно-
заповідного 
фонду 

Основне 
призначення 

Категорія 
МСОП 

National Nature 
Preserve/ 
Національний 
природний 
заповідник 

19 506350 
(205000) 5.5 

Сувора 
охорона, 
наукові 
дослідження, 
навчання 

I 

Biosphere 
Preserve/ 
Біосферний 
заповідник 

4 619970 
(251000) 6.7 

Сувора 
охорона, 
наукові 
дослідження, 
навчання 

I 

National Nature 
Park/ 
Національний 
природний парк 

47 3003520 
(1216000) 32.6 

Збереження, 
рекреація, 
наука, освіта 

II 

Regional 
Landscape Park/ 
Регіональний 
ландшафтний 
парк 

58 1600560 
(648000) 17.3 

Збереження, 
рекреація, 
наука, освіта 

V 

Nature Reserve/ 
Заказник 

2922 3166540 
(1282000) 34.2 

Збереження, 
відновлення 
природних 
місць існування 
та видів 

IV, VI 

Protected Site/ 
Заповідне 
урочище 

803 239590 
(97000) 2.6 

Захист окремих 
природних 
особливостей 

IIII 

Nature Monument/ 
Пам’ятка природи 

3245 69160 
(28000) 0.7 

Захист окремих 
природних 
особливостей 

III 

Інші категорії, 
неприродні 641 44460 

(18,000) 0.4 Зоологічні, 
ботанічні сади 

Не 
застосовується 

Всього 7739 9250150 
(3745000) 100.0   

 

Є чотири заказники і національні парки на території Карпатського басейну і шість – на 
території Дніпровсько-Донецького басейну (Рисунок 19). Українські заказники і національні 
парки в районах розробки сланцевого газу включають: 

• 10, 11, 12, 13 - Український степовий заказник 
• 14, 15, 16 - Луганський заказник 
• 21 - заказник Розточчя 
• 26 - заказник Горгани 
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• 30 - Карпатський національний парк 
• 32 - національний парк Синевир 
• 34 - Вижницький національний парк  
• 36 - національний парк Святі Гори 
• 37 - Яворівський національний парк 
• 39 - Сколівський національний парк 

Багато інших територій природно-заповідного фонду у західному і східному регіонах 
сланцевого газу показано золотистим на Рисунку 20 і Рисунку 21. Перелік потенційних наслідків 
впливу на біорізноманіття в Україні надано у Додатку 5. 
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Рисунок 19: Заказники і національні парки.  (Джерело: «Національна екологічна політика України: Загальні оцінки і основні 
рекомендації», Київ – 2007. Зміни внесено Університетом м. Леобен) 
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Рисунок 20: Території природно-заповідного фонду України - Захід 
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Рисунок 21: Території природно-заповідного фонду України - Схід 
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4.2.4. РОЗМІЩЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В 
УКРАЇНІ 

Структура землекористування в країні є наступною: сільськогосподарські землі охоплюють 
71,35 території України, а землі сільськогосподарського виробництва – 69,3%. Структура 
сільськогосподарських земель, як і структура земельного фонду України, характеризується 
високим показником сільськогосподарського розвитку (0,72 од.). Україна має високий рівень 
оброблюваних земель, що значно перевищує екологічно обґрунтовану межу відповідно до 
Національної екологічної політики України, опублікованої у 2007 р. (див. Розділ 4.2.2). 
Вагома частка земельних ресурсів України характеризується безпрецедентними еколого-
економічними параметрами. Серед них є чорнозем, який становить 60% оброблюваних 
ґрунтів. Сталість гумусу традиційно вважається інтегральним показником родючості ґрунту. 
Згідно з нещодавнім циклом ґрунто-агрохімічного моніторингу, середній вміст гумусу в 
українському ґрунті становив 3,2% і, порівняно з попереднім циклом моніторингу, він 
зменшився в середньому на 0,07%. Значно впала урожайність сільськогосподарських 
культур, а тому і кількість залишків після збору врожаю і коріння. У результаті існує гострий 
дефіцит органічних елементів у всіх природних зонах України, а втрати перевищують 
новоутворений гумус в середньому на 800 кг/га. 

Землі сільськогосподарського призначення в Україні включають сільськогосподарські угіддя 
(зернові, технічні культури, фураж, картопля, інші овочі, земля під паром), сади, городи, 
виноградники, а також постійні луки та пасовища. Основними зерновими країни є озима 
пшениця, яровий ячмінь і кукурудза. Соняшник і цукровий буряк є основними технічними, 
або промисловими, культурами. Виробництво зерна і олійних культур є прерогативою 
великих сільськогосподарських підприємств, які були засновані після реструктуризації 
українського агросектору у квітні 2000 р. Протилежним чином, майже 90% овочів і 
практично вся картопля вирощуються в країні на приватних присадибних ділянках.30   

Сільськогосподарська мапа (Рисунок 22) показує структуру особливо цінних ґрунтів і їхній 
вміст у залежності від радіусу кругової діаграми. Кольоровий код у правому нижньому куті 
демонструє вміст цінних ґрунтів у відсотках. Як видно на Рисунку 22, менш цінні ґрунти 
розмішуються на більшій частині Карпатського басейну. Умови ведення фермерського 
господарства тут різняться і є досить несприятливими в горах і на значній території рівнин, 
де домінують бідні ґрунти (напр., глейсоль, підзол) або є високий рівень підземних вод 
(напр., заплави Дністра). У таких районах основною сільськогосподарською продукцією є 
молочна продукція, яловичина, овес і картопля. Там, де є більш сприятливі умови для 
ведення фермерського господарства, основна сільськогосподарська продукція включає 
зерно (напр., озима пшениця, гречка), кукурудзу, олійні культури (рапс, соняшник), а також 
м’ясну та молочну продукцію. Більш цінні ґрунти займають приблизно одну п’яту території 
Дніпровсько-Донецького басейну. 31  

У цьому регіоні основною спеціалізацією сільськогосподарського виробництва є 
вирощування злакових, цукрового буряку та соняшнику. Картопля та овочі вирощуються у 
приміських районах великих міст. У секторі тваринництва домінує розведення м’ясо-
молочної худоби та свиней. Розвиваються також бджільництво та шовківництво. Частина 
регіону відома через різноманіття вирощування рослин і розведення худоби. Люди 
вирощують озиму пшеницю, ячмінь, кукурудзу, цукровий буряк, соняшник, коноплю та 
коріандр. Провідними секторами є виробництво молока і розведення худоби. Підприємства, 
                                                   
30 Міністерство сільського господарства США, Відділ прогнозування виробництва і оцінок урожаю, Служба 
іноземного сільського господарства. 2004 р.. Україна: Огляд сільського господарства.  (далі - USDA FAS) 
http://www.fas.usda.gov/pecad/highlights/2004/12/ukraine ag overview/index.htm 
31  Тобіас Кюммерле, із соавторами.  2010 р..  Ліквідація пострадянських колгоспів, відновлення лісів і секвестрація 
вуглецю у Західній Україні. Біологія глобальних змін (2010 р.), doi:10.1111/j.1365-2486.2010.23333.x., 3. 
http://www.whrc.org/resources/publications/pdf/KuemmerleetalGCB.11.pdf.  

http://www.fas.usda.gov/pecad/highlights/2004/12/ukraine%20ag%20overview/index.htm
http://www.whrc.org/resources/publications/pdf/KuemmerleetalGCB.11.pdf
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які спеціалізуються на розведенні свиней, овець, кролів і птиці, також дуже популярні; 
розвивається розведення рибу и ставках.32  

Сільське господарство України розвивається з часів досягнення незалежності країни у 1991 р. 
після розпаду Радянського Союзу. Державні і колективні господарства було офіційно 
розформовано у 2000 р. Майно колгоспу було розділено між робітниками колгоспу у формі 
земельних паїв, і більшість нових власників паїв надали свої землі в оренду новоутвореним 
приватним сільськогосподарським об’єднанням. Раптова втрата державних субсидій на 
сільське господарство мала надзвичайний вплив на кожний аспект агропромисловості 
України. Зменшення поголів’я худоби, яке розпочалося в кінці 80-х років, продовжувалося і 
посилювалося. Застосування добрив впало на 85% протягом 10 років, а виробництво зерна 
– на 50%. Ферми були змушені справлятися з застарілою непродуктивною технікою,тому 
що не було коштів на здійснення капітальних інвестицій. В той же час, походження з 
радянської командної економіки дало можливість фермерам приймати більше ринкових 
рішень щодо селекції культур і управління, що призвело до зростання продуктивності у 
секторах як тваринництва, так і виробництва рослинної продукції. Труднощі в отриманні 
кредитів, особливо довгострокових, залишаються суттєвою проблемою для багатьох ферм. 
Український агросектор проходить процес відсіювання, за якого неприбуткові, часто 
невеликі ферми зникають або приєднуються до більш успішних ферм.33    

4.2.5. ВОДНІ РЕСУРСИ В УКРАЇНІ  

В Україні є декілька басейнів річок, всі впадають у Чорне море, окрім Північного Бугу, який 
тече через північну частину західного сланцевого регіону в напрямку Балтійського моря. 
Басейн Дніпра охоплює 65% країни, Дністра – 12%, Дунаю – 7%. Екосистеми більшості 
українських річок, як маленьких, так і великих, зазнали значних змін від діяльності людини. 

Середній об’єм багаторічних водних ресурсів України становить 87,1 км3 (без приток Дунаю 
на Кілійській гілці, їхній об’єм становить 123 км3/рік).  Місцеві водні ресурсі – ті, що 
формуються на території України, - становлять 52,4 км3 у середньорічному об’ємі води. 
Водні ресурси розподіляються дуже нерівномірно по території країни. Їх більше на півночі, 
ніж на сході, де розміщуються більші споживачі води. Через обмежені водні ресурси і спосіб 
їхнього розподілу річковий течія сильно регулюється за допомогою дамб і водосховищ, що 
веде до зниження об’ємів попуску прісної води. Резервуари та пруди разом тримають 
близько 58 млрд. м3, що перевищує місцевий річний потік усіх річок країни. Регулювання 
течії більшості річок досягнуло і навіть перевищило допустимі економічні і екологічні межі. 
Таке регулювання помітно знизило і часто навіть знищило здатність річок до 
самовідтворення. До того ж, багато резервуарі (понад 1100) і ставків (близько 28 тисяч) 
спричинили зростання рівнів підземних вод у великих регіонах і зміни у системах підземних 
вод. 

 

                                                   
32  4 Travel Ukraine. Без дати.  Сільське господарство в Україні. http://www.4-travel-
ukraine.com/agricultural_tours/agricultural_in_ukraine. 
33  USDA FAS (витяг з веб-сайту). 

http://www.4-travel-ukraine.com/agricultural_tours/agricultural_in_ukraine
http://www.4-travel-ukraine.com/agricultural_tours/agricultural_in_ukraine
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Рисунок 22: Сільськогосподарські регіони України 
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Структура споживання води ні за кількістю, ні за якістю не відповідає особливостям 
утворення і розподілу в часі та по території країни. Рисунок 23 ілюструє екологічну 
ситуацію і стан питної води в Україні. Як можна побачити, 65-70% води у Дніпровсько-
Донецькому басейні є умовно чистою. Близько 15% території Дніпровсько-Донецького 
басейну на південному сході потерпає від забруднення ґрунтових вод, приблизно 20% 
ґрунтових вод басейну на півдні дуже забруднені, а близько 10% на заході мають нижчий 
рівень забруднення. Також, близько 5% території Дніпровсько-Донецького басейну має 
забруднення ґрунтових вод на північному заході, а приблизно 2% ґрунтових вод північної 
частини басейну радіоактивно забруднені. Карпатський басейн розташовується на території 
з відносно чистою водою. Однак близько 2% води на південному сході і 2-3% ґрунтових 
вод на північному сході визнані радіоактивно забрудненими.34  

 

 

  

 

 

 

Для розробок сланцевого газу найбільш бажаними є ґрунтові і поверхневі джерела води, що 
наближені до свердловин. Оператори природного газу працюватимуть для мінімізації 
витрат, пов’язаних з транспортуванням води, забезпечуючи відводи якнайближче до 
запланованих районів розробки. Операторам великих об’єктів оренди, можливо, необхідно 
оцінити та забезпечити декілька точок забору води, для того щоб мінімізувати екологічні 
наслідки і водночас забезпечити потреби у воді згідно зі своїми планами розробок. 
Оператору можуть вирішити забирати воду протягом періодів, коли води більше, і зберігати 
воду для подальшого використання. Подача води наземними трубопроводами із віддалених 
джерел також може розглядатися для мінімізації перевезення автотранспортом. Оцінювання 
достатності води потребуватиме як способів вимірювання наявності води, так і усвідомлення 
того, що ця наявність може знижуватися через сезонно низьку воду або посуху. Планування 
управління водою може включати оцінку місця, де потрібна вода, сезонні коливання 
потреби, місцезнаходження доступної води та правила забору води. Забори для сланцевого 
газу можуть бути невеликими на регіональному рівні, однак слід управляти заборами на 
кожній конкретній точці для гарантування екологічного здоров’я водного об’єкта і 
забезпечення іншого промислового, сільськогосподарського, оздоровчого та побутового 
користування. 

 

 

 

 

                                                   
34 «Національна  екологічна політика України: загальні оцінки і ключові рекомендації», Київ  2007 р. 

Визначення рівня якості води: 
Умовно чиста вода – індекс якості води (WQI) 70-90% 
Забруднена вода – WQI 50-70% 
Сильно забруднена вода – WQI 25-50% 
Надзвичайно забруднена вода – WQI 0-25% 
Джерело: http://www.water-research.net/watrqualindex/index.htm  

http://www.water-research.net/watrqualindex/index.htm
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Рисунок 23: Екологічна ситуація і стан питної води в Україні 
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4.3. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ, ТЕХНІЧНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ І 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ І НАСЛІДКІВ  

4.3.1. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 

Правові вимоги щодо нафти і газу, екології, здоров’я і безпеки, а також праці впроваджені відповідно 
до наступної правової ієрархії: 

• Конституція (1996); 
• Міжнародні угоди, ратифіковані Парламентом (Верховною Радою України); 
• Закони та кодекси;  
• Укази та розпорядження Президента;  
• Постанови Парламенту; 
• Укази та розпорядження Кабінету Міністрів України; 
• Накази міністерства;  
• Рішення та розпорядження органів місцевого самоврядування; і 
• Технічні норми, затверджені законом (Парламент) або постановою (Кабінет Міністрів). 

Згідно з Конституцією, надра є власністю народу України, а державні та місцеві органи реалізують 
право власності від імені народу.35 Сучасні закони були прийняті в основних галузях охорони 
навколишнього середовища і соціального захисту; більшість з них були прийняті ще за старої 
конституції, яку було замінено на нову конституцію у 1996 р. і до якої вносилися зміни в останні роки.  

На даний час Міністерство екології і природних ресурсів є основним органом виконавчої влади, 
відповідальним за охорону і управління природним середовищем. Мінекології виконує свої обов’язки 
прямо чи через спеціально уповноважені органи виконавчої влади. Міністерство опікується 
інспекціями, включаючи Державну екологічну інспекцію, державними службами, дослідними 
інститутами і державними підприємствами.36 Окрім органів на національному рівні, екологічна 
політика реалізується на регіональному рівні державними департаментами охорони навколишнього 
середовища в областях і певних містах. Ці департаменти підпорядковуються Мінекології, але також 
координуються обласними адміністраціями. 

До того ж, існує ряд інших міністерств і комітетів, включаючи міністерства, що відповідають за 
охорону здоров’я, промислову безпеку і промислову політику, політику щодо праці і соціальну 
політику, а також розвиток і розподіл енергії. ці інші міністерства мають повноваження щодо певних 
аспектів екологічного законодавства. Як правило, при наданні дозволів певними міністерствами, 
необхідні узгодження інших органів. Органи місцевого самоврядування також можуть відповідати за 
реалізацію екологічних законів залежно від характеру проекту, що розглядається. Див. Рисунок 24. 

                                                   
35 Конституція України http://www.rada.gov.ua/const/conengl.htm   
36 Економічна комісія ООН для Європейського комітету з екологічної політик. 2007 р.: Огляди екологічних характеристик: Україна, 
другий огляд,  серія оглядів екологічних характеристик  № 24, ECE/CEP/133, 25 (короткий огляд управління).  (далі – огляд ЕК) 
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Рисунок 24: Органи управління в екології та енергетиці 

4.3.2. УПРАВЛІННЯ В НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ  

Вся нафта і весь газ під українськими землями або територіальними водами належать 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 і газу, а також транспортування, 
зберігання, очистку і продаж нафти і газу. Метою Закону про нафту і газ є забезпечення вищої 
ефективності нафтогазової промисловості, заохочення енергозберігаючих технологій, стандартизації 
правил по всій Україні, охорони навколишнього середовища, безпеки робітників, сприяння 
конкуренції, а також забезпечення стабільних фінансових умов для промисловості. Верховна Рада 
України визначає основні принципи національної політики щодо нафти і газу. Кабінет Міністрів і 
адміністрації впроваджують політику через правила та методичні рекомендації, а також проведення 
нагляду за промисловістю. Багато положень Закону про нафту і газ можна застосувати до розробки 
сланцевого газу. 

Основними органами, що надають дозволи на розробку сланцевого газу є: 

• Державна служба геології та надр України 
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• Обласні ради 
• Відповідні районні, міські, селищні та сільські ради 
• Мінекології 
• Держгірпромнагляд (Національний департамент нафти і газу) 

Згідно з Законом про нафту і газ, суб’єкт, зацікавлений у розробці ресурсу, повинен спочатку пройти 
конкурсну процедуру для отримання «спеціального дозволу» на розробку ресурсу. Переможець 
конкурсу повинен провести переговори щодо оренди, які визначать додаткові умови розробки. 

Орган місцевого самоврядування також повинен затвердити точне розміщення свердловин і 
пов’язаних об’єктів. Органи місцевого самоврядування не дають дозволи на газопроводи. 
Підприємство, яким володіє центральний уряд, експлуатує Об’єднану газотранспортну систему 
України (ОГТСУ). Жодні інші органи, включаючи органи місцевого самоврядування, не можуть 
здійснювати юрисдикцію над діяльністю ОГТСУ. 

Іншою формою управління розробкою сланцевого газу є управління через угоди про розподіл 
продукції. З 60-х років ХХ ст.. багато країн, яким не вистачало вітчизняного капіталу або технологічної 
озброєності для розробки нафти і газу, стали покладатися на угоди про розподіл продукції або угоди 
про розподіл прибутків.37  У типовій угоді про розподіл продукції країна надасть енергетичній 
компанії (інвестору) договірне право на розробку ресурсу в межах визначеного регіону в країні. 
Інвестор приймає на себе всі фінансові ризики, що виникають під час розвідки та виробництва. Якщо 
знайдено нафту і газ у кількості, придатної для виробництва, інвестору надається право власності на 
продукцію і він може продавати її до моменту покриття витрат. Це звичайно класифікується як 
«компенсаційна нафта». Як тільки було покрито витрати інвестора, додатковий газ або нафта 
розподіляється між країною та інвестором згідно з частками, визначеними в договорі. Це звичайно 
класифікується як «прибуткова нафта». 

Закон України про угоди про розподіл продукції, № 1039-XIV від 14.09.1999 р. (далі – Закон про 
угоди про розподіл продукції), визначає основи договорів про розподіл продукції, які підписує уряд 
України з інвесторами для видобутку природних ресурсів. Закон України про угоди про розподіл 
продукції має складові, спільні для законів про угоди про розподіл продукції в інших країнах. Закон 
про нафту і газ не застосовується до угод про розподіл продукції (Закон про нафту і газ, стаття 2). 

Процес угод про розподіл продукції розпочинається з урядового тендеру на конкретні ділянки. 
Ділянки пропонуються постановами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Тендери потім 
розглядаються Міжвідомчою комісією, утвореною органами місцевого самоврядування, 
представниками державних органів і Народними Депутатами України. Інвестор, що виграв тендер, 
повинен розробити контракт на розподіл продукції, у якому буде запропоновано програму робіт і 
детальний план виконання конкурсних умов. Угода про розподіл продукції і її умови можуть також 
бути визначеними Міжвідомчою комісією. Щойно контракт про розподіл продукції узгоджено, 
гарантується надання спеціального дозволу. 

Закон про угоди про розподіл продукції передбачає звільнення від звичайних законів про довкілля і 
природні ресурси і забезпечує власне формулювання положень щодо оподаткування, арбітражу, які 
можуть відрізнятися від Закону про нафту і газ. Нещодавні зміни до Закону про угоди про розподіл 
продукції призвели до доповнення пунктом, який захищає інвесторів від непередбачуваних змін в 
умовах контракту і діяльності, і обмежили роль органів місцевого самоврядування у видачі дозволів на 

                                                   
37  Брюс Крамер, із соавторами, Угоди про концесії, розподіл продукції, участь. Міжнародні операції щодо нафти, третє видання, с. 
463 (Фонд Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 2010 р.). Дві країни-піонери угод про розподіл продукції – Алжир і Індонезія, 70-і 
роки ХХ ст.. 
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діяльність за угодами про розподіл продукції. Інші нещодавні зміни дозволили уряду вимагати участі 
державної нафтогазової компанії як партнера у розробці нафти і газу. 

Після багатьох внутрішніх обговорень Уряд України оголосив конкурс на розподіл продукції в 
регіонах Олеська і Юзівська (див. офіційний конкурс у Додатку 3). Хоча інвестори готові 
запропонувати ліцензійні площі у цих регіонах, залишається значна занепокоєність щодо здатності 
теперішнього конкурсу перейти до успішного визначення переможця і впровадження. Зокрема, 
проблематичними залишаються наступні питання у поточному режимі угод про розподіл продукції в 
Україні: 

• Повинно бути чітке та широке визначення «програми робіт», включаючи діяльність від 
розвідки до закриття 

• Невизначеність щодо того, хто може діяти як учасник конкурсу від міжнародної нафтової 
компанії 

• Уточнення ролі державної компанії у розробці (фінансова, технічна) 
• Вимоги щодо міжнародного арбітражу 
• Уточнення держателя спеціального дозволу – компанія-інвестор або державна компанія 
• Додаткова прозорість щодо критеріїв вибору переможців і зважування цих критеріїв; і 
• Повинен бути метод боротьби з місцевими наслідками розробки сланцевого газу 

Для більш детального вивчення цих законів дивіться Том ІІ, Розділи 2.2 – 2.3.38 Дивіться також 
Таблицю 4, де міститься короткий огляд основних законів про управління у нафтогазовому секторі в 
Україні, США і ЄС, які застосовуються при розробці сланцевого газу. 

Таблиця 4: Короткий огляд основних законів про управління у нафтогазовому секторі в Україні, 
США і ЄС, які застосовуються при розробці сланцевого газу 

Питання Закон/кодекс України Закон ЄС Закон США 

Управління у 
нафтогазовом
у секторі 

Кодекс України про надра, 
№ 132/94-ВР, 27.07.94 (Закон 
про надра)  

Директива 94/22/EC Європейського 
Парламенту і Ради від 30 травня 
1994 р. про умови надання і 
використання дозволів на пошуки, 
розвідку та виробництво 
вуглеводнів, ОЖ L 164, 30.06.1994 
р. 

Закон про 
надрокористування і 
Федеральний Закон 
про користування 
континентальною 
нафтою і газом, 30 
USC §181-287  

Закон України про нафту і 
газ, № 2665-III, 12.01.2001 р. 

Закон про угоди про 
розподіл продукції, № 1039-
XIV, 14.09.1999 р. 

Закон України про газ 
(метан) вугільних родовищ, 
№ 1392-VI, 21.05.2009 р. 

 Бюро управління 
землями, правила 
щодо нафти і газу 43 
CFR §3000 і далі  

Служба лісів США, 
правила щодо нафти і 
газу 36 CFR §228 і 
далі   

Державні та місцеві 
закони 

 

                                                   
38 USAID. Робочий проект. Нормативний аналіз українського законодавства щодо розробки сланцевого газу. 
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4.3.3. ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З 
РОЗРОБКОЮ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ  

Закон про охорону навколишнього природного середовища, № 1264-XII від 25.06.1991 р. (далі – 
«Закон про охорону навколишнього середовища»), встановлює основи охорони довкілля в Україні. До 
нього входять загальні положення, які задають тон охороні довкілля в Україні і встановлюють коло 
повноважень для реалізації законів на всіх рівнях влади, а також в суспільстві. Цей закон включає 
суттєві елементи закону для охорони довкілля, приділяючи першочергову увагу правам та обов’язкам 
громадян: 

• Встановлення права власності на землі та природні ресурси країни та визначення об’єктів 
навколишнього природного середовища, які необхідно охороняти; 

• Встановлення та гарантування екологічних прав і встановлення обов’язків громадян щодо 
охорони навколишнього природного середовища; 

• Збір і запис екологічної інформації та гарантування вільного доступу до інформації щодо 
екологічних питань; 

• Забезпечення участі громадськості у справах законодавства, запланованої діяльності та інших 
справах, що мають вплив на довкілля; і 

• Створення основ для оцінювання потенціальних екологічних наслідків на довкілля. 
Закон також регулює діяльність з розробки, яка може впливати на навколишнє середовище: 

• Вимоги до підприємств і інших суб’єктів щодо охорони навколишнього природного 
середовища під час проектування, будування та експлуатації певних конструкцій і об’єктів; 

• Економічне стимулювання охорони навколишнього природного середовища; 
• Розробка стандартів і норм регулювання використання природних ресурсів і контролю 

забруднення; 
• Вимоги щодо планування та реалізації заходів для попередження та усунення наслідків 

надзвичайних ситуацій; і 
• Надання засобів для забезпечення виконання екологічних законів, вирішення спірних питань 

та притягнення до відповідальності за порушення та злочини.  
Якщо Закон про охорону навколишнього середовища встановлює основи, індивідуальний процес і 
матеріальні закони встановлюють нормативну базу для розробки та надають більш детальні вимоги до 
охорони навколишнього середовища: 

• Закон України про екологічну експертизу, № 46/95-ВР від 09.02.1995 р. (далі – «Закон про 
експертизу»), вимагає, щоб ініціатори проекту проаналізували вплив розробки (підготували 
екологічну оцінку) і вимагає або дозволяє державним, громадським організаціям і іншим 
заінтересованим юридичним особам визначити якість цих оцінок під час екологічних 
експертиз. Наступні елементи повинні міститися у документації на розробку сланцевого газу: 

o Характеристика трьох альтернативних місць розміщення 
o Екологічно-санітарні наслідки 
o Технічні рішення для зниження впливу та відповідних витрат 
o Планування і визначення витрат на необхідну інфраструктуру 
o Транспорт і наявність енергії для запланованої діяльності. 39 

                                                   
39 Економічна комісія ООН для Європейського комітету з екологічної політики: Огляди екологічних характеристик – Україна, 
другий огляд, 2007. 
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• Водний кодекс України, № 213/95-ВР від 06.06.1995 р. (далі – Водний кодекс), призначений 
для забезпечення збереження, наукового дослідження та раціонального використання вод для 
потреб населення та промисловості. Кодекс є основним актом законодавства для захисту та 
вдосконалення як кількості, так і якості поверхневих і ґрунтових вод, при цьому сприяючи 
їхньому використанню. 

• Закон України про відходи, № 187/98-ВР від 05.03.1998 р. (далі – «Закон про відходи»), є 
основним законом для мінімізації виробництва відходів і регулювання безпечного поводження 
з відходами, використання відходів як вторинної сировини, а також утилізації як небезпечних, 
так і безпечних відходів. Закон не регулює речовини, які викидаються у стічні води або 
повітря. 

• Закон України про охорону атмосферного повітря, № 2 707-XII від 16.10.1992 р. (далі – «Закон 
про охорону повітря»), є основним законом для охорони та вдосконалення якості 
атмосферного повітря в Україні. Закон про охорону повітря використовує три підходи до 
регулювання якості повітря: 1) встановлення регіональних лімітів забруднення атмосферного 
повітря і обмеження забруднення на основі цих обмежень; 2) вимоги до суб’єктів забруднення 
щодо отримання дозволів на випуск певних реагентів; і 3) вимоги до суб’єктів забруднення 
щодо використання систем і технологій, які знижують забруднення. 

• Деякі Закони України діють на захист природних земель і їхнього біорізноманіття. До них 
відносяться Закон України про природно-заповідний фонд України, № 2456-XII від 16.06.1992 
р. («Закон про території природно-заповідного фонду»), Лісовий кодекс України, № 3852-XII 
від 21.01.1994 р. (далі – Лісовий кодекс), Закон України про тваринний світ, № 2894-III від 
13.12.2001 р. (далі – «Закон про тваринний світ»), Закон України про рослинний світ, № 591-
XIV від 09.04.1999 р. («Закон про охорону рослин»). Біорізноманіття та природні ландшафти і 
види охороняються через обмеження діяльності, яка може виникнути на територіях природно-
заповідного фонду, і вимагання збереження окремих видів. 

• Закони про охорону майнових прав: Відповідні майнові закони включають Земельний кодекс 
України, № 2768-III від 25.10.2001 р. (далі – Земельний кодекс), і Закон України про 
експропріацію приватних земельних ділянок і інших об’єктів нерухомості для суспільних 
потреб або через суспільну необхідність, № 1559-VI від 17.11.2009 р. (далі – «Закон про 
суспільну необхідність»). Замість того щоб дозволити укладання угод на використання надр з 
приватними власниками, Україна вимагає, щоб нафтогазовий оператор або уряд володів 
земельною ділянкою, де розміщене обладнання буріння та виробництва. Передача права 
власності може виникнути або у разі добровільного продажу, або обміну чи конфіскації через 
суд. 

• Закон України про екологічний аудит, № 1862-IV від 24.06.2004 р. (далі – «Закон про 
екологічний аудит»), є основним законом для оцінки та забезпечення виконання законодавства 
України про охорону навколишнього середовища. На підставі цього закону незалежні 
аудитори проводять добровільний та обов’язковий аудит дотримання основних законів про 
навколишнє середовище. Добровільний аудит використовується як інструмент у процесі 
отримання сертифікації ISO 14000.  

Закон про охорону навколишнього середовища та окремі матеріальні закони і кодекси вимагають 
збору вихідних даних щодо довкілля та моніторингу наслідків розробки. Ці закони встановлюють 
обмежені повноваження уряду щодо обмеження діяльності суб’єктів, яка порушує закони, і накладання 
дисциплінарних, адміністративних, цивільних і кримінальних санкцій за порушення. 

Для більш детального вивчення цих законів дивіться Том ІІ, Розділи 2.4 – 2.11, Огляд нормативно-
правових рекомендацій. Дивіться також Таблицю 5, де міститься короткий огляд основних законів про 
охорону навколишнього середовища в Україні, США і ЄС, які впливають на розробку сланцевого газу. 
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Таблиця 5: Короткий огляд основних законів про довкілля, які застосовуються при розробці 
сланцевого газу 

Питання Закон/кодекс України Закон ЄС і Конвенції ООН 
 

Закон США 

Комплексний 
контроль за 
забрудненням 

 Директива 2008/1/EC Європейського 
Парламенту і Ради від 15 січня 2008 р. 
стосовно цілісного попередження  та 
контролю за забрудненням (замінена 
Директивою 2010/75/EU про промислові 
викиди у січні 2014 р.) 

 

Процес 
екологічної 
оцінки 

Закон про охорону 
навколишнього природного 
середовища, № 1264-XII 
від 25.06.1991 р. 
Закон України про 
екологічну експертизу, № 
46/95-ВР від 09.02.1995 р  
Закон про регулювання 
містобудівної активності, 
№ 3038 від 17.02.2011 р. 

Директива Ради 85/337/EEC від 27 червня 
1985 про оцінку наслідків певних 
державних і приватних проектів на 
довкілля, ОЖ L 175, 7.5.1985 р. 
(Директива 85/337/EEC) 
Конвенція щодо оцінки впливу на 
довкілля у транскордонному контексті 
(Конвенція Еспо) 
Конвенція щодо доступу до інформації, 
участі громадськості у прийнятті рішень 
та доступу до правосуддя з питань, що 
стосуються навколишнього середовища  
(Орхуська конвенція) 

Закон про 
національну 
екологічну політику, 
42 USC §§ 4321-4347 
(NEPA) 

Забезпечення 
дотримання 
законів 

Закон України про 
екологічний аудит, № 
1862-IV від 24.06.2004 р. 
Закон про звернення 
громадян, № 393/96-ВР від 
02.10.1996 р. 

 Окремі федеральні 
закони 

Публічна 
інформація 
про екологічні 
питання 

Закон про доступ 
громадськості до 
інформації, № 2939-VI від 
13.01.2011 р. 

Директива 2003/4/EC Європейського 
Парламенту і Ради від 28 
січня 2003 р. про  доступ громадськості до 
екологічної інформації, що заміщує 
Директиву Ради 90/313/EEC, ОЖ L 41, 
14.02.2003 р. 
Орхуська конвенція 
Директива 85/337/EEC 

Закон про свободу 
інформації, 5 USC 
§552 
Закон про 
планування дій під 
час надзвичайних 
ситуацій і право 
суспільства знати, 42 
USC 11000 
NEPA 

Охорона 
якості 
атмосферного 
повітря 

Закон України про охорону 
атмосферного повітря, № 
2 707-XII від 16.10.1992 р. 

Попередники озону - Директива 
2001/81/EC Європейського Парламенту і 
Ради від 23 жовтня 2001 р. про 
максимально допустимі рівні викидів 
забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря, ОЖ L 309, 27.11.2001 р. 

Закон про чисте 
повітря, зі змінами та 
доповнення, 42 USC 
§§7401 - 7671  

 Директива 2005/55/EC Європейського 
Парламенту і Ради від 28 вересня 2005 р. 
про наближення законів країни-члена 
щодо прийняття заходів проти викидів 
газоподібних і грубодисперсних 
забруднюючих речовин з компресійних 
двигунів, що використовуються у 
транспортних засобах, а також викидів 
газоподібних забруднюючих речовин із 
двигунів з не самовільним запаленням, 
які працюють на природному газі або 
скрапленому нафтовому газі і 
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Питання Закон/кодекс України Закон ЄС і Конвенції ООН 
 

Закон США 

використовуються у транспортних 
засобах, ОЖ L 275, 20.10.2005; 
Положення Комісії 2001/582/EU від 25 
травня 2011р., яке впроваджує і вносить 
зміни до Положення 2009/595/EC 
Європейського Парламенту і Ради в 
частині викидів з автомобілів для важких 
умов експлуатації (Euro VI), а також 
вносить зміни до Додатків I і III Директиви 
2007/46/EC Європейського Парламенту і 
Ради, ОЖ L 167, 25.6.2011 р. 

Шум Закон про охорону повітря Директива 2009/42/EC Європейського 
Парламенту і Ради від 6 травня 2009 р. 
про статистичні результати щодо 
перевезення багажу та пасажирів 
морським транспортом, ОЖ L 141, 
6.6.2009 р. 
Директива 2000/14/EC Європейського 
Парламенту і Ради від 8 травня 2000 р. 
про наближення законів країн-членів 
щодо випуску шуму у навколишнє 
середовище обладнанням, що 
використовується поза приміщенням, ОЖ 
L 162, 3.7.2000 р. 

Закон про контроль 
шуму від 1972 р., 42 
U.S.C. § 4901 - 4918. 

Управління 
твердими 
відходами 

Закон про відходи, № 
187/98-ВР від 05.03.1998 р. 

Директива про управління відходами від 
добувної промисловості 2006/21/EC, ОЖ 
L 102, 11.4.2006 р. 

Закон про охорону і 
відтворення ресурсів, 
42 USC §6901 і далі 

Національна програма 
управління токсичними 
відходами, № 1947-III від 
14.09.2000 р. 

Директива 2008/98/EC Європейського 
Парламенту і Ради від 19 листопада 2008 
р. про відходи, що заміщує певні 
Директиви, ОЖ L 312, 22.11.2008. 

 

Управління 
стічними 
водами 

Водний кодекс, № 213/95-
ВР від 06.06.1995 р., 
Закон про нафту і газ; 
Закон про надра 

Директива Ради 
91/271/EEC від 21 травня 1991р. про 
очищення міських стічних вод , ОЖ L 135, 
30.5.1991  

Закон про безпечну 
питну воду, 42 USC 
§300 (SDWA) 

Охорона 
якості 
поверхневих 
вод 

Водний кодекс, № 213/95-
ВР від 06.06.1995 р. 

Директива 2000/60/EC Європейського 
Парламенту і Ради від 23 жовтня 2000 р., 
що встановлює дії Співтовариства у 
сфері водної політики, ОЖ L 327, 
22.12.2000 р. (Директива 2000/60/EC) 

Закон про чисту воду, 
33 USC §§1251 - 1387 

Підземні води Водний кодекс Директива 2006/118/EC Європейського 
Парламенту і Ради від 12 грудня 2006 р. 
про охорону підземних вод від 
забруднення та  погіршення якості, ОЖ L 
372, 27.12.2006  р. 

Закон про безпечну 
питну воду 

Охорона 
кількості води 

Водний кодекс Директива 2000/60/EC  Державні закони про 
воду 

Володіння та 
управління 
землями 

Земельний кодекс України, 
№ 2768-III від 25.10.2001 р. 

 Федеральна 
земельна політика і 
управління, 43 USC 
§§1701 - 1785 
Закон про управління 
національними 
лісами, 16 USC §1600 
і далі 

http://en.wikipedia.org/wiki/Title_42_of_the_United_States_Code
http://en.wikipedia.org/wiki/Title_42_of_the_United_States_Code
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Питання Закон/кодекс України Закон ЄС і Конвенції ООН 
 

Закон США 

Державний і 
окружний закон 

Закон України про 
експропріацію приватних 
земельних ділянок і інших 
об’єктів нерухомості для 
суспільних потреб або 
через суспільну 
необхідність, № 1559-VI 
від 17.11.2009 р. 

  

Біорізноманітт
я 

Закон України про 
природно-заповідний фонд 
України, № 2456-XII від 
16.06.1992 р. 
Закон України про 
рослинний світ, № 591-XIV 
від 09.04.1999 р. 
Закон України про 
тваринний світ, № 2894-III 
від 13.12.2001 р. 
Червона книга України, № 
3055-III від 07.02.2002 р. 
Лісовий кодекс, № 3852-XII 
від 21.01.1994 р. 

Директива 92/43/EEC від 21 травня 1992 
р. про збереження природних місць 
існування та диких тварин і рослин, ОЖ L 
206, 22.7.1992 р. 
Директива 2009/147/EC Європейського 
Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 
р. про збереження диких птахів, ОЖ L 20, 
26.1.2010 р. 

Закон про види, що 
знаходяться під 
загрозою, 16 USC 
§§1531-1544 (ESA) 
Міжнародний закон 
про перелітних 
птахів, 16 USC §§703-
712 

Закон про захист рослин, 
№ 180-XIV від 14.10.2004 
(бур’яни) 

 Державний і місцевий 
уряд 

Закон про екологічну 
мережу України, № 1864-IV 
від 24.06.2004 р. 

Натура 2000 
 

 

 

Звіт про нормативно-правовий аналіз (Том ІІ), який було підготовлено спільно з цією Програмною 
екологічною оцінкою, містить рекомендації щодо змін до законів, нормативних актів і практики. 
Дивіться Таблицю 6 і Том ІІ, Розділи 2.2 – 2.11 для більш детального вивчення цих рекомендацій. 
Багато рекомендацій стосуються питань, вже визнаних важливими в Україні у її Національному плані 
дій щодо охорони навколишнього середовища в Україні на 2011-2015. Рекомендації групи IRG 
охоплюють наступні питання: 

• Планування розробки сланцевого газу: Підготовка плану промислового розвитку, 
включаючи розробку сланцевого газу, є вимогою декількох законів, включаючи Закон про 
охорону навколишнього середовища і Закон про угоди про розподіл продукції. План повинен 
бути комплексним, що охоплює розробку від розвідки до закриття свердловини, меліорації і 
наступного моніторингу. Для сприяння положенням щодо контролю, План повинен включати 
дії з впровадження, які можна перевірити, стосовно демонтажу устаткування і повинен 
включати положення про матеріальну відповідальність. 

• Збір вихідних даних: Без достатніх вихідних даних було б неможливо розмістити 
устаткування для сланцевого газу, для того щоб мінімізувати наслідки. Було б також вкрай 
важно оцінити наслідки розробки, переглянути плани та діяльність для подальшої мінімізації 
розробки, а також компенсувати невідворотні наслідки. Вихідні дані щодо води 
(місцезнаходження, кількість і якість), якості повітря, місцезнаходження та розповсюдженості 
особливих видів рослин і тварин і їхніх груп є вкрай важливими. Збір вихідних даних для 
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забезпечення моніторингу та перевірки під час процесу розробки повинен бути 
відповідальністю приватних розробників, але він повинен узгоджуватися й інтегруватися з 
національними та регіональними програмами і базами даних екологічного моніторингу. 

• Прозорість і участь: Схвалення громадськістю розробки сланцевого газу і можливість 
громадськості брати участь у прийнятті рішень і охороні довкілля вимагають підвищеної 
прозорості та можливостей для участі. Це вимагає уточнення в нормативних актах, 
покращення діалогу між урядом, промисловістю та громадськістю, а також створення 
атмосфери, що вітає та заохочує участь громадськості. 

• Управління розробкою газу: Діючий підхід до розробки сланцевого газу в Україні вимагає, 
щоб більшість відповідних положень була включена до угоди про розподіл продукції або 
допоміжних  документів до неї. Такий підхід є мабуть розумним для зрушення програми з 
місця. Однак, у довгостроковій перспективі такий підхід встановлює два різних стандарти 
нормативно-правового статусу для суттєво схожих товарів, а сааме традиційного та 
нетрадиційного газу. Україні слід рухатися у напрямку прийняття закону, який би передбачив 
правову базу для регулювання розробки сланцевого газу. Одним і шляхів досягнення цієї мети 
було б внесення змін до Закону про нафту і газ про його застосування до розробки сланцевого 
газу.40  Загальні положення цього Закону також потребують деяких змін, для того щоб 
відобразити нещодавній досвід країни у діяльності з видобутку на підставі цього Закону. 

 
У свою чергу, Закон про угоди про розподіл продукції можна використати як основний рушій 
розвідки та виробництва нафти і газу. Якщо буде обрано останній шлях, цей Закон слід буде 
вивчити для вдосконалення його загального застосування до нафти та традиційного газу і 
зменшення конфліктів з існуючим законом, які було визначено у цьому звіті. 

• Охорона вод: Охорона вод, можливо, є найбільш суперечливим і критичним питанням у 
розробці сланцевого газу. Рекомендації включають оцінку та впровадження типової бази для 
буріння та закінчення свердловин, де використовується гідророзрив пласта; перегляд закону 
України про відвід і утилізацію вод, які використовуються та виробляються під час розробки; 
уточнення закону стосовно використання водойм з технічною водою та прудів-відстійників; 
забезпечення очищення дренажних вод від будівництва та експлуатації нафти і газу з метою 
зменшення рівня забруднюючих речовин перед скидом води у водні об’єкти. 

• Охорона атмосферного повітря: Діючі проблеми якості атмосферного повітря і недосконалі 
закони про якість атмосферного повітря та їхнє виконання може встановити обмеження до 
відповідальної розробки сланцевого газу в Україні. У Дніпровсько-Донецькому та 
Карпатському басейнах потрібні станції  моніторингу якості повітря. Ці станції моніторингу 
потребують кращих вихідних даних щодо всіх забруднюючих речовин, пов’язаних з 
нафтогазовим сектором (включаючи озон). Україна також повинна затвердити нормативи для 
нафтогазового обладнання на кшталт нормативів США. Регіони, які не відповідають 
регіональним стандартам якості атмосферного повітря (такі як Донецька область і Івано-
Франківська область), повинні мати регіональні плани щодо приведення якості атмосферного 
повітря у відповідність, перед тим як надати дозвіл на розміщення нових джерел забруднення у 
цих регіонах. 

• Охорона біорізноманіття: Головними бар’єрами на шляху охорони біорізноманіття під час 
розробки сланцевого газу є недостатність законів про неаборигенні види і неповне 
фінансування визначення існуючих ресурсів (вихідні дані) і їхньої охорони. Для охорони 

                                                   
40 Така низка змін і доповнень до Закону про нафту і газ також потребуватиме змін щодо урегулювання дозволів для бізнесу на 
видобуток нафтогазових ресурсів. 
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біорізноманіття Україна повинна розробити комплексний закон про неаборигенні види та 
надати ресурси для збору повної вихідної інформації і моніторингу популяцій, а також 
забезпечити дотримання існуючих законів про охорону біорізноманіття. Плани щодо 
розробки сланцевого газу повинні містити вимоги щодо страхування або матеріальної 
відповідальності, для того щоб гарантувати успішну проміжну та кінцеву меліорацію, яка 
підтримує відновлення природних груп там, де це необхідно. Також слід врахувати плани 
щодо фінансування суміжних ділянок з високим рівнем біорізноманіття. 

• Захист прав власності на землю/ землекористування: Для того щоб мінімізувати розкол 
серед місцевого населення під час розробки сланцевого газу, слід внести зміни до Земельного 
кодексу і Закону про суспільну необхідність з метою захисту як власників земельних ділянок, 
так і тих, хто не має чіткого права власності на земельну ділянку. 
Надання власникам земельних ділянок права вибору щодо продажу або надання їхньої земельної 

ділянки в оренду та дозволу проведення певних робіт з розробки сланцевого газу згідно з 
узгодженими угодами про використання землі. 

Якщо приватні земельні ділянки продаються державі, компенсація повинна базуватися на ринковій 
оцінці. 

Ні викуп, ні конфіскація не дозволяються без чіткого права власності; держава або розробники 
повинні заплатити за право власності, для того щоб урегулювати питання власності. 

• Проблеми місцевого самоврядування:  Закон про нафту і газ наділяє органи місцевого 
самоврядування повноваженнями надавати дозволи на розробку нафти і газу. Однак, у випадку 
угоди про розподіл продукції, органи місцевого самоврядування не уповноважені обмежувати 
ділянки, виділені під діяльність в рамках угод про розподіл продукції, а отже, і надавати 
дозволи; це загальнодержавне рішення. Надання права органам місцевого самоврядування 
брати участь у розгляді умов угод про розподіл продукції допомогло би вирішити деякі 
питання щодо прямих наслідків на локальні ділянки і розподілу різних витрат на розробку 
нафти і газу.41  

• Управління локальними наслідками:  Наслідки розробки сланцевого газу будуть найбільш 
гострими на ділянках, де його видобувають і виробляють. Повинен бути механізм, за якого 
органи місцевого самоврядування можуть мати належне фінансування для покриття збитків, 
спричинених розробкою сланцевого газу, і для здійснення необхідного поліпшення 
інфраструктури. 

• Моніторинг і забезпечення виконання: Незалежно від якості регуляторного режиму, 
достатній моніторинг і контроль необхідні для розумної і сталої розробки сланцевого газу. 
Якщо немає прозорості, участі заінтересованих осіб і справедливого контролю, вибіркове 
застосування нормативних актів, певно, призведе до неприйнятних негативних наслідків на 
довкілля і населення України, а також до неможливості створити відкрите, справедливе і 
конкурентне бізнес-середовище. Для того щоб уникнути цих проблем, закон України повинен 
закріпити належні ролі уряду, галузі (самоконтроль) у моніторингу та (само-) контролі. 
Положення щодо застосування закону повинні бути прописані з розумінням того, що 
початковий наголос на підборі персоналу та фінансуванні слід зробити на національному 
рівні. Щойно закінчиться підбір і навчання персоналу з моніторингу та контролю на 
національному рівні, слід розпочати заходи у зачеплених регіонах. Фінансування повинно 

                                                   
41 Уряди штатів США, як правило, не надають місцевій владі можливостей видавати дозволи на об’єкти нафти та газу, якщо 
вимоги цих дозволів  не шкодять матеріальним інтересам штату.  Ми захищаємо позицію щодо обмеженої ролі  місцевої влади, 
але ця роль повинна дозволити місцевій владі і промисловості оперативніше реагувати на потреби місцевих громадян і довкілля.  



 

62  ENVIRONMENTAL AND REGULATORY ASSESSMENT FOR SHALE GAS DEVELOPMENT IN UKRAINE, VOLUME I 

супроводжувати таку роль у відповідності до повноважень органів місцевого самоврядування 
згідно із діючим Законом про нафту і газ. Рекомендації включають: 
 Підвищення прозорості стосовно планів і їхнього виконання, включаючи підготовку 

результатів і супроводжуючих матеріалів екологічних аудитів, які доступні громадськості; 
 Підвищення участі заінтересованих сторін через самоконтроль галузі та участь неурядової 

організації/спільноти у плануванні та перевірці виконання плану; 
 Передбачення ролі Мінекології і органів місцевого самоврядування в обмеженні діяльності 

суб’єктів, що порушують екологічні закони (в тому числі, якщо розробка виникає в рамках 
угоди про розподіл продукції); і 

 Забезпечення навчання персоналу Мінекології і органів місцевого самоврядування щодо цієї 
діяльності (див. Розділ 5). 

Повний каталог запропонованих змін до українських законів з метою їхнього оновлення в частині 
розробки нових енергоресурсів надається в Таблиці 6. Ці запропоновані зміни потребуватимуть 
декілька років на обговорення, розробку та впровадження. 

Таблиця 6: Короткий огляд рекомендованих змін до українського законодавства та практики  

Питання Зміна до закону або дія, що рекомендується  Розділ 
№ Категорія 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Повноваження 

Розширення участі місцевого 
самоврядування у передачі надр у 
користування і надання конкретних 
гарантій громаді 

2.11.9 Проблеми 
місцевого 
самоврядування 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Повноваження 

Міжвідомча комісія повинна включати 
представників обласних рад, на які мають 
вплив угоди про розподіл продукції 

2.11.9 Проблеми 
місцевого 
самоврядування 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Дотримання 

Вимога проводити комплексний аналіз 
дотримання кожні п’ять років 

2.11.9 Моніторинг і 
забезпечення 
виконання 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Дотримання 

Вимога накладати обов’язкові санкції на 
інвесторів, відповідальних за невиконання 
екологічних зобов’язань щодо меліорації 
ушкоджених земель, недотримання 
екологічних норм тощо 

2.11.9 Моніторинг і 
забезпечення 
виконання 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Зміст  

Необхідне чітке визначення «робочої 
програми» 

2.3.6 Управління 
розробкою газу 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Зміст  

Включення вимог щодо міжнародного 
арбітражу 

2.3.6 Управління 
розробкою газу 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Місцеві наслідки 

Потрібен спосіб урегулювання місцевих 
наслідків розробки сланцевого газу 
(детальне врегулювання стосовно місцевого 
самоврядування) 

2.3.6 Проблеми 
місцевого 
самоврядування 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Сторони 

Уточнення щодо того, хто може виступати 
в якості учасника конкурсних торгів від 
міжнародної нафтової компанії 

2.3.6 Управління 
розробкою газу 

Закон про угоди про Уточнення ролі державної компанії в 2.3.6 Управління 



 

ENVIRONMENTAL AND REGULATORY ASSESSMENT FOR SHALE GAS DEVELOPMENT IN UKRAINE, VOLUME I 63 

Питання Зміна до закону або дія, що рекомендується  Розділ 
№ Категорія 

розподіл продукції: 
Сторони 

розробці (фінансова, технічна) розробкою газу 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Сторони 

Уточнення того, хто володіє спеціальним 
дозволом: компанія-інвестор чи державна 
компанія 

2.3.6 Управління 
розробкою газу 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Процес 

Необхідна додаткова прозорість стосовно 
критеріїв визначення переможця і 
зважування цих критеріїв 

2.3.6 Прозорість і 
участь 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Соціально-економічні 
зобов’язання 

Вимога щодо підписання угоди про 
соціальне партнерство з відповідними 
громадами 

2.11.9 Проблеми 
місцевого 
самоврядування 

Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Соціально-економічні 
зобов’язання 

Вимога щодо страхування відповідальності 
за завдання екологічної шкоди на користь 
органів того рівня, що мають обов’язки 
щодо відновлення та ремонту 

2.11.9 Проблеми 
місцевого 
самоврядування 

Бюджетний кодекс: 
Розподіл прибутку 

Компанії-інвестори повинні робити цільові 
внески до місцевого бюджету і вимагати 
публічного звітування щодо того, як гроші 
було витрачено 

2.11.9 Проблеми 
місцевого 
самоврядування 

Податковий кодекс Спрямування грошових стягнень за шкоду 
від загального розподілу до цільового 
фонду для розподілу між до органів в 
постраждалих регіонах 

2.11.9 Проблеми 
місцевого 
самоврядування 

Податковий кодекс: 
Розподіл прибутку і 
компенсація шкоди 

Розгляд питання встановлення нового 
(загальнодержавного) податку на 
експлуатацію надр, який надходитиме до 
місцевих органів влади, на чиї території 
розміщені надра. Цільовий податок на 
експлуатацію надр може діяти замість плати 
за користування або місцевого/ 
провінційного податку 

2.11.9 Проблеми 
місцевого 
самоврядування 

Земельний кодекс і 
Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Справедливе 
відношення до 
землевласників 

Власники земель, які потрібні для 
видобутку газу, повинні мати вибір щодо 
того, чи продати свою ділянку, чи здати її в 
оренду 

2.10.4 
2.11.9 

Захист прав 
власності на 
землю/ 
землекористування 

Земельний кодекс і 
Закон про угоди про 
розподіл продукції: 
Справедливе 
відношення до 
землевласників 

Деяка діяльність в галузі розробки повинна 
мати можливість продовження згідно з 
домовленими угодами про користування 
землею 

2.10.4 Управління 
розробкою газу; 
Захист прав 
власності на 
землю/ 
землекористування 

Закон про суспільну 
необхідність: 

Дозвіл на використання ринкової оцінки в 
якості бази для компенсації 

2.10.4 Захист прав 
власності на 
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Питання Зміна до закону або дія, що рекомендується  Розділ 
№ Категорія 

Справедливе 
відношення до 
землевласників 

землю/ 
землекористування 

Закон про суспільну 
необхідність: 
Справедливе 
відношення до 
землевласників 

Уникнення витіснення землевласників без 
чіткого права власності, вимога від держави 
оплатити витрати на здобуття права 
власності до процедури викупу або 
конфіскації або, навпаки, вимога того, що 
цю процедуру не може бути розпочато 
щодо майна з невідомим правом власності 

2.10.4 Захист прав 
власності на 
землю/ 
землекористування 

Закон про охорону 
навколишнього 
середовища, Закон 
про угоди про 
розподіл продукції, 
Закон про нафту і газ: 
Ефективні норми 

Перегляд вимог законів і нормативних актів для 
забезпечення підготовки всеосяжного (від 
розвідки до закриття), прозорого і реального 
плану розробки сланцевого газу. Виконання 
плану повинно забезпечуватися страхуванням/ 
матеріальною відповідальністю. Забезпечення 
положень про належне повідомлення і участь 
громадськості 

4.3.2 
4.3.3 

Планування і 
розробка 

Закон про охорону 
навколишнього 
середовища: Роль 
органів влади різних 
рівнів, регульованих 
суб’єктів 
господарювання і 
громадськості  

Створення потенціалу для виконання 
державними і місцевими органами влади, 
неурядовими організаціями та громадянами 
своїх ролей 

2.4.2 Проблеми 
місцевого 
самоврядування; 
Прозорість і 
участь 

Закон про охорону 
навколишнього 
середовища: Роль 
органів влади різних 
рівнів, регульованих 
суб’єктів 
господарювання і 
громадськості 

Уточнення ролі Мінекології і місцевих 
органів влади в забезпеченні дотримання 
екологічних законів, незалежно від того, 
розробка здійсняються на основі дозволу на 
користування надрами чи угоди про 
розподіл продукції 

2.4.2 Моніторинг і 
забезпечення 
виконання; 
Управління 
розробкою газу 

Закон про екологічну 
експертизу: 
Вдосконалення 
дотримання 

Розробка заходів примусу для забезпечення 
дотримання процедур Оцінки впливу на 
навколишнє середовище 

2.9.4 Моніторинг і 
забезпечення 
виконання 

Закон про екологічну 
експертизу: 
Вдосконалення 
екологічного аналізу 

Вдосконалення аналізу альтернатив завдяки 
комплексному розгляду альтернатив, 
включаючи варіант «не вживати жодних 
дій». 

2.9.4 Планування для 
розробки 

Закон про екологічну 
експертизу: 
Вдосконалення 
екологічного аналізу 
щодо проектів 
будівництва 

Уточнення можливості застосування Закону 
про екологічну експертизу та Закону про 
містобудування для оцінювання проектів 
будівництва 

2.9.4 Прозорість і 
участь 
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Питання Зміна до закону або дія, що рекомендується  Розділ 
№ Категорія 

Закон про екологічну 
експертизу: 
Підвищення участі 
громадськості 

Вдосконалення процесу і визначення 
строків проведення оцінки обсягу робіт 

2.9.4 Прозорість і 
участь 

Закон про екологічну 
експертизу: 
Підвищення участі 
громадськості та 
доступу до інформації 

Деталізація законів і нормативних актів для 
допущення своєчасної і конструктивної 
участі громадськості 

2.9.4 Прозорість і 
участь 

Закон про 
екологічний аудит: 
Вдосконалення 
дотримання 
екологічного 
законодавства 

Якщо замовник є державним органом, що 
виконує добровільний чи обов’язковий 
аудит, конфіденційність повинна бути 
забезпечена тільки для захисту джерел 
інформації аудиту 

2.4.2 Прозорість і 
участь  

Закон про 
екологічний аудит: 
Вдосконалення 
дотримання 
екологічного 
законодавства 

Заключний звіт аудиту, в тому числі докази 
та висновки аудиту, як правило, повинні 
бути доступні для громадськості 

2.4.2 Прозорість і 
участь 

Водний кодекс: 
Охорона поверхневих 
і підземних вод 
протягом всіх стадій 
розробки 

Потрібен спеціальний дозвіл на видобуток, 
використання і утилізацію води з надр в 
обсязі, більшому за (буде визначено), 
незалежно від якості води, зони забору/ 
закачування або суб’єкта господарювання, 
який бере участь (орендар або 
підприємство) . 

2.5.8 Охорона вод 

Водний кодекс: 
Охорона поверхневих 
і підземних вод 
протягом всіх стадій 
розробки 

Вимога відстеження та розкриття 
інформації щодо водозабору і закачування 
води, у тому числі хімічних речовин, що 
входять до рідин для гідророзриву 

2.5.8 Охорона вод 

Водний кодекс: 
Охорона поверхневих 
і підземних вод 
протягом всіх стадій 
розробки 

Уточнення закону стосовно використання 
супутньо-пластових вод і прудів-
відстійників 

2.5.8 Охорона вод 

Водний кодекс: 
Охорона поверхневих 
і підземних вод 
протягом всіх стадій 
розробки 

Забезпечення очищення стічних вод з 
нафтогазового будівництва для зменшення 
викидів забруднюючих речовин до 
скидання у водні об’єкти 

2.5.8 Охорона вод 

Водний кодекс: 
Охорона поверхневих 
і підземних вод 
протягом буріння та 
закінчення 

Оцінка і прийняття заходів, порівняних з 
типовою нормативно-правовою базою 
щодо буріння та закінчення 

2.5.9 Охорона вод; 
Збереження 
біорізноманіття 
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№ Категорія 

Закон про відходи: 
Вдосконалення 
впровадження 

Визначення того, які відходи розробки і 
виробництва газу відносяться до 
«небезпечних» 

2.6.4 Охорона вод; 
Збереження 
біорізноманіття 

Закон про відходи: 
Вдосконалення 
впровадження 

Вимога дотримання підприємствами 
ієрархії ЄС/ США щодо відходів 

2.6.4 Охорона вод; 
Збереження 
біорізноманіття 

Закон про відходи: 
Вдосконалення 
впровадження 

Забезпечення належних місць розміщення 
для утилізації відходів 

2.6.4 Охорона вод; 
Збереження 
біорізноманіття 

Якість атмосферного 
повітря: Обладнання  

Розгляд питання встановлення вимог через 
регулювання або угоди про розподіл 
продукції щодо скорочення викидів в 
процесі буріння, пневматичних пристроїв з 
низьким випуском, технологій запобігання 
витоку з компресорів, засобів контролю 
резервуарів, виявлення та усунення витоку 
на газопереробних заводах, засобів 
контролю SO2 на газопереробних заводах, 
засобів контролю осушувачів. 

2.7.10 Охорона 
атмосферного 
повітря 

Якість атмосферного 
повітря: Покращення 
якості 

Створення та забезпечення стягнення 
значних санкцій за порушення законів про 
якість атмосферного повітря  

2.7.10 Охорона 
атмосферного 
повітря; 
Моніторинг і 
забезпечення 
виконання 

Якість атмосферного 
повітря: Покращення 
якості 

Розробка ефективної системи 
самоконтролю для власників дозволів 

2.7.10 Охорона 
атмосферного 
повітря; 
Моніторинг і 
забезпечення 
виконання 

Якість атмосферного 
повітря: Покращення 
якості 

Регіони, які наразі не дотримують 
регіональних стандартів якості  
атмосферного повітря, повинні впровадити 
план приведення рівня забруднення 
атмосферного повітря до безпечних 
граничних норм 

2.7.10 Охорона 
атмосферного 
повітря 

Якість атмосферного 
повітря: Стандарти 

Розгляд переліку основних забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі для 
вдосконалення системи встановлення норм 
викидів забруднюючих речовин з метою 
переходу на міжнародні стандарти і норми 
якості атмосферного повітря 

2.7.10 Охорона 
атмосферного 
повітря 

Якість атмосферного 
повітря: Стандарти й 
обладнання 

Встановлення нових стандартів викидів для 
всього нафтового і газового обладнання. Як 
тимчасовий захід, угоди про розподіл 

2.7.10 Охорона 
атмосферного 
повітря 
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продукції повинні містити вимогу щодо 
використання обладнання, яке відповідає 
стандартам інших країн, наприклад, США. 

Якість атмосферного 
повітря: Розуміння 
існуючої якості 
повітря і покращення 
якості 

З’ясування масштабів існуючих проблем 
шляхом поліпшення моніторингу якості 
атмосферного повітря; створення систем 
вихідних даних і систем моніторингу для 
забруднюючих речовин атмосферного 
повітря, які, ймовірно, будуть зростати 
через розробку сланцевого газу. Якщо 
вихідний рівень якості атмосферного 
повітря не з'ясовано до укладання угоди 
про розподіл продукції, в угоді повинна 
бути встановлена відповідна умова. 

2.7.10 Охорона 
атмосферного 
повітря; 
Моніторинг і 
забезпечення 
виконання; Збір 
вихідних даних 

Заходи щодо 
збереження 
біорізноманіття: 
Вихідні дані  

Проведення обстеження і нанесення на 
карту рослинних спільнот для встановлення 
вихідного рівня для оцінювання впливу 
розробки сланцевого газу 

2.8.6 Збереження 
біорізноманіття; 
Вихідні дані  

Заходи щодо 
збереження 
біорізноманіття: 
Відшкодування 
наслідків 

Включення проектів щодо пом’якшення 
наслідків поза ділянкою, в тому числі 
захист районів з високим рівнем 
біорізноманіття, прилеглих до ділянки, де 
проводиться розробка сланцевого газу 

2.8.6 Збереження 
біорізноманіття 

Заходи щодо 
збереження 
біорізноманіття: 
Вдосконалення 
моніторингу і 
забезпечення 
виконання 

Забезпечення відповідним персоналом і 
ресурсами Мінекології і Академії Наук з 
метою ефективного виконання обов’язків 
щодо біорізноманіття 

2.8.6 Збереження 
біорізноманіття 

Заходи щодо 
збереження 
біорізноманіття: 
Зменшення наслідків 

Розробка та реалізація комплексної 
політики і законодавства щодо немісцевих 
інвазивних видів 

2.8.6 Збереження 
біорізноманіття 

Заходи щодо 
збереження 
біорізноманіття: 
Зменшення наслідків 

Розробка та реалізація програм 
економічних стимулів і стримування 
стимулів для збереження степової 
рослинності; вимога участі розробників 
сланцевого газу  

2.8.6 Збереження 
біорізноманіття 

Заходи щодо 
збереження 
біорізноманіття: 
Зменшення наслідків 

Дослідження механізмів здійснення 
платежів за екосистемні послуги в степових 
районах, особливо за воду та ґрунт (може 
бути досягнуто в рамках механізму 
встановлення податку на експлуатацію 
надр, запропонованого вище) 

2.8.6 Збереження 
біорізноманіття 

Заходи щодо 
збереження 

Потрібен план попередньої меліорації і 
успішна проміжна і остаточна меліорація 

2.8.6 Збереження 
біорізноманіття 
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біорізноманіття: 
Відновлення 
Заходи щодо 
збереження 
біорізноманіття: 
Відновлення 

Будь-яке необхідне екологічне страхування 
або матеріальна відповідальність мають 
включати закриття свердловин/родовищ, 
успішне завершення проміжної та 
остаточної меліорації, а також подальший 
моніторинг 

2.8.6 Збереження 
біорізноманіття 

 

4.3.4. МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ  

Відповідна національна база матеріального законодавства і процедурних гарантій необхідні для 
досягнення цілей сталого процесу розробки сланцевого газу. Повноцінне впровадження цих законів є 
настільки ж важливим для досягнення цілей розробки. Повноцінне впровадження вимагає 
ефективного надання дозволів, моніторингу/перевірки, звітування та контролю. 

Ефективне управління, моніторинг і контроль над законами залежать від: 
• Достатніх повноважень і вимог у законодавстві для надання дозволів на діяльність, моніторингу 

відповідності і здійснення заходів при порушенні законів; 
• Політичної волі для повного і справедливого впровадження закону; 
• Ефективної організації органів управління;  
• Вихідних даних щодо того, які результати моніторингу можна порівнювати; 
• Доступу до місця проведення розробки та її процесів; і 
• Відповідного персоналу з досвідом, навчання, обладнання і протоколів для його впровадження. 

Як детальніше описано стосовно конкретних законів (див. Том ІІ, Розділи 2.2 – 2.10), управління 
системами, які б регулювали розробкою сланцевого газу, проводиться насамперед на державному рівні 
(різноманітні міністерства, в тому числі Мінекології), на рівні місцевих рад або, в меншій мірі, органів 
місцевого самоврядування. Окремі закони визначають повноваження різних рівнів уряду та 
призначених ним органів. Наприклад, Закон про відходи42 встановлює повноваження Кабінету 
Міністрів (Стаття 18), місцевих держадміністрацій (Стаття 20), органів місцевого самоврядування 
(Стаття 21), особливо уповноважених органів місцевого самоврядування (Стаття 22) і юрисдикції 
інших міністерств (Стаття 23). В залежності від закону, державні або місцеві органи можуть бути 
відповідальними за надання дозволів на будівництво або експлуатацію устаткування, діяльності з 
моніторингу, збору даних або звітів, а також забезпечення дотримання закону і нормативних актів. 

У своєму Національному плані дій Україна визначила декілька потреб стосовно вдосконалення, 
моніторингу і контролю за охороною навколишнього середовища. 

• Інституційна розбудова і посилення здатності державного управління в природоохоронній 
галузі (Пункт 4.2)  

• Розвиток національної інформаційної системи та бази даних охорони навколишнього 
природного середовища (Пункт 1.1) 

• Розвиток систем моніторингу і управління даними (Пункт 3.11) 
                                                   
42 Закон України про відходи, № 187/98-ВР від 05.03.1998 р. 
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• Посилення екологічного контролю за якістю повітря (Пункт 3.1) 
• Створення механізмів для вдосконалення громадського контролю з питань охорони 

навколишнього природного середовища (Пункт 1.12) 
• Створення системи екологічного навчання державних службовців, до компетенції яких 

належать питання охорони навколишнього природного середовища (Пункт 1.6) та 
підвищення кваліфікації (Пункт 3.9) 

• Посилення екологічного контролю за якістю води (Пункти 3.2 – 3.3) 
Нещодавня оцінка характеристик навколишнього середовища України висловила значне 
занепокоєння щодо управління системою України. Економічна комісія дійшла такого висновку: 

Необхідність охороняти навколишнє середовище й ефективніше використовувати природні 
ресурси оголошена пріоритетним напрямком у низці офіційних документів. Однак, через 
першочерговість мети Уряду щодо економічного зростання, екологічні питання на практиці 
сприймаються як перешкода досягнення цієї мети. Наголос на економічному зростанні «за 
будь-яку ціну» призвів до послаблення екологічних політик і інститутів через призупинення 
розвитку ефективної політики та правил, послаблення контролю за дотриманням екологічних 
вимог або через здійснення частих і неповних інституційних змін. Усі ці фактори призвели до 
помітного зменшення ефективності екологічної нормативної бази. 

. . .  

За відсутності ефективної системи екологічного управління та в контексті сповільнених 
структурних реформ і модернізації технологічного процесу, економічне зростання повертає 
високі рівні забруднення і підтримує неефективні підходи минулого до використання енергії і 
природних ресурсів.43  

За останні п’ять років (між 1999 і 2007 рр.) було здійснено декілька кроків для розбудови та 
посилення інституційної системи екологічного управління в Україні. Однак, ці дії, можливо, не 
принесли очікуваних результатів, оскільки відбувалися часті реорганізації екологічних органів. 
Ці часті зміни керівництва Міністерства охорони навколишнього середовища (Мінекології) 
розмили стратегічне бачення і його узгодженість і призвели до зниження ефективності роботи 
персоналу, розпорошення технічних і людських ресурсів і неефективного використання 
фінансових ресурсів. 

Більше того, фрагментація та нечіткий розподіл обов’язків між органами, відповідальними за 
охорону навколишнього середовища, і їхніми структурними підрозділами призвели до 
дублювання цілей, обов’язків, функцій і діяльності. Це також сприяло неефективному 
використанню фінансових, матеріальних і людських ресурсів. Децентралізація екологічного 
управління серед обраних урядових структур не супроводжувалася чітким розподілом 
обов’язків і не призвела до кращого використання ресурсів, як очікувалось. 

Саме тому необхідно посилити потенціал екологічного управління в Україні і переглянути 
інституційне регулювання та розподіл обов’язків. У першу чергу Мінекології повинно 
переглянути свій персонал, оцінити його потенціал і розподілити обов’язки згідно з цілями так, 
щоб пріоритетні питання вирішувалися найбільш ефективно. Це може означати, що 
міністерство і обласні адміністрації повинні сконцентрувати свої зусилля на ключових 
державних функціях і меншій кількості пріоритетних питань і сфокусуватися на проблемах, які 

                                                   
43 Економічна комісія ООН для Європейського комітету з екологічної політики. 2007. Огляд екологічних характеристик: Україна, 
другий огляд,  серія оглядів екологічних характеристик, № 24, ECE/CEP/133 (далі – огляд ЕК), 21. 
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можна розв’язати. Ці зміни також вимагатимуть узгодження заробітної плати персоналу з 
їхніми обов’язками та впровадження матеріального стимулювання для підвищення 
продуктивності праці. Усі ці кроки можуть допомогти забезпечити справедливу, ефективну і 
прозору базу для розробки політики та посилити інституційні можливості для її реалізації.44  

Хоча занепокоєність була висловлена Економічною комісією ще декілька років тому і не була 
спрямована на розробку нафту і газу, вона відбивається в нещодавній занепокоєності громадськості 
щодо розробки сланцевого газу. Багато проблемних питань щодо сланцевого газу стосується 
запровадження нових, не підтверджених (в Україні) технологій, інші питання виникають через брак 
впевненості у тому, що уряд буде справедливо й ефективно впроваджувати існуючі закони. Ці 
проблемні питання загострилися після останніх змін, внесених до Закону про угоди про розподіл 
продукції, якими скорочено повноваження органів місцевого самоврядування у процесі і навіть 
обмежено повноваження Мінекології у здійсненні заходів, коли порушуються екологічні закони в 
рамках дії угоди про розподіл продукції. 

Моніторинг основних екологічних параметрів, напр., якості води та повітря, і екологічних 
характеристик підприємств виконує декілька функцій, які можуть принести користь усім 
заінтересованим особам: 

• Визначення еталонних умов навколишнього середовища відповідно до встановлених умов і 
якості навколишнього середовища в інших країнах; 

• Спрямування/пере направлення ресурсів галузі під час розробки; і 
• Забезпечення дотримання законів і договорів. 

Деякі українські закони містять конкретні положення, що сприяють моніторингу та контролю 
дотримання, наприклад, вимагаючи від користувачів нафтогазоносних надр надавати посадовим 
особам і інформацію до об’єктів (Закон про нафту і газ, Стаття 37).45  Самоконтроль за викидами і 
стоками потрібен для великих установок, що є джерелами забруднення, з особливими вимогами до 
моніторингу (напр., частота), які встановлюються індивідуально. Цей самоконтроль довільно 
перевіряється незалежними лабораторіями; для підрахунку викидів використовуються квартальні або 
річні звіти з даними. Менші галузі, як правило, не потребують моніторингу своїх викидів і звітують 
щодо своїх викидів на основі розрахунку факторів викидів. Моніторинг неявних екологічних 
параметрів промисловості є добровільним і нетиповим.46  

Деякі акти законодавства з охорони навколишнього середовища містять явні повноваження щодо 
моніторингу або вимог до моніторингу: 

• Закон про охорону навколишнього середовища передбачає завдання Мінекології щодо 
організації моніторингу довкілля, встановлення і функціонування мережі національної 
автоматизованої екологічної інформації (Стаття 20, п. 3); 

• Закон про охорону навколишнього середовища вимагає, щоб державні органи нагляду за 
безпечним проведенням робіт у галузі і в секторі атомної енергетики разом з спеціально 
уповноваженими державними органами виконавчої влади у сфері охорони навколишнього 
середовища і використання природних ресурсів проводили систематичні перевірки стану 
екологічно небезпечних об’єктів (Стаття 66);  

                                                   
44 Огляд ЕК, 31. 
45 Закон України про нафту і газ, № 2665-III від 12.07.2001 р. 
46 Огляд ЕК, 37 (детальний опис моніторингу в Україні). 
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• Закон про нафту і газ вимагає, щоб угода про користування надрами передбачала процедури 
моніторингу впровадження надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними 
надрами (Стаття 28). 

Огляд Економічної комісії з екологічних характеристик Європи містить короткий огляд програми 
моніторингу повітря, поверхневих вод, підземних вод, ґрунтів, біорізноманіття та радіоактивності і 
системи управління даними України.47  Огляд Економічної комісії з екологічних характеристик 
Європи містить короткий огляд програми моніторингу повітря, поверхневих вод, підземних вод, 
ґрунтів, біорізноманіття та радіоактивності і системи управління даними України48 і 

Загалом, результати екологічного моніторингу неефективно використовуються для 
оцінювання стану довкілля, рушійних сил змін у навколишньому середовищі, ефективності 
заходів охорони навколишнього середовища або прийняття рішень, розробки політики чи 
посилення інформування громадськості щодо проблемних питань в Україні.49   

Повноваження екологічного контролю переважно належать Державній екологічній інспекції 
Мінекології. Серед її обов’язків є організація та здійснення державного контролю за дотриманням: 

• Природоохоронного законодавства і раціонального використання природних ресурсів; 
• Вимог державної екологічної експертизи;  
• Екологічних дозволів та ліцензій; і  
• Вимог до екологічної безпеки. 

Територіальні інспектори підтримують Державну екологічну інспекцію, але також незалежно 
працюють в області. Окрім Державної екологічної інспекції, в Україні працюють громадські 
інспектори. Їх призначають державні або обласні природоохоронні органи, і вони працюють на 
добровільних засадах без оплати. Неурядові організації також можуть брати участь у моніторингу в 
окремих ситуаціях. Згідно із Законом про навколишнє середовище, неурядові організації мають 
повноваження щодо участі разом із спеціально уповноваженими державними органами з охорони 
навколишнього середовища у перевірці виконання природоохоронних планів і заходів 
підприємствами, установами та організаціями (Стаття 21 п. 3).  

Інспектори використовують спеціальні форми звітності і повинні доповідати про виявлені екологічні 
проблеми, а також санкції. Якщо докази (перевірки або ін.) підтверджують порушення закону, деякі 
закони явно уповноважують різні виконавчі органи щодо здійснення заходів. Наприклад, посадові 
особи можуть призупинити або анулювати дозволи згідно із Законом про нафту і газ,50 а Мінекології і 
його регіональні підрозділи можуть обмежити або призупинити (тимчасово) діяльність підприємств і 
об’єктів через безліч причин незалежно від їхнього підпорядкування або форм власності, однак ці 
повноваження не застосовуються щодо бізнесів (інвесторів), діяльність яких здійснюється в рамках 
угод про розподіл продукції.51  Щодо угод про розподіл продукції, Кабінет Міністрів України повинен 

                                                   
47 Огляд ЕК, 41-47. 
48 Огляд ЕК, 51 (дані зібрано у 2005 р.). 
49 Огляд ЕК, 47. 
50 Закон про нафту і газ, Статті 26-27: Дія  спеціального  дозволу  на  користування нафтогазоносними надрами  може  бути  
тимчасово  зупинена  спеціально уповноваженим центральним  органом  виконавчої  влади з геологічного вивчення та 
забезпечення раціонального використання надр  різними способами та на власний розсуд; дія  спеціального  дозволу  може бути 
анульована, якщо користувач спеціального дозволу не виправив недоліків (також визначаються інші причини тимчасового 
зупинення або анулювання спеціального дозволу). 
51 Закон про охорону навколишнього природного середовища, Стаття 20 п. є) (якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з 
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ініціювати призупинення діяльності. Застосування економічних санкцій також можливе, хоча 
звичайно вважається, що штрафи надто низькі, для того щоб слугувати значимими стримуючими 
факторами.52  

Громадяни України також можуть брати участь у контролі, вимаганні компенсації шкоди здоров’ю і 
майну від уряду, підприємств тощо (Стаття 9 п. 9); а також подавати до суду стосовно дій, бездіяльності 
або рішень державних органів або органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб щодо 
порушень екологічних прав (Стаття 9 п. з)). 

Незалежно від правових вимог і повноважень щодо управління, ефективні управління, моніторинг і 
контроль залежать від персоналу, який, в свою чергу, дуже залежить від національних пріоритетів, 
проголошених у бюджетах уряду.  Це дослідження не могло зібрати дані щодо контролю, але оцінка 
системи моніторингу та екологічних характеристик України, проведена Економічною комісією у 2007 
р., закінчилася висновком, що загальний контроль в Україні є слабким.53 В огляді контролюючої 
діяльності в Україні відзначено проблеми фрагментації і дублювання різними інспекціями діяльності з 
перевірки, які тривають. Спільні перевірки різними службами є одним із способів  координації 
діяльності.54 Комітет також порекомендував уточнити обов’язки різних рівнів виконавчої влади і 
проводити регулярне навчання працівників з перевірки для підвищення їхньої кваліфікації. У 
нещодавньому звіті USAID про біорізноманіття в Україні відзначаються проблеми з контролем, які 
тривають, принаймні в управлінні особливими охоронними територіями в Україні (див. Розділ 4.3.6). 
Автори цього звіту відзначають нещодавню реструктуризацію виконавчої влади, яка призвела до 
зменшення кількості персоналу і його повноважень щодо збереження біорізноманіття,55 вкрай 
недофінансовану систему територій природно-заповідного фонду,56 і компроміс ефективного 
управління системою територій природно-заповідного фонду з недостатньою кваліфікацією 
персоналу.57  

                                                                                                                                                                           

перевищенням нормативів гранично допустимих викидів, впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих 
речовин.) 
52 Огляд ЕК, 39 (див. по тексту детальний опис економічних санкцій); Особисті контакти, Київ, листопад 2011 р. (коментарі щодо 
недостатнього стримування завдяки штрафам); див. також Огляд ЕК, Глава 5. 
53 Огляд ЕК,  38. 
54 Огляд ЕК,  34. 
55 ECODIT, 22; GEF-UNDP, 2008. Посилення державного управління і фінансової стабільності національної системи територій 
природно-заповідного фонду в Україні (далі – GEF-UNDP)(«Державна служба [Управління територій природно-заповідного фонду, 
раніше – Державна служба територій природно-заповідного фонду], яка є основним органом, на який покладено обов'язки 
менеджменту системи територій природно-заповідного фонду, складається з 25 осіб. Цей персонал повинен виконувати обов'язки, 
порівняні за рівнем і обсягом з обов'язками повноцінного міністерства з центральним підрозділом та місцевими офісами. 
Державна служба покладається на регіональні підрозділи Мінекології для здійснення своїх функцій. Канали зв'язку між 
центральним підрозділом Державної служби та обласними відділами є нечіткими. Як результат, хоча Мінекології делегувало 
повноваження щодо менеджменту територій природно-заповідного фонду Державній службі, вона не має реальних повноважень 
щодо нагляду за обласними відділеннями, що значно ускладнює можливості її впливу на здійснення політик щодо територій 
природно-заповідного фонду на обласних рівнях). 

56 ECODIT, 23 (Існує хронічна нестача ресурсів для активного управління місцями існування, наукових досліджень, підвищення 
поінформованості, засобів виробництва для забезпечення контролю, а також гідних рівнів заробітної плати для співробітників. 
Закон України про природно-заповідний фонд дозволяє встановлювати плату за в’їзд до територій природно-заповідного фонду 
та інші платежі від користувачів ресурсів, а також утримувати 100% доходів від таких платежів. Правові положення не надто вдалі, 
адже плани менеджменту територій природно-заповідного фонду не підкріплені бізнес-планами. Українським органам, 
відповідальним за менеджмент територій природно-заповідного фонду, бракує потенціалу та досвіду, для того щоб систематично 
знаходити альтернативи урядовому фінансуванню. Поточне фінансування територій природно-заповідного фонду покриває лише 
60% запланованих витрат на повноцінну реалізацію планів з менеджменту територій природно-заповідного фонду.) 
57 GEF-UNDP 
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Якість екологічного самоконтролю є також низькою, адже мало компаній здійснюють правильний 
моніторинг своїх викидів і ще менше компаній застосовують постійний моніторинг он-лайн. 
Покращений моніторинг може вдосконалити показники технологічного процесу, виробництво і 
охорону навколишнього середовища, а також окупитися в економічному сенсі.58  

4.3.5. ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ, ДИКА ПРИРОДА І ВИДИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД 
ЗАГРОЗОЮ  

Біологічне різноманіття надає соціально-економічні переваги таких видів: товари екосистеми, послуги 
екосистеми та нематеріальні зиски.59 Біологи зі збереження визнають як первинні (прямі), так і 
вторинні (непрямі) загрози біологічному різноманіттю. Первинні наслідки спричинені оперативними 
рішеннями та діяльністю персоналу проекту. Вторинні наслідки виникають через присутність проекту 
і звичайно спричинені урядовими рішеннями та діями сусідніх спільнот або іммігрантів.60 З п’яти 
основних типів загроз біорізноманіттю,61 розробка сланцевого газу може допомогти знизити одну 
загрозу, але підвищити втрати біорізноманіття через інші чотири. Звертаючи увагу спочатку на 
переваги довготривалого використання сланцевого газу, розробка може допомогти знизити загрозу 
біорізноманіттю, зменшуючи потенціал або суворість мікрокліматичних змін, таких як зміна клімату 
(див. Розділ 4.1). Однак розробка сланцевого газу може сприяти втраті біорізноманіття через такі 
чотири механізми:   

• Трансформація, втрата, деградація і фрагментація природних ареалів може виникнути в 
усіх місцях, пов’язаних з будівництвом об’єктів розвідки та виробництва. 

• Надмірне використання земель і надмірна експлуатація окремих видів може бути 
непрямим наслідком підвищеної зайнятості в регіоні, що призводить до підвищеної законної 
та незаконної експлуатації видів через полювання і збирання. 

• Поява неаборигенних видів (бур’янів) може зашкодити природним ареалам і видам і може 
збільшитися в результаті діяльності з будівництва бурових майданчиків, доріг, трубопроводів 
та інших об’єктів. 62   

• Забруднення (атмосферного повітря, землі, води), що шкодить природним ареалам або 
видам, може зрости в короткостроковій перспективі через будівництво та буріння, а в 
довгостроковій перспективі – через виробничу діяльність, включаючи транспортування 
матеріалів на/ з ділянок проекту. 

                                                   
58 Огляд ЕК,   40. 
59 USAID. 2005a. Збереження біорізноманіття: методичні вказівки для співробітників і партнерів USAID. Вересень 2005 р.  
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADE258.pdf ; Байєрс, Брюс А. 2008. Екосистемні послуги: Що ми знаємо і куди ми повинні йти? ARD, 
Inc. http://ncseonline.org/Conference/Biodiversity/Resources/Breakout%2029/ Ecosystem_Services_Jan._2008_update.pdf. Значення 
кожного з цих видів перевег біорізноманіття в Україні наведені в доповіді ECODIT,13.59 Zarko Stefanovski "Ukraine Oil and Gas 
Sector Overview", December 2005 
60 The Energy and Biodiversity Initiative. No date.  Negative Secondary Impacts from Oil and Gas Development.  
http://www.theebi.org/pdfs/impacts.pdf  (“secondary” does not imply less important or significant, but rather recognize timing and scope 
issues. (EBI Secondary) 
61 ECODIT at 18 
62 EBI Secondary at 2 («Неаборигенний грунт, насіння, комахи та інші тварини можуть бути безпосередньо введені в зону через 
транспортування обладнання, матеріалів і запасів для проекту і супутні послуги або за допомогою програми відновлення 
рослинного покриву. Крім того, люди, які переїжджають у зону реалізації проекту для роботи, пов’язаної з проектом, чи з метою 
проводження власної підприємницької діяльності, можуть привозити з собою неаборигенні рослини і тварини. Крім того, проблема 
«ефекту окраїни» може виникнути під час розчищення землі види рослин можуть поширюватися і колонізувати області, які раніше 
були недоступними для них. Бур'яни, трави та інші агресивні види, навіть аборигенні в регіоні, можуть почати витісняти інші види 
рослин, які раніше були захищені лісовим покровом, приносячи з собою певні аборигенні види комах і тварин, які не могли 
розмножуватися в лісовій зоні») 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADE258.pdf
http://www.fox-davies.com/media/1263/fdc_ukraine_report.pdf
http://www.fox-davies.com/media/1263/fdc_ukraine_report.pdf
http://www.theebi.org/pdfs/impacts.pdf
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Регіони потенційної розробки сланцевого газу в Україні можуть вплинути на біорізноманіття на 
більшу частину її біогеографічних регіонів і на екосистеми прісної води, особливо зони Західних лісів 
і карпатських гір у Карпатському басейні, а також зони Полісся, Лісостепу та Степу у Дніпровсько-
Донецькому басейні. Екосистеми прісної води можуть бути уражені в обох потенційних регіонах 
розробки. Більша частина загроз біорізноманіттю з боку розробки сланцевого газу подібна до загроз з 
боку розробки традиційних нафти та газу, за виключенням збільшеного періоду потенційних 
загрозливих дій стосовно процесу закінчення свердловин, більших наслідків шуму від компресорів 
(порушення ритму дикої природи) і потенційного збільшення руху автотранспорту завдяки 
підвищеному використанню води для гідророзриву пласта (короткостроковий ефект), а також 
утилізації збільшених обсягів зворотного потоку і технічної води (довгостроковий ефект). Більшу 
частину цих загроз можна мінімізувати завдяки ретельному розміщенню об’єктів, мінімізації ділянки, 
яку буде порушено через будівництво, і використанню провідних технологій і передового досвіду 
управління, для того щоб контролювати ступінь і інтенсивність протягом розвідки, розробки 
родовища, виробництва та ліквідації. Цей досвід в цілому описано в інших розділах цього документа, 
які стосуються охорони ресурсів (напр., повітря, води). Планування заходів пом’якшення впливу на 
конкретні елементи екосистеми буде важливим, коли стане відомим запропоноване місце розміщення 
розробки. 

Ключові питання і заходи контролю щодо дикої природи і видів, які знаходяться під загрозою, 
перелічено в Таблиці 7. Розширену таблицю з описом передового досвіду, який слід використати 
протягом розвідки (сейсморозвідки і буріння), буріння/закінчення, виробництва, передачі і виведення 
з експлуатації (меліорації), наведено у Додатку 4.63   

Таблиця 7. Ключові питання і заходи контролю щодо дикої природи і видів, які знаходяться під 
загрозою 

Питання Стадія експлуатації 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення наслідків 

Брак інформації щодо 
існуючої дикої природи 

Всі 

Розробка та реалізація Плану моніторингу/захисту дикої 
природи. 
Розробка та реалізація навчальної Програми екологічних 
знань для всіх робітників. 
Щорічне інспектування дикої природи. 

Фрагментація дикої 
природи 

Всі 

Уникнення діяльності, яка створює бар’єри на шляху 
сезонного руху великих тварин і скота. 
Додержання обмежень під час критичних періодів 
життєдіяльності диких тварин (таких як гніздування або 
отелення). 
Вимагання від оператора розробити і впровадити 
передовий досвід управління щодо ушкодження земної 
поверхні для зменшення на впливу на ареали. 
Обмеження діяльності у сезони парування та міграції у 
певних ареалах.  
Вимагання проміжної і остаточної меліорації бурових 
майданчиків і місць розміщення інших об’єктів. 

                                                   
63 Ініціатива з енергії і біорізноманіття. Без дати. Хороша практика в попередженні та ліквідації первинних і вторинних впливів на 
біорізноманіття. 
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Питання Стадія експлуатації 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення наслідків 

Загибель дикої 
природи Всі Інформування персоналу щодо обмеження швидкості і 

відновлення доріг. 

Буріння/Закінчення 
Огородження і накриття всіх ям. Документування загибелі 
тварин у ямах і коригування діяльності для усунення 
наслідків. 

Порушення 
життєдіяльності дикої 
природи 

Всі 
Вибір місць розміщення свердловин, маршрутів доріг і 
трубопроводів для уникнення порушення життєдіяльності 
найцінніших тварин. 

Буріння/Закінчення Уникнення діяльності з буріння та закінчення у періоди 
інтенсивної діяльності дикої природи. 

 

Незважаючи на те, що цей досвід може знизити наслідки розробки сланцевого газу на біорізноманіття, 
вихідні дані є суттєвими. Додаткова науково обґрунтована характеристика важливих ландшафтів, 
ареалів і вузьких ділянок місцевості необхідна, насамперед, для оголошення закритих унікальних і/або 
чутливих зон для інфраструктури буріння та підтримки, а також для надання вихідних даних для 
вимірювання наслідків розробки. Наступний моніторинг і повторна оцінка наслідків необхідні, для 
того щоб переконатися, що найкращі технології і передовий досвід мінімізують первинні наслідки, і 
визначити вторинні наслідки, які можуть не виникнути до початку розробки. 

Україна розпочала процес опису та захисту особливих видів і місць існування через систему 
заповідників України (Рисунок 20, Рисунок 21), але землі України не дуже добре окреслено або 
охарактеризовано. Систему територій природно-заповідного фонду було засновано 1992 року 
Законом України «Про природно-заповідний фонд України», № 2456-XII, 16.06.1992 (далі – 
«Закон про території природно-заповідного фонду»), який визначив національну систему 
територій природно-заповідного фонду незалежної  України.64 Цей закон визначає дев’ять 
категорій територій природно-заповідного фонду, п’ять з яких формують ядро системи 
територій природно-заповідного фонду (Таблиця 3). 65 Національна система територій 
природно-заповідного фонду складається наразі з більш ніж 7 000 територій природно-
заповідного фонду, що охоплюють територію близько 2,8 млн. га, тобто більш ніж 5% 
національної території.  Існує план подальшого стрімкого зростання до 10,4% до 2015 р.. В 
Україні є багато територій природно-заповідного фонду, зареєстрованих у рамках її участі у 
міжнародних угодах. Первісні букові ліси Карпат є пам’яткою природної спадщини ЮНЕСКО; 
існує шість біосферних заповідників в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»; є 
також 33 водно-болотних угіддя, зареєстрованих згідно з Рамсарською конвенцією.66  

Національні лісові угіддя також грають важливу роль у збереженні біорізноманіття в лісових 
біогеографічних регіонах України у сланцевих зонах на сході і заході. Загальна площа 
українських лісів, що входять до лісового фонду, яким управляє Державне агентство лісових 
ресурсів, складає близько 7,5 млн. га. Це становить близько 70% українських лісових угідь, тоді 

                                                   
64 ECODIT цитата щодо охоронних зон України, http://en.wikipedia.org/wiki/Protected_areas_of_Ukraine доступ здійснено 19 квітня 
2011 р.); Закон України «Про природно-заповідний фонд України», 16 червня 1992 р., No. 2456-12. 
65 ECODIT, Таблиця 5.1.  Джерела таблиці: Державне агентство земельних ресурсів, квітень 2011 р. GEF-UNDP, 2008 р.; Категорії 
охоронних зон України: http://en.wikipedia.org/wiki/Categories_of_protected_areas_of_Ukraine IUCN Protected  

66 ECODIT, 32.  
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як решта залишаються під контролем інших органів, таких як Міністерство аграрної політики 
України, Міністерство оборони, Міністерство надзвичайних ситуацій і Мінекології. Станом на 
січень 2011 р. серед лісів під управлінням Державного агентства лісових ресурсів близько 1,2 млн. 
га, тобто 15,4% територій лісового фонду, займають території природно-заповідного фонду 
лісів. Ці території природно-заповідного фонду лісів є частиною системи територій природно-
заповідного фонду, коротко описаної у Таблиці 3.  

Інфраструктура моніторингу наслідків впливу на біорізноманіття обмежена, оскільки інформація 
обмежена. Карти землекористування не є публічно доступними на даний час. Такі карти потрібні для 
оцінювання статусу біорізноманіття на рівні екосистеми і ефективного планування збереження 
біорізноманіття, оскільки вони надають можливість порівняти дійсне використання і покров землі з 
потенційною природною рослинністю. Не існує точних карт, що показують розподіл і діапазон видів 
рідкісних рослин і тварин. Більше того, не існує національної системи моніторингу біорізноманіття в 
Україні.67  

Нова громадська ініціатива щодо моніторингу біорізноманіття нещодавно стартувала - 
http://www.biomon.org/en/. Українські закони (напр., Закон про рослинний світ, Закон про 
тваринний світ) передбачають, що слід здійснювати моніторинг видів, однак вони не містять 
твердження, що дані повинні буди включені до бази даних про види. Електронна база даних про види 
тварин наразі розробляється Інститутом зоології; електронна база даних про види рослин ще не 
розробляється.68  

4.3.6. ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ І МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ В МАЙБУТНІХ БАСЕЙНАХ  

Прогнозування впливу розробки сланцевого газу на сільське господарство є складним, оскільки точна 
ділянка розробки ще не визначена. На основі типу сільського господарства у двох регіонах можна 
зробити висновок, що розробка сланцевого газу матиме більший вплив на сільськогосподарське 
виробництво у Дніпровсько-Донецькому басейні і на малі родинні ферми у Карпатському басейні. 
Наслідки впливу на сільське господарство будуть подібними до наслідків фізичного впливу на 
природні зони, описані у Розділі 3.3.6 (трансформація/деградація/фрагментація земель, занесення 
бур’янів, забруднення ґрунтів), і до наслідків впливу на громади, описані у Розділі 3.3.8 (пил, шум, рух 
транспорту, пошкодження доріг тощо). Чи вплине розробка сланцевого газу на воду, яка 
використовується у сільському господарстві, залежатиме від джерела і якості води для закінчення 
свердловин і того, як утилізуватимуться зворотний потік і технічна вода під час діяльності з розробки 
та виробництва. 

Вплив в обох регіонах залежатиме від ступеню порушення землі і швидкості та якості меліорації. 
Якщо розробка сланцевого газу у Дніпровсько-Донецькому басейні обмежиться ділянками, що вже 
уражені через розробку нафти і газу, вплив на сільськогосподарське виробництво буде мінімальним. 

4.3.7. ВПЛИВ НА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І ГРОМАДУ 

Перелік наслідків впливу на місцеве самоврядування та громаду є наразі орієнтовним. Ніхто 
достеменно не знає, наскільки продуктивним буде ресурс, де точно будуть розміщуватися найбільш 
продуктивні ділянки та які умови будуть містити угоди про розподіл продукції. В угоді про розподіл 
продукції повинні бути детально описані ділянки розробки і план робіт із графіком розробки ділянок. 

                                                   
67 Гассо В. І. Без дати. Національний огляд України: Світове біорізноманіття та європейська класифікація. 
http://www.biostrat.org/NR-T&B_Ukraine.pdf 
68 ECODIT, 4; Див. також Biostrat: Розвиток стратегії досліджень біорізноманіття в ЄС http://www.biostrat.org/ 

http://www.biostrat.org/NR-T&B_Ukraine.pdf
http://www.biostrat.org/
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Угода про розподіл продукції також міститиме пункти з посиланнями на закони та умови, що 
стосуються галузі. Доки договір про розподіл продукції не узгоджено, органи місцевого 
самоврядування, можливо, не знають, яку роль вони повинні відігравати в моніторингу та регулюванні 
розробки сланцевого газу в межах своєї компетенції. 

Оскільки більша частина цього є наразі орієнтовною, ми можемо лише представити найбільш типові 
наслідки впливу розробки сланцевого газу у США. Наслідки впливу на місцеве самоврядування та 
громаду у США, пов’язані з розробкою сланцевого газу, можна розділити на наступні категорії: 1) 
Транспортування; 2) Екологічні наслідки; 3) Соціально-економічні наслідки і 4) Вимоги до штату 
органів місцевого самоврядування і обслуговування. 

Цей розділ  також допускатиме, що розвідувальні свердловини в Україні будуть успішними і 
призведуть до повної розробки групи свердловин. Повна розробка групи свердловин означає те, що 
здійснюється доступ до місць розміщення окремих свердловин і створюються майданчики. Одна або 
більше свердловин можуть бути пробурені з окремого бурового майданчика, потім устаткування 
пересувається до іншого сусіднього місця, де процес повторюється. Коли пробурено декілька 
свердловин, їх можна запускати у виробництво, з’єднуючи їх з очисним обладнанням, збірними 
трубопроводами і, врешті, з головним трубопроводом для транспортування газу до ринку збуту. 

Деякі з цих наслідків можна пом’якшити залежно від умов, виставлених до галузі в угоді про розподіл 
продукції. Багато з наведених нижче наслідків можна пом’якшити завдяки належному плануванню і 
застосуванню передового досвіду управління.  

Багато наслідків, спричинених стрімкою розробкою нафти і газу в США, буде зменшено, якщо угода 
про розподіл продукції вимагатиме поетапної розробки групи свердловин. Поетапна розробка 
змусить галузь обмежити розробку на одній або двох ділянках одночасно і не допустить одночасну 
розробку багатьох ділянок. Поетапна розробка є більш імовірною в Україні, тому що угоди про 
розподіл продукції скоріше нададуть одній компанії права на розробку великої площі, ніж допустять, 
щоб декілька компаній поспішили розробляти ресурс. Поетапна розробка буде також природним 
наслідком дефіциту бурового устаткування в Україні. 

НАСЛІДКИ ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Ключові питання і заходи контролю щодо транспортування перераховано у Таблиці 8. 

Таблиця 8. Ключові питання і заходи контролю щодо транспортування 

Питання Стадія експлуатації 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення наслідків 

Використання доріг – 
рух транспорту 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка 

Використання трубопроводів для транспортування води 
усюди, де це можливо. 

Рух транспорту у 
містах 

Всі Якщо це доцільно, важке обладнання і вантажівки повинні 
використовувати об’їзні маршрути для уникнення міст. 

Пошкодження і 
візуальний вплив на 
дороги 

Всі Поєднання планування інфраструктури і доріг для 
уникнення коридорів інженерних комунікацій. Підготовка 
планів транспортування для мінімізації пошкодження і 
візуального впливу. Врахування горизонталей при 
будівництві нових доріг.  

Пил Всі Контроль пилу, пов’язаного з транспортуванням, протягом 
реалізації проекту. Розробка і впровадження програми 
зменшення пилу. 
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Питання Стадія експлуатації 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення наслідків 

Технічне 
обслуговування доріг 

Всі Забезпечення належного технічного обслуговування всіх 
доріг через очікуване підвищення їхнього використання. 

Знання правил 
безпеки 

Всі Встановлення та дотримання обмежень швидкості, інших 
правил і норм безпеки дорожнього руху. 

 

Наслідки, які матиме вплив розробки сланцевого газу на місцеву транспортну інфраструктуру, будуть, 
ймовірно, одними з найбільших наслідків впливу на органи місцевого самоврядування та громади у 
регіонах видобутку сланцевого газу в Україні. Очікується, що розробка сланцевого газу виникне у 
сільській місцевості, якої можна дістатися автошляхами, що не були призначені для обсягу дорожнього 
руху або ваги вантажівок, необхідних для буріння та закінчення свердловини. Багато з цих наслідків 
можна пом’якшити завдяки плануванню і посиленим обслуговуванню і реконструкції доріг. 

Багато доріг України не призначені для значних обсягів дорожнього руху, необхідних для будівництва 
свердловин у сільській місцевості. Зважаючи на досвід США, розробка сланцевого газу в Україні, 
ймовірно, потребуватиме 2-4 млн. галонів води для гідророзриву пласта.69  Більшість цієї води буде 
доставлено автотранспортом на місце. Типова автоцистерна перевозить 5 000 галонів води,  70 тож для 
типової свердловини може знадобитися 800 поїздок автоцистерн для доставки води. Додаткові поїздки 
для привезення піску, реагентів, встановлювання та вивезення бурового устаткування становитимуть 
понад 1 000 поїздок важкого автотранспорту і понад 800 поїздок легких вантажівок.71  
Транспортування піску, реагентів і води проходитиме протягом 4-5 тижнів, поки здійснюватиметься 
буріння горизонтальної свердловини, з частотою до 50 поїздок на день. 

Багато доріг у регіоні розробки сланцевого газу не були призначені для важких вантажівок і 
знаходяться вже в поганому стані. Вага важких вантажівок, необхідних для перевезення води, 
матеріалів і бурового обладнання, ймовірно, спричинить ще більше руйнування цих доріг. Важкі 
вантажівки загалом більше руйнують дороги та мости, ніж легковики та легкі вантажівки через вагу 
транспортного засобу. Загальне правило: одна велика вантажівка еквівалентна проходженню 9 000 
автівок.72   

Наслідки впливу на місцеву громаду від дорожніх заторів можна пом’якшити, обираючи правильні 
місця розміщення газових свердловин і об’єктів і ретельно плануючи маршрути транспортування. 
Органи місцевого самоврядування захочуть впевнитися, що рух вантажівок проходить щонайдалі від 
житлових масивів. Інші шляхи пом’якшення наслідків зниження заторів є більш дорогими, вимагають 
будівництва смуг обгону, смуг розгону та гальмування, світлофорного регулювання на перехрестях або 
їх переобладнання. 

                                                   
69 Агентство з охорони навколишнього середовища, Управління наукових досліджень і розробок, План вивчитення потенційних 
впливів гідравлічного розриву пласта на ресурси питної води, листопад 2011 р., с. 22. 
http://www.epa.gov/hfstudy/HF_Study__Plan_110211_FINAL_508.pdf  
70 Радіслав Д. Відіч, Ph.D., PE, Управління природним газом Marcellus Shale: розуміння екологічного впливу,  A Temple University 
Summit, 18 березня 2010 р.  http://www.temple.edu/environment/NRDP_pics/shale/presentations_TUsummit/Vidic-Temple-2010.pdf 
71 Державний департамент збереження довкілля Нью-Йорка, Доопрацьований проект – Додатковий вихідний звіт про екологічний 
вплив щодо видачі дозволів на горизонтальне буріння і гідравлічний розрив великих обсягів для розробки Marcellus Shale та інших 
низькопроникних резервуарів газу в рамках Програми регулювання нафти, газу та видобутку розчиненням, 7 вересня 2011 р., с. 6-
302.  http://www.dec.ny.gov/energy/75370.html  
72 Там же, 6-311 (цитування Департаменту транспортування та  громадських споруд Аляски, 2004 р.). 

http://www.epa.gov/hfstudy/HF_Study__Plan_110211_FINAL_508.pdf
http://www.temple.edu/environment/NRDP_pics/shale/presentations_TUsummit/Vidic-Temple-2010.pdf
http://www.dec.ny.gov/energy/75370.html
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Ймовірно, будуть прийматися заходи і щодо стану доріг. Деякі дороги та мости, можливо, потрібно 
буде частіше ремонтувати або навіть замінити, для того щоб пристосувати їх до ваги важких 
вантажівок, які використовує галузь. У США є багато прикладів, коли галузь домовлялася про 
компенсацію органам місцевого самоврядування за пошкодження доріг, що виникло в результаті 
їхньої діяльності. В іншому випадку, галузь може укласти угоди на обслуговування та ремонт для 
забезпечення ремонту дорожнього покриття та взяття на себе буровими підприємствами, а не 
органами місцевого самоврядування відповідних витрат.73   

Передовий досвід також може відіграти роль у зниженні наслідків розробки сланцевого газу. Рух 
вантажівок можна значно скоротити, повторно використовуючи воду на буровому майданчику з 
багатьма свердловинами або тягнучи воду до місця трубопроводами, а не вантажівками. Коли 
свердловина йде у виробництво, технології дистанційного моніторингу можуть замінити необхідність 
регулярних візитів на бурові майданчики.  

Окрім наслідків, описаних вище, на українських дорогах можуть бути додаткові вантажівки, які 
перевозять небезпечні матеріали, такі як вода для гідророзриву пласта або реактиви для гідророзриву 
пласта або буріння. На місцеве самоврядування та громади можуть впливати ДТП, що призводять до 
впливу на людину, викидів, забруднення джерел підземних вод і підвищення витрат на координацію 
сил МНС. 

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 

Цей розділ не має на меті повторного визначення екологічних наслідків, які можуть виникнути у 
результаті розробки сланцевого газу. У ньому буде радше обговорено, як зміни у довкіллі, спричинені 
розробкою сланцевого газу, можуть вплинути на громади та органи місцевого самоврядування. 

Короткострокові наслідки впливу на якість і кількість води, якість атмосферного повітря, а також 
землю є неминучою частиною розробки сланцевого газу. Обсяг ураження довкілля та довготривалість 
цих екологічних наслідків будуть залежати від того, скільки і де дозволено розробляти сланцевого газу, 
а також чи вимагаються в угоді про розподіл продукції або з боку відповідного наглядового органу 
екологічні гарантії і передовий досвід. 

Якість і кількість води  

Ключові питання і заходи контролю щодо якості і кількості води перераховано у Таблиці 9. 

 

Таблиця 9. Ключові питання і заходи контролю щодо якості і кількості води 

 

Питання Стадія діяльності 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення впливу 

Ізоляція зон 
прісної води 

Буріння/Закінчення Досягнення ізоляції зон прісної води до поглиблення 
свердловини. Забезпечення достатнього цементування та 
наземних робіт. 

                                                   
73 Міністерство енергетики США, Сучасна розробка сланцевого газу у Сполучених Штатах: Посібник для початківців, квітень 2009 

р., с. 50.   http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-gas/publications/epreports/shale_gas_primer_2009.pdf 

http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-gas/publications/epreports/shale_gas_primer_2009.pdf
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Питання Стадія діяльності 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення впливу 

Забруднення 
поверхневих вод 

Всі Збільшення станцій моніторингу для покриття конкретних 
проблемних територій 

Забруднення 
поверхневих вод 

Всі Дотримання достатніх відступів від струмків і джерел 

Забруднення 
поверхневих вод 

Буріння/Закінчення Застосування закритої циркуляційної системи для полегшення 
накопичення води в шламових амбарах 

Забруднення 
підземних вод 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка 

Обстеження всіх прилеглих колодязів до початку робіт, під час 
і після закінчення робіт 

Заплави  –  
забруднення 
поверхневих вод 
від випуску 
хімічних 
забруднювачів у 
випадку повені 

Всі Жодних бурових майданчиків і під'їзних шляхів для великих 
обсягів гідророзриву пласта не допускається в межах 100-
річних заплав 

Можливі витікання Виробництво/Обробка Всі виробничі потужності з можливістю витікання повинні бути 
належним чином герметизовані 

Використання 
небезпечних 
речовин 

Всі Всі запропоновані заходи мають бути проаналізовані на 
предмет їхньої здатності випускати небезпечні речовини у 
навколишнє середовище 

Порушення 
природної 
гідрології 

Всі Розробка і впровадження Плану управління зливовими водами 

Обсяг 
використаної води 

Буріння/Закінчення Розробка та реалізація Плану управління водними ресурсами, 
який включає джерела / використання / випуск води, що 
дозволяє мінімізувати обсяг використовуваної  води  

Склад очищеної 
води 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка 

Очищена вода може бути недостатньо чистою для 
використання в якості питної води в громаді, однак, її воду 
можна використати під час проведення робіт, тим самим 
зменшуючи загальну потребу у воді в регіоні 

Забруднення 
прісної води 
водно-болотних 
угідь від 
випадкового 
випуску рідин для 
гідророзриву, 
реагентів або 
палива 

Буріння/Закінчення Встановлення обов’язкових відступів від паливних баків до 
водно-болотних угідь у 500 футів (150 м). Потрібна вторинна 
ізоляція для будь-якого паливного бака. Потрібен аналіз плану 
конкретних ділянок, коли проект знаходиться в межах 100 
футів (30 м) від прісноводних водно-болотних угідь, розмір 
яких > 12,4 акрів (5 га) або які мають унікальне місцеве 
значення. Отримання окремого дозволу на конкретну ділянку 
щодо місця і строків проведення діяльності / розміщення 
потужностей. Потрібна заміна втрачених площ водно-
болотних угідь 

 

Найбільшу занепокоєність більшості громад, що стикнулися з розробкою сланцевого газу, викликає 
питання, який вплив (якщо є) вона може мати на якість їхньої води. Як описано у «Використанні і 
добуванні води» (див. нижче), більша частина питної води в Україні походить з підземних водоносних 
шарів, а не з поверхневих вод.74  Деякі з неглибоких рівнів ґрунтових вод забруднені через ліквідовані 

                                                   

74  Регіональний звіт про стан довкілля у Львівській області у 2008 р., §4.2.   
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свердловини, сільськогосподарську діяльність, діяльність добувних компаній і минулої діяльності 
щодо нафти та газу.75  

До того ж, природний газ є найчастіше метаном, природною складовою вуглецю і водню. Під час 
горіння ці елементи поєднується з киснем, утворюючи двоокис вуглецю і воду. Обсяг води, 
вироблений під час спалення природного газу, можна підрахувати і порівняти з обсягом води, 
використаним для його виробництва. Типова свердловина природного газу потребує п’ять мільйонів 
галонів (19 000 тис. л) води. За припущенням, що 80% води залишається під землею, загалом 4 млн. 
галонів (15 200 тис. л) вилучаються з водного циклу.  Очікується, що та сама свердловина виробить 2 
млрд. м3 газу протягом 10 років. На кожний мільярд кубічних футів газу 11 млн. галонів (41 800 тис. л) 
води додатково потрапляють в атмосферу від спалювання. Отже, за 10 років 18 млн. галонів (68 400 
тис. л) додатково потрапляють в атмосферу. 

Через стан своїх водних запасів Україна певно вимагатиме від нафтогазової галузі отримання води для 
буріння та гідророзриву пласта з джерел поверхневих вод. Хоча обсяг води, необхідний для буріння та 
гідророзриву пласта однієї свердловини здається великим, обсяг води, необхідний для розробки газу є 
досить малим у порівнянні до іншого її використання, зокрема, у сільському господарстві. Вичерпання 
поверхневих вод навряд чи становитиме загрозу іншому використанню поверхневої води, зокрема, 
якщо галузь повинна буде переробляти свою воду, а не утилізувати технічну воду та воду після 
освоєння кожної свердловини. 

Як описано у «Використанні і добуванні води» (див. нижче), якщо свердловину правильно 
розташувати, збудувати, протестувати і провести моніторинг, загроза забруднення підземних вод від 
процесу буріння та гідророзриву пласта є дуже малою. Переливання і витікання з амбарів також 
загрожують неглибоким рівням ґрунтових вод, але ці загрози можна зменшити завдяки використанню 
замкнених систем, встановленню вихідного рівня якості води і тестуванню наслідків на підземні води 
до буріння. Необхідно встановити і забезпечити виконання відповідних нормативів. 

На якість поверхневих вод також може негативно вплинути осад від створення бурових майданчиків і 
нових доріг для доступу до ресурсу. Ці наслідки також можна з легкістю пом’якшити та навіть усунути 
завдяки розміщенню свердловин і доріг подалі від поверхневих вод і застосуванню передового досвіду 
захисту від зливових вод. 

Використання і добування води 

Буріння і гідророзрив глибокої горизонтальної свердловини сланцевого газу може вимагати від двох 
до п’яти мільйонів галонів (від 7600 до 19000 кілолітрів) води.76 Об’єм промивної води, необхідний на 
свердловину, залежить від техніки буріння і місця розташування. Об’єм води може істотно відрізнятися 
між свердловинами. До того ж, із вдосконаленням технологій і методів з часом необхідний об’єм може 
знизитися. У Сполучених Штатах об’єм промивної води коливається від прибл. 60 000 галонів (228 
тис. л) для сланцю Фейетвіл в Арканзасі до прибл. 1 000 000 галонів (3 800 тис. л) для сланцю 
Хайнесвіл у Луїзіані. Гідророзрив пласта потребує в середньому близько 4,5 млн. галонів (228 тис. л) 
води.  

                                                   
75 Там же §4.1 
76 Саттерфілд Дж., М. Мантелл, Д. Кетхол, Ф. Хіберт, К. Паттерсон, Р. Лі. 2008 р. Корпорація Chesapeake Energy. 
Управління проблемами водних ресурсів в обраних нафтогазоносних породах природного газу. Представлено на 
щорічному засіданні GWPC у вересні 2008 року. 
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П’ять мільйонів галонів (19 000 тис. л) води, необхідної для буріння і розриву типової глибокої 
свердловини сланцевого газу, еквівалентні обсягу води, що споживають:77 

• Нью-Йорк (с населенням понад 8 млн., що приблизно дорівнює 1/5 населення України) за 
приблизно сім хвилин 

• 1 ГВ електростанція на вугіллі за 12 
годин  

• 7,5 акрів (0.03 км2) кукурудзи за сезон  
 У Львівській області основним джерелом 
постачання води для побутових потреб і 
промисловості є підземні джерела. Поверхневі 
води використовуються обмежено, здебільшого 
для рибного господарства, підприємств 
постачання технічної води і як питна вода у 
гірських районах. Основні джерела забруднення 
поверхневих вод – неочищені/недоочищені 
стічні води і брак берегових охоронних смуг.78  

 Дністровський річковий басейн, який включає 7 
областей, є життєво важливим для України. Дністер 
– транскордонна ріка, що починається в 
українських Карпатах, тече крізь Молдову і знову 
досягає України біля Чорного моря. Верхні та 
нижні ділянки Дністра протікають на території 
України. Понад 5 млн. населення України живуть у 
басейні Дністра. Дністр наразі потерпає від 
екологічних проблем через забруднення і діючого 
режиму використання води.79  

Дніпро є важливим судноплавним шляхом для 
економіки України,80,81 що має декілька дамб і 
гідроелектростанцій, які виробляють прибл. 10% 
електроенергії для України. Річковий басейн 
великий, вкриває близько двох третин країни, як 
можна побачити на Рисунку 26. 

Відвід води у періоди низького потоку можуть вплинути на водну флору і фауну, риболовлю, 
оздоровчу діяльність, міське водопостачання й інші галузі, наприклад, електростанції, і його слід 
ретельно планувати. Так, оператори можуть використовувати сезонні зміни потоку річки, для того 
щоб відбирати воду, коли потік води найбільший. Операторам необхідно буде планувати відвід води з 
                                                   
77 Факти про гідророзрив пласта. http://www.hydraulicfracturing.com/Water-Usage/Pages/Information.aspx 
78 Бондарчук, T.: Базова оцінка забруднення води в українській частині басейну Західного Бугу. 2009 р. 
http://europeicid2009.org/media/trudy/Bodnarchuk_Ukraine.pdf 
79 Проект ОБСЄ/ЄЕК ООН: Транскордонне співробітництво та стале управління басейном річки Дністер: Транскордонне 
діагностичне дослідження для басейну річки Дністер, листопад 2005 р. http://www.osce.org/eea/38320 
80 Бріф проекту GEF: Білорусь, Росія, Україна: підготовка Стратегічної програми дій (СПД) для басейну річки Дніпро та розвиток 
механізму реалізації СПД, http://iwlearn.net/iw-projects/460/project_doc/dnieper-river-basin-environment-programme-project-brief-45p-
328k.pdf 
81 Канадська асоціація з якості води, серія монографій № 6: Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття у басейні річки 
Дніпро, 2005 р. http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/28928/1/121462.pdf  

Рисунок: 26 Басейн р. Дніпра 

Рисунок 25: Басейн р. Дністер 

http://www.hydraulicfracturing.com/Water-Usage/Pages/Information.aspx
http://europeicid2009.org/media/trudy/Bodnarchuk_Ukraine.pdf
http://www.osce.org/eea/38320
http://iwlearn.net/iw-projects/460/project_doc/dnieper-river-basin-environment-programme-project-brief-45p-328k.pdf
http://iwlearn.net/iw-projects/460/project_doc/dnieper-river-basin-environment-programme-project-brief-45p-328k.pdf
http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/28928/1/121462.pdf
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поверхневих каналів, для того щоб не допустити негативного впливу на інші види використання води 
або мінімальні вимоги до течії для судноплавства, на дику природу тощо. Очікується, що таке 
планування використання води увійде до комплексного плану, який готуватиме кожний оператор для 
ділянок під буріння та виробництво. 

Вода для розробки сланцевого газу потрібна протягом відносно коротко періоду часу, коли газові 
свердловини бурять і стимулюють. Приблизно 3-4 тижні повинно піти на підготовку бурового 
майданчика, близько 2 тижнів – на буріння вертикальної секції стовбуру свердловини, 4-5 тижнів – на 
горизонтальне буріння, тиждень – на процес гідророзриву пласта, ще приблизно тиждень – на 
під’єднання трубопроводу і бурового обладнання. Вода час від часу застосовується для боротьби з 
пилом протягом підготовки ділянки. Воду використовують під час буріння вертикальної секції 
стовбура свердловини, однак іноді частину цієї секції можна пробурити тільки з допомогою 
стиснутого повітря. Горизонтальне буріння часто проводиться з допомогою розчину на основі 
синтетичної олії, тому у цей період використовується мало води. 

Для процесу гідравлічного розриву пласта воду постачають на ділянку до очищення. Вона часто 
зберігається у ставку, який постачатиме воду для декількох різних свердловин. 

Воду з освоєння свердловини і технічну воду з існуючих 
свердловин можна повторно використати, компенсувавши 
різницю за рахунок поверхневих вод, побутової води або води зі 
свердловини. Вода для буріння та гідророзриву пласта може 
надходити з поверхневих водних об’єктів, таких як річки, канали та 
озера, міських водоочисних споруд або промислових стічних вод, 
підземних вод або повторно використаної технічної води. Вода, 
потрібна для діяльності, може не бути питною, за умов проведення 
достатнього тестування для вирішення питань відповідності. 

Закачування стічних вод у свердловину 

Резервуари сланцевого газу містять мінералізовану воду поряд з 
природним газом. Цю мінералізовану воду, що супроводжує газ на 
поверхню, можна утилізувати за допомогою закачування її  у 
підземні пористі формації, не багаті на нафту та газ, і закупорити 
зверху і знизу непорушеним герметичним пластом. Додаткові 
ресурси можуть знадобитися для моніторингу та регулювання 
водонагнітальних свердловин. 

Конструкція водонагнітальних свердловин повинна надійно 
утримувати закачувані рідини у виділеній зоні, а також не 
допустити міграції рідин у підземні джерела питної води (ПДПВ). 
Водонагнітальні свердловини пробурюються у геологічні 
формації, які приймуть закачувані рідини. Тиск рідини, тиск 
гідророзриву та геологічні характеристики зони закачування слід 
урахувати під час оцінювання зони, що може бути придатною для 
закачування. Обмежувальні зони, як правило, лежать над зонами 
закачування. Обмежувальні зони є герметичними і сприяють 
екологічній безпеці свердловини, обмежуючи рух закачуваних 
рідин догори.  

Нові нагнітальні свердловини пробурюються та укріплюються 
сталевою трубою. Труба цементується на місці для попередження 

Рисунок 27: Типова 
водонагнітальна свердловина 
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міграції рідин у ПДПВ. Кондуктор звичайно розміщується нижче бази найнижчих ПДПВ  і 
цементується назад до поверхні, попереджуючи рух рідин у ПДПВ.  Цемент розміщується поза 
довгою колоною  труб на кількасот футів вище зони закачування для попередження міграції рух 
закачуваних рідин догори  у ПДПВ. Довга колона труб і цементна оболонка пробурюються у зону 
закачування, для  того щоб дозволити рідинам зайняти місце. Типова нагнітальна свердловина також 
має внутрішню колону труб під назвою ліфтова труба, через яку відбувається закачування. Пакер 
використовується для ізолювання зони закачування від кріплення над пакером, він також допомагає 
виявити протікання. Типову водонагнітальну  свердловину проілюстровано на Рисунку 27.82  

Експлуатація нагнітальних свердловин повинна бути спрямована таким чином, щоб уникнути 
забруднення ПДПВ і забезпечити розміщення і обмеження рідин у межах виділеної зони закачування. 
Як правило, нафту, газ і мінералізовану воду розділяють на об’єкті виробництва нафти і газу. 
Мінералізовану воду потому доставляють трубопроводом або вантажівкою до місця закачування для 
утилізації. Там мінералізовану воду переганяють у баки-накопичувачі і закачують до нагнітальної 
свердловини.  

Безперервна охорона підземних вод закінчується тестуванням і моніторингом нагнітальних 
свердловин після їхнього запуску в експлуатацію. Здійснюється моніторинг тиску й об’єму закачування 
як цінного показника роботи свердловини.  Підземні проблеми зазвичай виявляються завдяки 
моніторингу тиску нагнітальної свердловини. Ефективний моніторинг є важливим для прийняття 
коригуючи дій з метою попередження загроз ПДПВ. 

У Сполучених Штатах федеральна програма Контролю за підземним закачуванням призначена для 
попередження забруднення підземних джерел питної води. Більшість нагнітальних свердловин, 
пов’язаних з виробництвом нафти та газу, використовуються для закачування води й інших рідин 
(напр.., рідкого CO2) у нафтогазоносні зони для прискорення відбору або для утилізації технічної 
води. Правило попереджає утилізацію відпрацьованих рідин у ПДПВ, обмежуючи закачування лише у 
пласти, які не є «підземними джерелами питної води». Закачувані рідини не повинні становити загрози 
або потенціал для загрози для поточного або майбутнього комунального водопостачання. Вимоги 
Контролю за підземним закачуванням щодо розміщення, будівництва, експлуатації, обслуговування, 
моніторингу, тестування та, врешті, закриття нагнітальних свердловин встановлено для вирішення цих 
питань. Всі нагнітальні свердловини повинні бути санкціонованими згідно з загальними правилами 
або спеціальними дозволами. За 30 років існування Закону про безпечну питну воду близько 720 млрд. 
барелів (114,5 млрд. кілолітрів) насиченого мінерального розчину було утилізовано завдяки 
закачуванню.83  

Відповідно до Статті 72 Закону України про нафту і газ, підприємства, установи та організації, які 
виробляють нафту і газ, повинні повернути пластові води у надра. Підприємствам, які здійснюють 
будівництво та експлуатацію свердловин для закачування стічних вод, потрібен дозвіл на 
користування надрами, але не обов’язково спеціальний дозвіл, якщо зона закачування складається з 
мінералізованої води, не придатної для побутових потреб. Див. детальніше у Томі ІІ, Розділ 2.5.4. 

Вода з освоєння свердловин і технічна вода  

Технічна вода та вода з освоєння свердловин виробляються з природним газом. До води з освоєння 
свердловин відноситься вода, яка використовується у процесі гідророзриву пласта і повертається на 

                                                   
82 Джерело ілюстрації: Підрозділ збереження нафти Нью-Мехіко, Департамент енергетики, корисних копалин і природних 
ресурсів, Програма Нью-Мехіко з управління закачуванням, Факти про свердловини классу II 
83 Рада охорони підземних вод: «Доповідь про підземні води для народу: заклик до дії, http://www.gwpc.org/calltoaction/. 

http://www.gwpc.org/calltoaction/
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поверхню. До технічної води відноситься вода, яка існує у пласті з газом, що виробляється протягом 
терміну експлуатації свердловини.  

Технічна вода 

Технічна вода виробляється протягом терміну експлуатації свердловини, і її якість і кількість може 
суттєво відрізнятися у регіонах. Якість технічної води може сильно коливатися від слабо 
мінералізованої (не прісної, але менш солоної, ніж морська вода) до соляного розчину (за солоністю 
схожа на морську воду) і до насиченого соляного розчину (солоність у декілька разів вища за морську 
воду). Залежно від пласта, що розробляється, якість технічної води може сильно коливатися навіть у 
межах того ж самого пласта. 

Існує два джерела технічної води, яку виносить на поверхню протягом виробництва вуглеводнів. 
10. Певну частину води, використаної у процесі гідророзриву пласта, буде видобуто знову як воду 

з освоєння свердловин. 
11. Пластову воду, яка міститься у сланцевому резервуарі, також буде видобуто. 

Технічна вода, суміш води з освоєння свердловин і пластової води, може бути одними з найбільших за 
обсягом відходами, якими потрібно управляти та які потрібно утилізувати галуззю. Ці технічні води 
можуть містити складну суміш неорганічних (розчинені солі, сліди металів, звішені частки) і 
неорганічних (розсіяні та розчинені вуглеводні, органічні кислоти) речовин, а в багатьох випадках – і 
залишкових хімічних присадок (інгібіторів накипу та корозії), які додають у процесі видобутку 
вуглеводнів. 

Вода з освоєння свердловин 

Використання води при гідророзриві пласта є необхідним кроком для закінчення сланцевих 
свердловин і початку видобутку. Як правило, в середньому 4,5 млн. галонів (17 100 кілолітрів) води 
може бути використано у процесі гідророзриву свердловини. Пісок, який використовується в якості 
наповнювача, що розклинює, і реагенти додають до води, яка закачується вниз протягом гідророзриву 
пласта. Вода з освоєння свердловин міститиме солі та складові, якими слід управляти екологічно 
відповідальним чином. Не всі рідини для гідророзриву, які закачуються у товщу порід під час 
гідророзриву пласта, повертаються. Розрахунки повернутих рідин коливаються в межах 5-50% 
закачуваного об’єму залежно від ділянки. Кількість вилученої води не буде відомою до початку 
видобутку сланцевого газу. Для порівняння, у США вилучення становить 10-20% у Марцеллі, 5% у 
Хайнесвілі і 50% у Барнет.84  

Очищення технічної води 

Технології та процеси очищення залежать від кінцевої утилізації і умов конкретного родовища. 
Методи можуть включати комбінації гравітаційного відокремлення, механічного відокремлення та 
хімічного очищення. Процеси можуть вимагати багатоетапної системи, що складається із серії 
різноманітних технологій, для того щоб виконати вимоги до закачування або скидання. 

Питання впливу на довкілля 

Для того щоб мінімізувати екологічні ризики, пов’язані із залишковими хімічними присадками у 
потоці технічної води, виробничі реагенти слід ретельно добирати, беручи до уваги їхній об’єм, 

                                                   
84 Артур, Дж. Д., Бом, В. і Лейн, М. «Питання гідравлічного розриву пласта для свердловин природного газу в Marcellus Shale». 
Представлено на щорічному форумі GWPC, Цинциннаті, Огайо. 21-24 вересня 2008 р. 
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/GWPCMarcellus.pdf 

http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/GWPCMarcellus.pdf
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токсичність, біодоступність і біоакумулятивний потенціал. При використанні ставків-випаровувачів 
для технічної води, їх слід будувати і ними слід управляти з метою мінімізації ризиків для довкілля. 

Повторне використання технічної води 

Технічну воду можна використати в інших випадках гідророзриву пласта. Через втрату води в процесі 
гідророзриву пласта великі обсяги додаткової води можуть знадобитися для розробки кожної нової 
сланцевої свердловини. Отримання додаткової води може стати проблемою, адже необхідна кількість 
такої води часто недоступна у бажаний час через обмеження водотоку і регуляторні обмеження. 
Одним із рішень проблеми водопостачання є хімічна обробка вод покинутих шахт до досягнення 
кількості, яку можна використати в якості додаткової води. Вода покинутих шахт має pH нижче 5,0, що 
вимиває важкі метали з оточуючих порід і вбиває рибу та інші водні види на своєму шляху. Для 
використання в якості додаткової води, вода покинутих шахт має бути очищена для видалення будь-
чого, що може викликати затикання сланцевих розривів; компоненти, такі як розчинені тверді 
речовини, алюміній, барій, кальцій, залізо, магній, марганець і стронцій, повинні бути вилучені. 

Очищення води та утилізація стоків 

Технічна вода є невідворотнім фактом для виробництва нафти і газу, який пропонує як проблеми, так 
і можливості. Поширеними методами управління технічною водою є утилізація через закачування у 
продуктивний пласт для підтримки тиску чи збільшення видобутку або через закачування під землю у 
свердловину для викиду солоної води. У США приблизно 98% технічної води утилізується у 
свердловинах для викиду солоної води або нагнітальних свердловинах.85  

Технології очищення можна розділити на дві загальні категорії залежно від виду забруднюючої 
речовини, яку необхідно видалити. Таблиця 10 містить перелік технологій очищення, призначених 
для видалення солей. Таблиця 10 містить перелік технологій очищення, призначених для видалення 
нафти, мастила та інших органічних матеріалів.86 

 

Таблиця 10. Технології очищення для видалення солей 

Технологія Підкатегорія За Проти 

Мембранні 
процеси 

Мікрофільтрація, 
ультрафільтрація і 
нанофільтрація  

Добрі доочисні кроки для 
більш поглиблених 
процесів на кшталт 
зворотного осмосу (ЗО). 
Технології працюють за 
нижчого тиску і нижчих 
витрат, ніж ЗО. 

Ці рівні фільтрації не 
можуть видалити 
більшість солей. 
Мембрана може 
засмітитися. Чутливість до 
мінливої якості води. 

                                                   
85 Там же. 
86 «Управління технічною водою з нафтових і гахових свердловин», Документ №2-17, Робочий документ дослідження NPC North 
American Resource Development, 15 вересня 2011 р. 
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Технологія Підкатегорія За Проти 

Зворотній осмос (ЗО) ЗО може видалити солі 
(до 50 000 мг/л загальної 
кількості розчинених 
солей). 

Вимагає доочистки та 
регулярного чищення 
мембрани. Не підходить 
для води з освоєння 
свердловин з високим 
вмістом солей. Мембрана 
може засмітитися. 
Чутливість до мінливої 
якості води. 

Інше (напр., електродіаліз, 
прямий осмос) 

Може запропонувати 
можливості майбутнього 
очищення. 

Ще не використовувався у 
системах повного 
очищення. Мембрана 
може засмітитися. 
Чутливість до мінливої 
якості води. 

Термічне 
очищення 

Дистиляція Може обробити води з 
високим вмістом солей на 
кшталт води з освоєння. 
Генерує дуже чисту воду 
як один продукт (може 
повторно 
використовуватися). 

Високе споживання енергії 
і високі витрати. Генерує 
потік концентрованого 
мінералізованого розчину, 
який потребує окремої 
утилізації. Можливість 
утворення накипу.  

Випаровування/ 
Кристалізація 

Може очистити до 
стандарту з нульовими 
викидами рідини. 

Високе споживання енергії 
і високі витрати. 
Обмежене використання 
на родовищах нафти.  
Можливість утворення 
накипу. Проблеми 
утилізації залишків солі. 

Іонообмін Н/д Успішно очищує воду з 
низьким або середнім 
вмістом солі. 

Масштабне використання 
кислоти.  
Смолисті речовини 
можуть засмітити. 
Проблеми утилізації 
промивної води та 
використаних агентів 
(смолистих речовин). 
Неефективно очищує 
технічні води з високим 
вмістом солей.  

Ємнісна 
деіонізація 

Н/д Низькі витрати енергії. Обмежується очищенням 
вод з низьким вмістом 
солей.  
Обмежене використання 
на родовищах нафти. 

 

Таблиця 11. Технології очищення для видалення нафти та мастила 

Технологія Підкатегорія За Проти 



 

88  ENVIRONMENTAL AND REGULATORY ASSESSMENT FOR SHALE GAS DEVELOPMENT IN UKRAINE, VOLUME I 

Технологія Підкатегорія За Проти 

Фізичне 
відокремлення 

Сепаратори з 
розширеними 
можливостями (напр., 
похила пластина, 
гофрована пластина) 

Забезпечує покращений 
відбір нафти порівняно з 
сепараторами нафти і 
води базового рівня. 

Підходить для нафти у 
вільному стані, але не так 
ефективно застосовується 
щодо нафти у 
дисперсному стані і 
розчинного масла. 
Кращий ефект 
досягається при додаванні 
флокулянтів. 

Гідроциклон Відсутність рухомих 
частин призводить до 
високої надійності. 
Відокремлює нафту у 
вільному стані дуже 
добре. 

Не працює добре щодо 
нафти у дисперсному 
стані і розчинного масла. 

Фільтрація Різні типи фільтрувальних 
агентів і робіт фільтра 
забезпечує добре 
видалення нафти та 
мастила. 

Потребує регулярного 
зворотного промивання 
фільтра. Не видаляє 
розчинного масла. 
 

Центрифуга Забезпечує ефективне 
відокремлення нафти у 
вільному стані й у 
дисперсному стані. 

Технологія дорожча за 
інші у цій групі. 

Коагуляція Н/д Збирає невеликі краплі 
нафти і формує більші 
краплі, які можуть бути 
легше видалені за 
допомогою інших 
технологій. 

Невелика цінність для 
нафти у дисперсному 
стані і розчинної нафти. 

Флотація Флотація розчиненим 
повітрям, індукційно-
газова флотація 

Видаляє нафту у вільному 
стані й у дисперсному 
стані. 

Не видаляє розчинного 
масла. 

Об’єднані 
процеси 
фізичного 
очищення та 
екстракції 

EPCON, C-Tour Може очищувати до дуже 
низьких рівнів нафти та 
мастила. 

Дуже витратна. 

Екстракція 
селективними 
розчинниками 

Екстракція 
макропористими 
полімерами 

Може очищувати до дуже 
низьких рівнів нафти та 
мастила. 

Дуже витратна. 

Поглинання Органоглина, активоване 
вугілля, цеоліти. 

Добре видаляє нафту та 
мастило. 
Використовується, в 
основному, для 
доочищення. 

Агенти не можуть бути 
використані або вироблені 
повторно, що призводить 
до значного обсягу 
твердих відходів. 

 

Доцільність повторного використання технічної води від сланцевого газу залежить від об’єму та якості 
води з освоєння свердловини і виробленої технічної води. Є чотири основних методи повторної 
обробки технічної води/води з освоєння: 

12. Дистиляція/Термічне випаровування 
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13. Зворотний осмос 
14. Електрокоагуляція 
15. Хімічна коагуляція 

Дистиляція/Термічне випаровування 

У цьому процесі теплоносій використовується для приведення води до точки кипіння. Коли вода 
випаровується, будь-які хімічні речовини або органічні сполуки з точкою кипіння, вищою за точку 
кипіння води, залишаються у вигляді стоків. Вони включають бактерії, мінерали, метали та сіль. Пара 
потім збирається, охолоджується і знову відновлюється у вигляді води. Процес являє собою фізичне 
відокремлення, а не хімічну реакцію. Процес призводить до утворення конденсованої води, у якій дуже 
низький загальний вміст розчинених твердих речовин. Він надійно видалить бактерії, розчинні 
мінерали на кшталт кальцію, магнію та фосфатів, а також має довгу історію ефективного 
впровадження. Однак процес, як правило, вимагає створення великого постійного об’єкта для високих 
темпів очищення і не є дуже ефективним щодо води з високим загальним вмістом твердих речовин. 
До того ж, швидкість відновлення води може бути обмеженою. 

Зворотний осмос (ЗО) 

У цьому процесі використовуються мембрани з маленькими порами, які блокують сполуки, більші за 
воду, такі як мінерали, соль і бактерії. Головні вимоги – це тиск і відповідна мембрана. Процес ЗО 
може очищувати воду, яка має низький загальний вміст твердих речовин, є дешевшим за дистиляцію; 
доступні малопродуктивні мобільні установки. Однак процес ЗО вимагає створення великого 
постійного об’єкта для високих темпів очищення. Окрім цього, потрібен високий робочий тиск. Коли 
загальний вміст твердих речовин у вихідній воді становить понад 30 000 част./млн., може виникнути 
низький рівень відновлення води. Мембрана також може засмітитися від накипу або навіть від 
незначного перевищення обсягів вуглеводню. 

Коагуляція 

Цей процес використовує електричні або хімічні засоби, для того щоб дестабілізувати домішки з 
електроліту та агрегувати їх у більші частки для видалення. Хімічна коагуляція схожа на 
електрокоагуляцію за виключенням особливих реагентів, що додаються для дестабілізації і флокуляції 
домішок. Наявні мобільні установки; однак процес не видаляє бактерії і може потребувати вторинної 
фільтрації. 

Якість атмосферного повітря і викиди парникових газів  

Ключові питання і заходи контролю щодо якості атмосферного повітря перераховано у Таблиці 12. 

Таблиця 12. Ключові питання і заходи контролю щодо якості атмосферного повітря 

Питання/проблема Стадія діяльності 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення впливу 

Викиди 
відпрацьованих газів 

Всі Слід проводити технічне обслуговування всього 
обладнання для мінімізації викидів відпрацьованих газів. 

Приземний озон і 
небезпечні 
забруднювачі повітря 

Всі Усе нерухоме обладнання, що випускає оксиди азоту, 
летючі органічні сполуки або інші небезпечні забруднювачі 
повітря слід регулювати як єдине джерело через його 
кумулятивний ефект. 
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Мобільні джерела 
викидів 

Всі Забезпечити наявність у всіх дизельних двигунів належних 
засобів контролю за викидами оксидів азоту, твердих 
часток і летючих органічних сполук. 

Вловлювання пилу Всі Розробити і реалізувати План контролю за пилом, для того 
щоб утримувати пил на дорогах, запасах матеріалів, 
ділянках тощо. 

Викиди метану Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка 

Використовувати пересувне обладнання (пісковловлювачі, 
сепаратори, дегідратори), якщо постійну установку ще не 
закінчено або вона не працює через технічне 
обслуговування. 

Забруднення атмосферного повітря може спричинити шкоду або дискомфорт у людей та інших 
живих організмів. Воно також може завдати шкоди навколишньому природному або антропогенному 
середовищу. Забруднення повітря викликає потрапляння хімічних речовин, твердих часток або 
біологічних матеріалів до атмосфери. Якість повітря залежить від багатьох факторів щодо хімічного 
складу та руху атмосфери, а також викидів різноманітних забруднюючих речовин як з природних, так 
і з антропогенних джерел. 

Найбільшою загрозою якості повітря, яку становить розробка сланцевого газу для місцевого 
самоврядування та громад, є підвищення рівня озону (O3).87 Озон формується у результаті хімічного 
перетворення інших атмосферних сполук або «попередників». Попередники озону – це оксиди азоту 
(від згоряння органічного палива, блискавки та інших джерел) і летючі органічні сполуки (від згоряння 
органічного палива, природних викидів рослинності та інших джерел). У присутності сонячного 
світла серія хімічних реакцій в атмосфері утворює озон. Метеорологія відіграє важливу роль в умовах, 
які сприяють утворенню великого обсягу озону; спекотні задушливі дні призводять до виробництва 
більшої кількості озону з попередників, оксидів азоту та летючих органічних сполук. 

Вихлопи автомобілів і промислові викиди, пари бензину, виробництво природного газу та природні 
джерела випускають оксиди азоту та летючі органічні сполуки, що допомагають утворенню озону. 
Приземний озон є основною складовою смогу. Сонячне світло та спекотна погода спричиняють 
утворення озону в атмосфері у загрозливих концентраціях. У багатьох міських районах 
спостерігаються високі рівні озону, але навіть сільські райони можуть мати підвищені рівні озону, 
якщо там є висока концентрація газових свердловин або якщо їх зносить вітром від джерела 
забруднення озоном. 

Агентство з охорони природного середовища вважає, що приземний озон і смог, який він допомагає 
утворювати, відповідають за такі проблеми зі здоров’ям людини, як емфізема, астма, бронхіт, гіперемія, 
біль у грудях, передчасні серцеві напади та загальна легенева недостатність. Озон також шкодить 
довкіллю, знижуючи зростання лісів і врожайність, впливаючи на біорізноманіття видів, уражуючи 
листя дерев і порушуючи здатність рослин виробляти та зберігати поживні речовини.88  

У США озон регулюється федеральним Законом про чисте повітря 42 U.S.C.§§ 7401 і далі. Наразі 
Закон обмежує концентрації озону до 0,075 част./млн. протягом 8-годинного періоду. Перевищення 
стандарту виникає, як тільки концентрації озону досягають або перевищують 0,076 част./млн., і 
порушення Закону виникає, якщо за три роки середні концентрації озону з чотирьох найвищих 8-
годинних рівнів дорівнюють або перевищують 0,076 част./млн. Ще немає інформації, чи наблизилась 
Західна або Східна Україна до цих рівнів. 

                                                   
87 Більш детальну інформацію щодо утворення та боротьби з озоном див. у Розділі 3.3.24. 
88 73 Фед. Рег. 16,436, 16,443-46 (27 березня 2008 р.). 
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Безпосередньо біля бурового майданчика можуть бути запахи, які викличуть заперечення найближчих 
мешканців. Оскільки ці запахи ідуть звичайно зі шламових амбарів, більшість запахів можна 
контролювати завдяки замкненому циклу буріння. 

Іншим локалізованим наслідком на атмосферне повітря може бути збільшення пилу від використання  
ґрунтових доріг для доступу до бурових майданчиків. Цей вплив можна пом’якшити за допомогою 
планування бурового майданчика та встановлення вимог до нафтогазової галузі щодо використання 
якогось методу вловлювання пилу. 

Іншим аспектом якості повітря є присутність тонких часток або «твердих часток». Тонкі частки можуть 
бути або забруднюючими речовинами, що безпосередньо викидаються («первинними»), або вони 
можуть утворюватися в атмосфері. Наприклад, частки, що безпосередньо викидаються в атмосферу, 
включають сажеві частки від спалювання рослинності (яке може мати природне або антропогенне 
джерело), бризки морської солі, пилові бурі і вулканічну золу. Інші частки можуть утворюватися в 
атмосфері, зокрема від хімічного перетворення оксидів азоту, летючих органічних сполук або 
сірчастих газів від згоряння палива, виверження вулканів та інших джерел. 

Іншими важливими складовими якості повітря є окис вуглецю, двоокис сірки, оксиди азоту, летючі 
органічні сполуки (вищезгадані попередники озону), а також такі токсичні речовини, як бензол, ртуть 
й інші небезпечні забруднювачі повітря. 

Існує п’ять основних категорій викидів в атмосферне повітря від видобутку, обробки та передачі 
природного газу: 

16. Пил (тверді частки) від руху автотранспорту 

17. Викиди від процесу згоряння 

18. Гліколеві водовідокремлювачі 

19. Метан і летючі органічні сполуки з організованих і неорганізованих джерел викидів 

20. Викиди кислого газу від процесів обезсірювання кислого газу 

Проблемними забруднюючими речовинами є оксиди азоту, окис вуглецю, тверді частки, небезпечні 
забруднювачі повітря, такі як бензол, толуол, етилбензол і ксилол, а також інші летючі органічні 
сполуки. Формальдегід випускається з компресорних двигунів, що спалюють природний газ. (Як 
правило, двигуни контролюються окислювачами для мінімізації органічних викидів, включаючи 
формальдегід.) Незначна кількість етиленгліколю випускається під час осушення газу на 
компресорних станціях. Викиди можна надійно контролювати за допомогою сучасних технологій, 
передового досвіду та застосування технологій контрою за викидами. 

У таблиці 13 міститься перелік різних технологій контролю за викидами, пов’язаними з діяльністю 
щодо природного газу.89 

Таблиця 13. Технології контролю за викидами у повітря 

Технологія Опис 
Пил від дорожнього руху 
Очищення поверхні Очищення поверхні включає застосування води та хімічних пиловловлювачів для 

контролю за викидами пилу від руху автотранспорту ґрунтовими дорогами. 

                                                   
89 «Управління викидами у повітря», Документ №2-15, Робочий документ дослідження NPC North American Resource Development, 
15 вересня 2011 р. 
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Технологія Опис 
Скорочення 
відстаней 

Стратегії скорочення включають консолідацію свердловин для уникнення 
будівництва доріг і мінімізації дорожнього руху, управління проектами з мінімізації 
дорожнього руху і трифазних систем збору для уникнення необхідності руху 
вантажівок. 

Викиди з камер згоряння 
Вибіркове 
каталітичне 
відновлення 

Для економічних, газових і дизельних двигунів. Додатковий пристрій контролю 
оксидів азоту розміщується у потоці вихлопних газів за двигуном і вприскує аміак 
(NH3) у відпрацьований газ. NH3 вступає у реакцію з оксидом азоту в присутності 
каталізатора для утворення води та азоту. 

Вибіркове 
каталітичне 
відновлення з 
фільтрами твердих 
часток 

Для дизельних двигунів. Вибіркове каталітичне відновлення з технологією фільтрації 
твердих часток одночасно знижує кількість твердих часток і вміст оксиду азоту у 
вихлопних газах. Технологія комбінує вибіркове каталітичне відновлення з 
дизельним сажним фільтром. 

Невибіркове 
каталітичне 
відновлення 

Для неекономічних, газових двигунів. Система тришляхового каталітичного 
перетворення, що одночасно знижує вміст оксиду азоту, окису вуглецю і вуглеводнів 
і передбачає розміщення каталізатора у вихлопному потоці двигуна. 

Рециркуляція 
топкових газів 

Частина топкових газів ре циркулює з труби повітряної камери пальника. 
Рециркульований газ діє, насамперед, як розчинював, для того щоб знизити 
температури згоряння, таким чином подавлюючи тепловий механізм оксидів азоту. У 
меншій мірі рециркуляція топкових газів знижує утворення оксидів азоту, знижуючи 
концентрацію кисню у первинній зоні полум’я. 

Пальники з низьким 
вмістом оксиду 
азоту 

Викиди оксидів азоту знижуються завдяки поетапному процесу згоряння. 
Поетапність частково затримує процес згоряння, що призводить до більш холодного 
полум’я, яке подавляє утворення оксидів азоту. 

Турбіни з низьким 
вмістом оксиду 
азоту 

Турбіни з низьким вмістом оксиду азоту використовують поетапне згоряння. Паливо 
та повітря ретельно перемішуються на початковому етапі, перетворюючись на 
однорідну, бідну, незгорівшу суміш палива та повітря, що переноситься до другого 
етапу, де відбувається реакція згоряння. 

Факельна 
установка 

Факельне згоряння – це високотемпературний процес окислення, що 
використовується для спалювання компонентів, що горять, здебільшого вуглеводнів, 
відпрацьованих газів промислових операцій. При згорянні газоподібні вуглеводні 
вступають у реакцію з атмосферним киснем і утворюють двоокис вуглецю (CO2)  та 
воду. 

Джерело згоряння 
альтернативної 
енергії 

Усунення необхідності згоряння з традиційних джерел через застосування джерел 
альтернативної або відновлюваної енергії відповідних розмірів, таких як паливні 
елементи. 

Викиди від гліколевих водовідокремлювачів 
Резервуар-
сепаратор 

Знижує викиди з випускного отвору регенерації гліколю, відганяючи більшість 
адсорбованих легших вуглеводнів, особливо метан, у сепаратор з низьким тиском 
перед регенерацією гліколю. Викиди знижуються, якщо випускний отвір резервуару 
спрямовується або до найближчої паливної системи, або пристроєм контролю, 
таким як факельна установка чи конденсатор пари. 

Конденсатор 
випускного отвору 

Конденсатор, переважно оребреної конструкції, застосовується для видалення та 
збору конденсованих вуглеводнів з випускного отвору регенерації гліколю. 

Згоряння у 
нагрівальній топці 

Неконденсовані вуглеводні перемішуються з паливом для згоряння у нагрівальній 
топці регенерації гліколю. Показники знищення 50-90% залежать від циклічного 
характеру згоряння у процесі регенерації гліколю. Сучасні запатентовані системи 
згоряння можуть підвищити ефективність і надійність знищення. 

Згоряння 
додаткової пари 

Згоряння додаткової пари у факельній установці або термальному окислювачі. 
Ефективність знищення – до 99%. 
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Технологія Опис 
Альтернативи 
водовідокремлювач 

Розвиток процесу обезводнення газу передбачає альтернативну технологію замість 
гліколевих водовідокремлювачів, що включає замкнену систему. Наприклад, 
сорбційний водовідокремлювач може замінити гліколевий водовідокремлювач, 
знизивши викиди метану, летючих органічних сполук і небезпечних забруднювачів 
повітря на 99%. 

Викиди з резервуарів і наливу, випускних отворів, насосів, клапанів, з’єднувачів, затворів і проб 
Системи 
відновлення пари 

Системи відновлення пари потребують компресора для збору викидів з ємностей 
для зберігання та повернення газу до збутової гілки трубопроводу або впускного 
трубопроводу компресора іншого об’єкта. 

Системи згоряння У типовій системі термального окислення суміш повітря та пари вприскується через 
горілочний місток до зони згоряння печі для спалювання відходів. 

Пневматичні 
регулятори з 
низькими 
витратами 

Нові технічно досконаліші пристрої з низькими витратами та комплекти для 
модифікації значно знижують викиди метану. 

Виявлення та 
ремонт протікань  

Програма виявлення та ремонту протікання призначена для визначення частин 
обладнання, які випускають достатні обсяги речовин, для того щоб забезпечити 
зниження викидів завдяки ремонту. Ці програми найбільше підходять для типів 
обладнання, які можна відремонтувати на місці, що призведе до зниження викидів, 
і/або до типів обладнання, для яких модифікації обладнання є недоцільними. 

Розширені 
програми 
виявлення 
протікань 

Більш розширена програма виявлення та ремонту протікання, яка може включати 
застосування інфрачервоної технології для виявлення протікання. 

Викиди кислого газу  з установок амінного очищення 
Факельне 
спалювання газу, 
що відходить 

Кислий газ  з установок амінного очищення спрямовується до надземної відкритої 
факельної установки для згоряння. Наконечник пальника (факельний наконечник) 
розміщується на верхівці факельної стійки. Постійно запалений механізм або 
електронна система самозапалу забезпечує згоряння газу, що відходить, на 
факельному наконечнику. 

Установки для 
регенерації сірки 

Кислі гази  з установок амінного очищення обробляються на установці для 
регенерації сірки, який застосовує здебільшого Клаус-процес. Загалом, цей варіант 
використовується на газопереробних установках, де газ є достатньо кислим для 
обґрунтування його застосування. 

Підземне 
закачування 

У випадках, де для компаній не є економічно доцільним відновлювати вільну сірку на 
продаж, кислий газ розчиняється у технічній води родовищ на поверхні і закачується 
у товщі порід або безпосередньо у свердловину для поглинання стічних вод за 
допомогою компресора високого тиску. 

Альтернативи 
установок амінного 
очищення 

Технологія, яка виконує ту саму функцію, але уникає будь-яких викидів у повітря. 

 

Оксиди азоту, летючі органічні сполуки та озон 

Приземний озон може бути небезпечним, оскільки озон вступатиме у реакцію з живою матерією. У 
рослин озон може ускладнювати фотосинтез і знижувати врожайність. У людей озон може 
запалювати делікатні тканини в легенях, залишаючи їх відкритими для астми та інфекцій. Діти та 
люди похилого віку особливо ризикують постраждати від озону. 

Приземний озон виникає в результаті реакції між оксидами азоту природного походження та киснем у 
повітрі. Оксиди азоту та летючі органічні сполуки, створені людиною, прискорюють процес 
утворення озону і призводять до перевищення обсягів приземного озону. 
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Контроль за оксидами азоту та летючими органічними сполуками – це найкращий шлях для 
обмеження рівня приземного озону. 

У Сполучених Штатах провели дослідження, для того щоб створити реєстр викидів забруднюючих 
речовин згідно з комплексними критеріями для всіх видів діяльності, пов’язаної з операціями на 
нафтових і газових родовищах.90 Хоча його провели спеціально для басейну Паудер Рівер у Вайомінгу, 
результати можуть послужити оглядом викидів, які є результатом таких операцій. 

В цілому, як видно на Рисунку 28, компресорні двигуни стали причиною приблизно 44% викидів 
оксидів азоту по басейну, в тому числі бокові та централізовані компресорні двигуни, а бурові 
установки спричиняють приблизно 27% викидів оксидів азоту по басейну. Викиди в атмосферу з 
повторного освоєння свердловин, неконтрольовані викиди зі свердловин і викиди відпрацьованих 
летючих органічних сполук з компресорних двигунів складали приблизно 65% викидів летючих 
органічних сполук, як показано на Рисунку 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
90 «Розробка вихідного рівня викидів від діяльності, пов’язаної з нафтою та газом, 2006 р. у басейні Powder River». 
Підготовлено ENVIRON International Corporation, 10 червеня 2011 р. 

Рисунок 28: Викиди оксидів азоту з дослідження басейну Паудер Рівер 
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Парникові гази 

До основних парникових газів відносяться водяна пара, двоокис вуглецю, метан, оксиди азоту та деякі 
штучні хімікати на кшталт хлорфторвуглецю. Одним з основних парникових газів є двоокис вуглецю. 
Хочу двоокис вуглецю не захвачує тепло так ефективно, як інші парникові гази (перетворюючи його 
на слабший парниковий газ), абсолютний об’єм викидів двоокису вуглецю в атмосферу може бути 
дуже високим, зокрема, від згоряння органічних видів палива. Оскільки двоокис вуглецю складає таку 
високу частку викидів парникових газів, зниження викидів двоокису вуглецю може відіграти 
центральну роль у подоланні парникового ефекту та глобального потепління. Згоряння природного 
газу випускає майже на 30% менше двоокису вуглецю, ніж нафти і лише на 45% менше двоокису 
вуглецю, ніж вугілля. 

В України енергетичний сектор є основним джерелом викидів двоокису вуглецю (CO2) та метану 
(CH4), що складають 69% загального обсягу викидів парникових газів (тепло- електростанції 
відповідають за 24% загального обсягу викидів CO2). 

В Україні сектор енергетики є основним джерелом викидів двоокису вуглецю (CO2) і метану (CH4), що 
складає 69% загального обсягу викидів парникових газів (тепло- електростанції відповідають за 24% 
загального обсягу викидів CO2). Згоряння органічного палива, зокрема вугілля, найбільше впливає на 
викиди CO2. В Україні згоряння палива відповідає за  57% загального обсягу викидів парникових газів. 
Неорганізовані викиди CH4 складають 12% загального обсягу викидів парникових газів. Україна 
займає 20-е місце у світі за викидами CO2 від згоряння палива і 8-е місце – за викидами CH4, 
пов’язаними з енергетикою. 91, 92  

                                                   
91 Австрійське енергетичне агентство, http://www.enercee.net/ukraine/environment.html 
92 IEA Statistics, «Основні факти щодо викидів CO2 від згоряння палива». Видання 2011 р. 
www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf 

Рисунок 29: Вихідні результати дослідження басейну Паудер Рівер 2006 р.: 
Викиди летючих органічних сполук за категоріями джерел  

http://www.enercee.net/ukraine/environment.html
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Викиди парникових газів в Україні знизилися у 90-х рр. ХХ ст., здебільшого через різкий економічний 
занепад. Викиди 2000 р. (найнижче значення за останні 15 років) були на 60% нижчими, ніж 1990 р. З 
2001 р. викиди парникових газів зростали: вони становили 399 млн. тон еквіваленту CO2 2001 р. і 413 
млн. тон еквіваленту CO2 2004 р.. У 2004 р. загальний обсяг викидів парникових газів в Україні 
становив 45% від рівня 1990 р.. Викиди парникових газів у секторі енергетики 2004 р. становили 41% 
від їхнього рівня 1990 р.. Як викиди CO2 від згоряння палива, так і неорганізовані викиди CH4 помітно 
впали з 1990 р. Однак неорганізовані викиди CH4 з нафтогазового сектору впали лише на 25% за той 
самий період часу.93 

За останнє десятиліття викиди з секторів елекро- та теплоенергетики також впали через зміни в 
енергетичному балансі та зусилля щодо підвищення енергоефективності. Частка природного газу в 
загальному енергопостачанні України підвищилася з 43% у 1993 р. до 47% у 2004 р., а частка атомної 
енергії зросла з 10,5% до 16% (і буде ще зростати). Частки вугілля та нафти знизилися, відповідно, з 30% 
до 24% і з 16% до 13% за той самий період. Без додаткових політичних заходів і технологічних 
інновацій викиди парникових газів у країні будуть зростати з відновленням економіки. Енергетична 
стратегія до 2030 р. передбачає значне підвищення споживання вугілля для виробництва 
електроенергії та тепла, що призведе до зростання викидів парникових газів. Зміни енергоємності в 
Україні також матимуть сильний, потенційно пом’якшуючий, вплив на викиди.94 

Викиди метану 

Метан, основний компонент природного газу, є сильним парниковим газом з можливістю утримувати 
тепло в 21 раз ефективніше за двоокис вуглецю.95 До джерел викидів метану відносяться управління та 
експлуатація відходів, сільське господарство та тваринництво, а також протікання та викиди від 
виробництва, транспортування та перетворення нафти та газу. 

1993 р. галузь природного газу приєдналася до Агентства США з охорони природного середовища у 
запуску програми Natural Gas STAR для зниження викидів метану. Natural Gas STAR забезпечила базу 
для заохочення компаній-партнерів впроваджувати технології і методи зниження викидів метану, а 
також документувати свої добровільні дії щодо зниження викидів. Завдяки цій роботі нафтогазова 
галузь, спільно з Natural Gas STAR, вперше впровадила деякі розповсюджені інноваційні технології і 
методи зниження викидів метану. Наразі існує Міжнародна програма Natural Gas STAR, яка 
розбудовує успішну програму у США. Через програму Natural Gas STAR поширюється інформація 
про передовий досвід управління для зниження викидів парникових газів, у тому числі: 

• Закінчення буріння із зниженням викидів (часто називаються “зеленими закінченнями”)   
• Пневматичні регулятори з низькими витратами   
• Компресія супутнього газу  
• Вдосконалені системи продування компресора 
• Установки вловлювання пари 
• Резервуари для супутнього газу дегідратора  
• Виявлення та ремонт неорганізованого протікання  

                                                   
93 Там же. 
94 Австрійське енергетичне агентство. http://www.enercee.net/ukraine/environment.html 
95 http://www.epa.gov/outreach/scientific.html 

http://www.enercee.net/ukraine/environment.html
http://www.epa.gov/outreach/scientific.html
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Огляд викидів в атмосферне повітря від діяльності, пов’язаної з природним газом  

У підсумку, викиди в атмосферне повітря від діяльності, пов’язаної з природним газом, виникають 
таким чином. 

Буріння/Гідравлічний розрив: ці операції здебільшого виконуються із застосуванням дизельних 
двигунів. Викиди регулюються за тими самими стандартами, які регулюють викиди з автотранспорту. 
Рисунок 30 показує буровий майданчик неподалік від об’єкта газопереробного виробництва у США. 

 

 

 

Закінчення/Виробництво: Роботи з освоєння свердловини можуть тривати годинами або 
протягом декількох днів, протягом яких частина природного газу тече у зворотному напрямку з 
рідиною для розриву та спалахує або розчиняється в атмосфері. 

Очищення/Компресія газу: Триетиленгліколевий водовідокремлювач використовується на 
багатьох бурових майданчиках, зокрема, на невеликих компресорах супутнього газу. 

Збір газу: Компресорна станція складається з одного або більше великих компресорів, які 
посилюють тиск природного газу, з тим щоб він міг пливти до користувача або місцевої 
газорозподільної компанії. Блоки обезводнення можуть розміщуватися на компресорних 
станціях. Рисунок 31 показує газокомпресорний об’єкт у Сполучених Штатах. 

Переробка газу: Природний газ може перероблятися для конденсації і видалення важких 
вуглеводнів, відомих як газоконденсатні рідини. До них відносяться етан, пропан, бутан, 
пентан і газовий бензин, які зазвичай зберігаються на об’єкті у резервуарах під тиском, а потім 
транспортуються трубопроводом або танкером. Летючі органічні сполуки можуть викидатися 
з насосів, бортиків та інших з’єднувачів. Нафтопереробний завод може також володіти 
газовими двигунами, які приводять у рух холодильні компресори, компресори вхідного газу 
або вихідного газу. Рисунок 32 зображує газопереробний завод у Сполучених Штатах. 

Рисунок 30: Буріння та переробка газу у Marcellus Shale 
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Найбільш поширені методи контролю за викидами в атмосферне повітря містяться у Таблиці 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 14. Методи контролю 

Діяльність Мета Метод контролю 
Буріння Обмеження 

викидів NOx, 
твердих часток і 
SO2 

Технологія виробника/норми сірки у 
дизельному паливі  

Гідравлічний розрив Обмеження 
викидів NOx, 
твердих часток і 
SO2 

Технологія виробника/норми сірки у 
дизельному паливі 

Закінчення/Виробництво Обмеження 
викидів летючих 
органічних 
сполук 

Обмеження випуску повітря, 
використання факелів, практики 
«зеленого закінчення» 

Очищення газу Обмеження 
викидів HAP 

Конденсаційні сепаратори, установки 
вловлювання пари 

Компресія газу Обмеження 
викидів NOx, 
летючих 
органічних 
сполук і HAP 

Технології двигунів з низькими 
викидами, каталізатори на вихлопі 
двигуна 

Переробка газу Обмеження 
викидів летючих 
органічних 
сполук 

Програма виявлення та ремонту 
протікань 

Рисунок 31: Газокомпресорна станція у Марцеллі. 
 (джерело: www.marcellus-shale.us/MARCELLUS) 
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Вплив на землю 

У Таблиці 15 міститься перелік ключових питань і технологій контролю за впливом на землю. 

Таблиця 15. Ключові технології та заходи контролю стосовно впливу на землю  

Питання Стадія діяльності 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення впливу 

Мінімізація впливу Всі Розробка і впровадження Плану землекористування, який 
розглядає будівництво і меліорацію для великої площі.  
Перерозміщення/консолідація доріг, конструкцій, ліній 
електропередач і інших елементів/обладнання. 
Розробка і впровадження Плану контролю, відновлення і 
рекультивації. 

Користування 
дорогами 

Всі Додержання сезонних дорожніх обмежень. Прийняття 
програм поточного ремонту доріг. 

Забруднення через 
підтоплення 

Всі Уникнення районів, схильних до підтоплення. Взяття до 
уваги топографії, природного дренажу і стоків ділянки. 
Уникнення районів, схильних до ерозії та зсуву ґрунту. 

Рисунок 32: Приклад криогенного переробного об’єкта, нещодавно збудованого у 
Марцеллі. Це Caiman Energy's Fort Beeler. Перероблює «вологий» газ Марцелл, 

завдяки кріогенному процесу видаляються цінні рідини, такі як етан, бутан і 
пропан, залишаючи «сухий» газ метан. (www.marcellus-shale.us/MARCELLUS) 
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Питання Стадія діяльності 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення впливу 

Охорона водно-
болотних 
угідь/прибережних зон 

Всі Уникнення пересікання трубопроводів, доріг і лінії 
електропередач з водно-болотними 
угіддями/прибережними зонами, наскільки це доцільно. 

Деградація земельних 
ресурсів 

Всі Уникнення методів землекористування, які знижують 
ефективність вологості ґрунту, підвищують ерозію, 
спричиняють вторгнення екзотичних рослин і знижують 
чисельність і різноманіття аборигенних рослин. 

Ерозія  Всі Уникнення розміщення бурових майданчиків, доріг і 
трубопроводів на крутих схилах Уникнення обвідних ліній 
на дорогах. 

 

Органи місцевого самоврядування та громади можуть зазнати негативного впливу розробки 
сланцевого газу через зміну права власності на землю, необхідну для розробки сланцевого газу, і через 
видимі наслідки, що виникають у результаті розробки. 

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» (“Закон про суспільну необхідність” від 17 листопада 2009 р. № 1559-VI) дозволяє 
купляти або примусово відчужувати землю, необхідну для розробки сланцевого газу. Ця практика, 
ймовірно, матиме локальні наслідки для громади через відселення частини населення, якщо не 
знайдеться інших об’єктів власності в регіоні для обміну. Може виникнути невдоволення місцевого 
населення по відношенню до галузі сланцевого газу, якщо члени громади будуть змушені покинути 
свої домівки та землю у результаті примусового відчуження. 

Певний відсоток населення України досі не має чіткого права власності на землю, на якій вони живуть 
або займаються фермерським господарством, з моменту, коли Україна здобула незалежність у 1991 р.. 
Без чіткого права власності закон дозволяє уряду відбирати власність без надання компенсації 
мешканцю. У разі відбирання землі таким чином,  виникатимуть, безумовно, негативні політичні та 
соціальні наслідки.  

Розробка сланцевого газу також призведе до видимих наслідків. Із зростанням буріння насосні станції, 
під’їзні дороги, бурові майданчики, резервуари для зберігання, лінії електропередач, трубопроводи та 
інше майно та обладнання додаються до ландшафту. Це певним чином призводить до негативних 
видимих наслідків, оскільки порушує раніше недоторканні природні умови. Вночі бурові і факельні 
установки можуть освітлювати небо, яке раніше було темним. 

Видимі наслідки розробки сланцевого газу можна пом’якшити, спрямовуючи світло до бурового 
майданчику, який потребує «зеленого закінчення», що усуне необхідність факельного спалювання, а 
також завдяки використанню фарби для маскування гирла свердловини та іншого виробничого 
обладнання, яке залишається на поверхні. 

Шум 

У Таблиці 16 міститься перелік ключових питань і технологій контролю, пов’язаних з впливом шуму. 
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Таблиця 16. Ключові технології та заходи контролю стосовно впливу шуму 

Питання Стадія діяльності 
(Розвідка, 

Буріння/Закінчення, 
Виробництво/Обробка, 

Передача) 

Передовий досвід / Заходи пом’якшення впливу 

Вплив шуму Виробництво/Обробка Усі об’єкти, що створюють шум, слід перевірити на рівні 
шуму. Застосування заходів щодо зменшення шуму, як 
вважається за потрібне. Вибір місць розміщення 
компресорних об’єктів на достатній відстані від чутливих 
місць існування дикої природи. Огородження 
компресорних станцій. 

Вплив шуму Буріння/Закінчення Будівництво звукоізоляційних бар’єрів і застосування 
заходів зменшення/контролю. Заборона використання 
сирен, дзвонів або інших шумогенераторних пристроїв для 
позначення перезмінок. 

Вплив шуму, пов’язаного з розвідкою та розробкою сланцевого газу, є загалом подібним до вже 
відчутного впливу розробки традиційного газу  в Україні. 

Саме під час фази буріння у будь-якій розробці газу виникають багато проблем, пов’язаних з шумом. 
Відмінністю розробки сланцевого газу є те, що буріння триває довше і шум посилюється під час 
гідравлічного розриву свердловини. 

Сланцевий газ займає чотири-п’ять тижнів буріння 24 години на добу. Основними джерелами шуму 
протягом буріння горизонтальних свердловин є: 96 

• Бурові установки. Бурові установки звичайно приводяться у рух дизельними двигунами, які 
генерують шум переважно від забору повітря, картеру і вихлопу. Ці рівні коливаються залежно 
від швидкості та навантаження двигуна. 

• Повітряні компресори. Повітряні компресори звичайно приводяться у рух дизельними 
двигунами та генерують найвищий рівень шуму в процесі буріння. Повітряні компресори 
фактично працюють протягом буріння свердловини, але дійсна кількість працюючих 
компресорів коливається. Однак потрібна більша потужність повітряних компресорів із 
просуванням буріння.  

• Підготовка та очищення труб. Підготовка та очищення труб проводяться, коли бурову трубу 
встановлюють у стовбурі свердловини. Коли труби підіймають на підлогу бурової установки, 
робітники фізично забивають зовнішній бік труби для витіснення внутрішніх уламків порід. 
Цей процес, який проводиться у вечірній час, викликає, певно, найбільшу стурбованість серед 
сусідніх землевласників. Хоча рівень шуму в децибелах є порівняно низьким, гострий характер 
шуму є помітним.  

• З’єднання бурової труби. Із збільшенням глибини свердловини оператор повинен 
під’єднати додаткову трубу до бурової колони. Деякі оператори в США використовують метод 
під назвою пневматичне буріння. Коли голівка бура проникає у породу, частки слід видаляти зі 
стовбуру свердловини. Частки видаляють, закачуючи зжате повітря (з повітряних компресорів, 
згаданих вище) у стовбур свердловини. Коли повітря повертається на поверхню, воно 
виносить частки породи. Для під’єднання додаткової труби до бурової колони оператор 
вивільняє повітряний тиск. Саме вивільнення тиску повітря створює вплив шуму вищої 
частоти. 

                                                   
96  Державний департамент екологічного збереження Нью-Йорка, с. 6-293. 
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Сукупний рівень шуму під час буріння становить 76 дБА біля джерела, скидаючи його до 44 дБА на 
відстані 200 футів.97   

Гідророзрив пласта займає від двох до п’яти днів. Основний шум у процесі гідравлічного розриву 
утворюється від глибинонасосних машин. Під час процесу гідравлічного розриву воду, пісок  та інші 
добавки закачуються під високим тиском у породи для утворення фракцій. Закачування необхідного 
об'єму води та досягнення необхідного тиску потребує роботи до 20 дизельних глибинонасосних 
машин. Сукупний рівень шуму від 20 працюючих глибинонасосних машин становить 128 дБА, 
скидаючи його до 72 дБА на відстані 2000 футів.98   

Було проведено дослідження для встановлення, як шум від виробництва впливає на дику природу. 
500-кВ дизельний електрогенератор  було встановлено на території газової свердловини для 
приведення у дію забойного насосу. Вимірювання шуму від діяльності дизель-генератора 
документувалися, а активність дикої природи документувалася до, під час і після установки генератора. 
Рівень шуму генератора був 81 дБА на відстані 5 футів (1,6 м) від генератора, 68 – 70 дБА – на відстані 
25 футів (8 м) і 61 – 64 дБА – на відстані 50 футів (16 м). Не спостерігався вплив на рух диких тварин.99 

Коли свердловину запущено у виробництво, газ необхідно буде зжати для транспортування. Великі 
компресорні двигуни можуть викликати значний вплив і, на відміну від шуму від буріння та закінчення 
свердловини, шум із компресорної станції буде присутнім протягом усього циклу виробництва. Звук 
компресорного двигуна залежить від розміру та типу використаного двигуна. Бюро управління 
землями США оцінює, що рівень шуму середнього компресора дорівнює 89 дБА на відстані 50 футів 
(16 м) від джерела.100   

Агентство з охорони природного середовища США встановило, що 70 децибелів – це максимальний 
рівень шуму у довкіллі, який не призведе до втрати слуху протягом життя.101  Рівні у 55 децибелів зовні 
та 45 децибелів усередині визначено такими, що не допускають втручання та подразнюючого впливу 
на діяльність 

Найкращим шляхом усунення проблем із шумом є правильне розміщення свердловин і компресорних 
двигунів подалі від домівок і бізнесу. Звук від буріння та гідророзриву пласта можна приглушити, 
використовуючи берми або природну топологію. Шум компресора можна знизити  завдяки 
звукопоглинаючим пристроям, звукоізольованим будівлям або електричним моторам. 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 

Вплив на зайнятість 

Вплив на зайнятість у місцевості, ймовірно, буде позитивним для місцевого самоврядування та громад. 
Робота у нафтогазовій промисловості зазвичай є більш високооплачуваною, ніж у багатьох інших 

                                                   
97  Там же.  
98 Там же. 
99 Хаут, Р.С., Берган, Дж.Ф. і Принс, Л.: Життя в гармонії: видобуток газу і луговий тетерев Attwater, SPE-133652-PP, 
представлено на щорічній конференції та виставці SPE, Флоренція, Італія, 19-22 вересня 2010 р. 
100 Бюро управління землями, Проект RMPA/EIS з федерального лізингу та розвитку корисних копалин в округах Сьєрра і Отеро, 
жовтень 2000 р., с. 4-29. 
101   «Інформація про рівень шуму навколишнього середовища, необхідний для охорони здоров'я та соціального забезпечення з 
достатнім запасом безпеки», EPA/ONAC 550/9-74-004, March, 1974. 
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галузях, які можна знайти у сільській місцевості, і наявність цієї високооплачуваної роботи може 
підвищити середні зарплати у всьому регіоні.102   

Хоча неможливо передбачити, скільки робочих місць може створити розробка сланцевого газу в 
Україні, є певні юридичні вимоги, від яких виграють українські робітники при створенні робочих 
місць у певному регіоні. Ймовірно, угода про розподіл продукції міститиме вимогу, що нафтогазовий 
оператор повинен демонструвати надання переваги українським робітникам, сервісам і придбанню 
української продукції (Закон про угоди про розподіл продукції, Стаття 8, п. 5). У листопаді 2011 р. 
Шеврон оголосив, що компанія зазвичай винаймає 80% робітників із країни, де вони провадять 
діяльність.103  

Окрім робочих місць у газовій галузі, розробка сланцевого газу повинна призвести до набору 
персоналу і в інших секторах. У Колорадо, за підрахунками, кожне робоче місце у нафтогазовій галузі 
створює 2,7 робочих місць поза нею.104    

Необхідність у працівниках є найвищою протягом стадії буріння та розвідки сланцевого газу. Щойно 
родовище запускають у виробництво, більше немає необхідності у бригадах із буріння та розвідки. У 
США природний циклічний характер галузі загострюється через значні коливання зайнятості, 
спричинені ринковими умовами. Зниження цін на газ може спричинити помітне згортання діяльності, 
що призводить до відповідної втрати робочих місць у регіоні і високого рівня безробіття.105  Існує 
природний цикл зайнятості у нафтогазовій галузі. Різкі цикли піднесення та падіння навряд чи будуть 
типовими для України через вимоги до галузі в угоді про розподіл продукції щодо виконання плану 
робіт, дефіцит бурових установок і відносної відсутності конкуренції у галузі сланцевого газу в Україні. 

Збільшення локалізованого населення 

Якщо в угоді про розподіл продукції не буде вимог щодо надання переваги українським робітникам, 
відбудеться, ймовірно, певний приплив населення із інших частин України у регіони розробки 
сланцевого газу. Більшість нового населення будуть працездатного віку та мати родину. 

У США стрімке зростання розробки сланцевого газу спричинило відчутну нестачу робочої сили та 
житла у деяких регіонах.106  Існує багато випадків, коли розширювали або будували нові школи для 
забезпечення місць для припливу нових учнів. Забезпечення потреб нових мешканців ускладнюється 
через те, що певна частина зростання населення є тимчасовою – повністю спричиненою потребами 
галузі. 

                                                   
102  «Видобуток органічних видів палива і Західні економіки», Headwaters Economics, с. 50, квітень 2011 р.  Доступний за адресою: 
http://headwaterseconomics.org/energy/western/maximizing-benefits 

103 Кен Нельсон, Генеральний директор Chevron в Європі, Євразії та Близькому Сході E&P, виступаючи на семінарі Chevron  
щодо сланцевого газу, Львів, Україна, 3 листопада 2011 р. 
104  Інститут енергетичних ресурсів Колорадо. Аналіз економічного впливу нафти і газу, CERI звіт 2007-1, 6, доступний за 
адресою:  http://www.ceri-mines.org/publications.htm (розрахунок множника зайнятості 2.67). 
105 Видобуток органічних видів палива і Західні економіки   
106   Райан Хоулівел, "Нафтовий бум Північної Дакоти – благословення і прокляття", Управління штатом і місцевостями (веб-сайт), 
серпень 2011 року. Доступна за адресою: http://www.governing.com/topics/energy-env/north-dakotas-oil-boom-blessing-curse.html 
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Підвищення рівня злочинності 

Із збільшенням населення через зростання нафтогазової галузі місцеві уряди у США відчули 
підвищення рівня злочинності у місцевості.107 У деяких регіонах стрімке зростання розробки нафти та 
газу призвело до перенаселення окружних тюрем і нестачі правоохоронців. Національний уряд 
повинен буде забезпечити додаткові ресурси у сфері охорони порядку у відповідних регіонах, для того 
щоб попередити можливе підвищення рівня злочинності, особливо порушення громадського порядку, 
дрібних крадіжок і схожих дрібних правопорушень і нетяжких злочинів. 

ВПЛИВ НА ШТАТ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ  

У випадку успішної розробки сланцевого газу відповідні органи місцевого самоврядування 
потребуватимуть додаткового персоналу і ресурсів. Завдання органів місцевого самоврядування можна 
поділити на дві категорії: 1) завдання щодо регулювання нової галузі або галузі, що розширюється; і 2) 
зміни складу самої громади. 

Розширення нафтогазової галузі у бік розробки сланцевого газу вимагатиме від місцевого 
самоврядування змістити увагу на нові регіони та програми. Сільські дороги, які не бачили 
інтенсивного дорожнього руху і обслуговування, можуть раптово зазнати необхідності модернізації і 
збільшеного обслуговування. Можливо, органи місцевого самоврядування будуть змушені вивчити 
нові вимоги до проведення екологічних перевірок і контролю, які буде застосовано до галузі, що 
розосереджена у сільській місцевості (див. Розділ 4.4). Органам місцевого самоврядування необхідно 
буде мати нові плани ліквідації надзвичайних ситуацій і додаткові можливості для виконання своїх 
підвищених обов’язків. 

Зростання населення також підвищить необхідність у державних службах. Подальше ускладнення 
справ, зростання населення не будуть стабільними, але змінять потреби галузі. Протягом стадії 
розробки сланцевого газу деякі елементи нового населення будуть дуже нестійкими. Приклади 
включають трубопровідників і електриків, які можуть знаходитися на місці лише протягом декількох 
місяців. Бурові бригади зазвичай працюють понаднормово, але мають довгі вихідні, тому вони можуть 
приїжджати до регіону, коли необхідно. Із розвитком галузі вищий процент працівників буде 
постійним із роботою у штаті, вони, ймовірно, стануть мешканцями із родинами на довгий 
строк. 108  109  

Із зміною рівня зайнятості змінюється потреба у різноманітних службах. Правоохоронні органи та 
органи правосуддя, ймовірно, відчують підвищене, але мінливе навантаження із зміщенням населення 
від нестійкого до більш стабільного. По мірі того як регіон стає відомим як ймовірний центр 
зайнятості, соціальні служби та благодійні організації можуть відчути підвищення чисельності людей, 
які приїжджають у пошуках роботи майже без засобів існування. Школи можуть стикнутися з високим 
рівнем плинності учнів і складністю у наборі вчителів і іншого персоналу. Психіатричні служби, 
продавці наркотиків і алкоголю, ймовірно, отримають більше клієнтів як серед нового населення, так і 
історичних мешканців, якщо перехід є різким у даній громаді. Приймальні відділення і лікарні, 

                                                   
107 Джеральд Даль та ін., «Регулювання нафти і газу: Методичні вказівки для місцевих органів влади», штат Колорадо, Відділ 
місцевих справ (2010 р.), с. 9.  
108 Там же, 9-10. 
109  Див. Розділ 4.3.18 для обговорення створюваних робочих місць для буріння з гідророзривом однієї сучасної горизонтальної 
свердловини. Для кожної пробуреної свердловини (їх близько 6-8 на кожному майданчику) розвідувальна стадія потребує близько 
1 еквівалента працівника з повною ставкою, різних професій і навичок; буріння потребує 9 ЕПЗ, а виробництво – 0,2 ЕПЗ. При 
помірній програмі в Україні, результатом якої будуть 40-45 свердловин до п’ятого року, це буде означати принаймні 1500-2000 
ЕПЗ різних навичок і професій, не включаючи будівництво і загальнобудівельні роботи (див. Таблицю 21). 
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ймовірно, стануть свідками зростання кількості нещасних випадків на виробництві, ДТП і 
зловживання наркотиками та алкоголем. 

Орган місцевого самоврядування, який стикається з розробкою сланцевого газу, можуть мати 
труднощі із плануванням змін, що виникають. Різкі повороти у діяльності галузі можуть призвести до 
стрімких змін демографії громади, що ускладнює довгострокове планування. Навіть значне зниження 
рівня зайнятості може спричинити зростання потреб у правоохоронних органах, соціальних службах і 
неприбуткових благодійних організаціях. 

Органи місцевого самоврядування в Україні отримають переваги від співпраці з національним урядом 
і галуззю у розробці плану робіт за угодою про розподіл продукції. Поетапна розробка ресурсу 
забезпечить більшу стабільність у громаді і дозволить органам місцевого самоврядування більш 
ефективно задовольняти потреби, що змінюються, своїх груп населення. 

4.3.8. РЕАГЕНТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ БУРІННЯ 

Реагенти різних типів використовуються на різних етапах діяльності з буріння, закінчення і 
виробництва газових свердловин. До цих реагентів відносяться неорганічні солі, сполуки перехідних 
металів, поширені органічні реагенти, розчинники, водо- нафторозчинні полімери і поверхнево-
активні речовини. Реагенти, які застосовуються у різних операціях для закінчення будь-якої 
свердловини, можна згрупувати у наступні категорії. 

• Бурова рідина/Реагенти бурового розчину і добавки до бурового розчину 
• Цемент і добавки до цементу 
• Виробничі реагенти 
• Реагенти для закачування води 
• Реагенти для освоєння свердловини 
• Реагенти для переробки 

Бурові рідини виконують різноманітні функції, які впливають на швидкість буріння, витрати, 
ефективність і безпечність бурових операцій. Існує багато типів систем промивання свердловини 
буровим розчином, такі як бурові розчини на водній основі, бурові розчини на вуглеводневій основі, 
бурові розчини зі стійкою піною, бурові розчини га основі повітря або газу, із яких можна обрати 
правильну систему. До основних добавок до бурового розчину відносяться збільшувачі в’язкості, 
понижувачі водовіддачі, диспергатори бурової рідини й інгібітори корозії. 

Цемент і добавки до цементу вважаються важливими компонентами у закінченні будь-якої 
свердловини нафти та газу. Портланд-цемент є основним цементуючим матеріалом, що 
використовується для цементування свердловин нафти та газу, зональної ізоляції, кільцевого 
протектора обсадних труб і підтримки бурової свердловини. Зростання попиту на цемент, який 
підходить для свердловин нафти і газу, призвело до встановлення кодів АНІ Американським 
нафтовим інститутом і дев’яти класів цементу для нафтогазової галузі. Два із дев’яти класів цементу, 
класи G і H, називаються основними типами цементу для нафтових свердловин. Основні добавки до 
цементу – це сповільнювачі, збудники турбулентності та понижувачі водовіддачі. 

Виробничі реагенти застосовуються для підтримання рухомості видобутої рідини після зупинки або 
на холоді, для видалення емульсованої води та попередження корозії трубопроводу. 

Існує велика кількість реагентів, що використовуються на нафтовому родовищі. Необхідне 
застосування цих реагентів коливається залежно від породи, видобутих рідин, температур і бажаних 
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властивостей бурових рідин, складу цементу тощо. У Таблиці 17 міститься огляд найбільш суттєвих і 
важливих нафтопромислових реагентів.  

 

Таблиця 17. Огляд нафтопромислових реагентів і їхнього застосування 

Реагенти Основне застосування 

Хромлігніт Високотемпературний агент, який відновлює властивості 
бурової рідини 

Хромлігносульфонат Диспергатор/понижувач в’язкості бурової рідини 
Diaseal M або аналог Понижувач водовіддачі бурової рідини 
Буровий детергент ПАВ бурової рідини 
Поліаніонна целюлоза Понижувач водовіддачі 
Резінатний лігніт Високотемпературний понижувач водовіддачі/ 

стабілізатор сланців 
Гуарова камедь Добавка для регулювання в’язкості 
Сульфований бітум Стабілізатор сланців 
Гільсоніт Стабілізатор сланців 
XC- полімер Добавка для регулювання в’язкості 
Карбоксіметилкрохмаль Контроль водовіддачі 
Барит/Гематит Обважнювачі 
Цемент класу “G”  Цементування обсадної колони 
Карбоксіметилгідроксилетилцелюлоза Уповільнювач схоплення цементу, пониження 

водовіддачі 
Активований бісульфат амонію/аміни Уповільнення корозії 
Триетиленгліколь Осушення газу 
Хлорид кальцію Прискорювач цементу 
Гільсоніт Ліквідація поглинання 
 

Свердловини сланцевого газу потребують гідророзриву пласта, для того щоб виробляти природний 
газ із низькими витратами. Вода та пісок можуть складати понад 98-99% рідини, яка застосовується для 
гідророзриву пласта. Інші 0,5-2% - це реагенти, точна формула яких залежить від умов свердловини. 
За типової обробки буде застосовано від 3 до 12 хімічних добавок, кожна зі складових яких виконує 
спеціалізоване завдання. Наприклад, додавання знижувачів тертя надає можливість рідинам розриву і 
піску закачуватися з вищою швидкістю та нижчим тиском, ніж якби використовувалася лише вода. 
Біоциди попереджають розмноження мікроорганізмів і скорочують біообростання поверхні зламу. 
Розкислювачі та інші стабілізатори попереджають корозію металевих труб. 

Рідини застосовуються для утворення зламів і перенесення проппанта (піску), який відкладається у 
зламах для попередження їхнього закриття. Рисунок 33 показує частки добавок, які використовуються 
для гідророзриву пласта горизонтальної свердловини  Fayetteville Shale в Арканзасі.110 Добавки 
становлять менш ніж 0,5% загального об’єму рідини. 

                                                   
110 Сучасний розвиток сланцевого газу в Сполучених Штатах: Посібник для початківців. Роботу виконано згідно з DE-
FG26-04NT15455. квітень 2009 р. 
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У Таблиці 18 міститься огляд добавок для гідророзриву пласта, їхніх основних сполук, причин 
застосування добавок й інших способів використання сполук.  

Таблиця 18. Добавки до рідини для гідророзриву пласта, основні сполуки та типове застосування111 

Тип добавки Основна (-і) сполука 
(-и) 

Завдання Типове застосування 
основної сполуки 

Розбавлена 
кислота (15%) 

Хлористоводородна 
кислота або соляна 
кислота 

Допомагає розчиняти 
мінеральні речовини та 
ініціювати тріщини в скелі 

Хімічний продукт і очищувач для 
плавальних басейнів 

Біоцид  Глутаральдегід  Усуває бактерії у воді, які 
утворюють корозійні побічні 
продукти 

Засоби для дезінфекції, 
стерилізації медичного та 
стоматологічного обладнання 

Розріднювач  Персульфат амонію  Дозволяє відкладений злам 
ланцюгів селевого полімеру 

Відбілювач у миючих засобах і 
косметиці для волосся, 
виробництво побутового 
пластику 

Інгібітор 
корозії 

N,n-
диметилформамід  

Запобігає корозії труб Використовується у 
фармацевтичній промисловості, 
виробництві акрилових волокон, 
пластику 

Зшивач Боратні солі  Підтримує в'язкість рідини 
при підвищенні 
температури 

Миючі засоби, мило для рук і 
косметика 

Понижувач 
тертя 

Поліакриламід Зводить до мінімуму тертя 
між рідиною і трубою 

Очищення води, кондиціонер 
ґрунту 

Мінеральне масло Засоби для зняття макіяжу, 
проносні засоби та цукерки 

Гель  Гуарова камедь або  
гідроксіетилцелюлоза 

Згущує воду, для того щоб 
затримати пісок 

Косметика, зубна паста, соуси, 
хлібобулочні вироби, морозиво 

Контроль 
заліза  

Лимонна кислота  Запобігає випадання 
оксидів металів 

Харчові добавки, 
ароматизатори в продуктах 
харчування і напоях; лимонний 
сік ~ 7% лимонної кислоти 

Хлористий 
калій 

Хлористий калій Створює рідину-носій 
розчину 

Замінник кухонної солі з 
низьким вмістом натрію  

Розкислювач Бісульфат амонію Видаляє кисень з води для 
захисту труб від корозії 

Косметика, переробка продуктів 
харчування та напоїв, очищення 
води 

Регулятор pH Карбонат натрію або 
калію 

Забезпечує ефективність 
інших компонентів, таких як 
зшиваючі речовини 

Пральна сода, миючі засоби, 
мило, засоби для пом'якшення 
води, скло та кераміка 

Проппант  Кремній, кварц, пісок  Залишає злами відкритими, 
для того щоб газ міг вийти 

Фільтрація питної води, пісок 
для гри, бетон, будівельний 
розчин 

Інгібітор 
накипу 

Етиленгліколь  Запобігає відкладенню 
накипу у трубі 

Автомобільний антифриз, 
побутові миючі засоби, 
протиобмерзний агент 

                                                   
111 Зміни від: Артур, Дж. Д., Бом, В. і Лейн, М. «Питання гідравлічного розриву пласта для свердловин природного газу в Marcellus 
Shale». Представлено на щорічному форумі GWPC, Цинциннаті. Вересень 2008 р. 
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Тип добавки Основна (-і) сполука 
(-и) 

Завдання Типове застосування 
основної сполуки 

ПАВ Ізопропанол Використовується для 
збільшення в'язкості рідини 
для гідророзриву 

Очищувачі скла, 
антиперспіранти, фарби для 
волосся 

Примітка: конкретні сполуки, які застосовуються у певній операції з гідророзриву будуть змінюватися в 
залежності від вибору компанії, якості вихідної води і характеристик конкретної ділянки цільової породи. 
Сполуки, вказані вище, представляють основні сполуки, що використовуються у гідророзриві пласта 
газових сланців. 
 

 

 
Рисунок 33: Склад рідини гідравлічного розриву 

4.3.9. ІНФРАСТРУКТУРА БУРІННЯ 

Є небагато інформації про наявну кількість бурових установок в Україні. Однак було зібрано і 
підсумовано деяку інформацію про свердловини, які пробурили за останні роки. В Україні присутні 
наступні компанії: 

• Бурова діяльність провадиться дочірніми компаніями АТ «Укргазвидобування», ВАТ 
«Укрнафта» і «Чорноморнафтогаз». Рисунок 34 ілюструє обсяги розвідувального буріння в 
Україні. 2010 року підприємства компанії пробурили 151 900 м розвідувальних свердловин і 
142 900 м експлуатаційних свердловин. Див. Рисунок 35. На «Укргазвидобування» припадає 
більш ніж 80% бурової діяльності. У компанії є досвід роботи на глибині понад 6000 м, з 
тиском до 1000 бар і забойними температурами до 200 °C. У 2004-2005 рр. підприємство 
«Укргазвидобування» пробурило дві горизонтальні експлуатаційні свердловини у Полтавській 
обл.. Близько 20% свердловин пробурено із застосуванням направленого обладнання. 
«Укргазвидобування» володіє 83 установками112 і планує придбати сім нових. Олексій 
Нестеренко, заступник директора «Укргазвидобування», зазначив, що компанії зазвичай 

                                                   
112 UAEnergy (http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/ac5689ecc804abbec225796500480b5d, переклад англійською, веб-
сайт). 
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потрібно близько трьох років для закінчення свердловини глибиною 5000-6000 м..113 Інші 
джерела, зокрема, Regal Petroleum, планують досягнення загальної глибини свердловини 5000-
5500 м за 350-400 днів.114  

 

 

 

 

 

• Бурове обладнання DISCOVERY.115 Це компанія з канадською розробкою і українським 
виробництвом. Їхні розробки включають установки від 350 HP до 3000 HP, і моделі 
включають причепний ліфт і установки на полозах.  

• Kulczyk Oil Ventures володіє щонайменше однією установкою 1000 HP в Україні. Протягом 
першого тижня листопада компанія Kulczyk Oil Ventures успішно інтенсифікувала дві 
свердловини (Олговське-6 та Олговське-8) із застосуванням сучасної інтенсифікації 
гідравлічним розривом пласта. Діяльність здійснювало ТОВ «КУБ-Газ» (частково асоційоване 

                                                   
113 UAEnergy (http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/ac5689ecc804abbec225796500480b5d, переклад англійською, веб-
сайт). 
114 Energy-pedia news (http://www.energy-pedia.com/news/ukraine/new-148580, доступ здійснено 24.01.2012 р.) 
115 Discovery (Головна сторінка). 

Figure 34: Exploratory Drilling in Ukraine Рисунок 35: Розвідувальне буріння в Україні1 

http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/ac5689ecc804abbec225796500480b5d
http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/ac5689ecc804abbec225796500480b5d
http://www.energy-pedia.com/news/ukraine/new-148580
http://www.discoveryde.com/
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з KOV), яке застосувало перехресно-зшиту гелеву рідину з 40 т керамічного проппанта. Зона 
гідророзриву була товщиною 13 м і глибиною прибл. 2300 м. Джерело (Ukraine Energy 
(Головна сторінка) http://ua-energy.org/en/post/13633). «Дніпрополімермаш» є українським 
виробником установок, який міг би долучитися до виробництва необхідного обладнання. 
Компанія здатна виробляти різноманітні типи бурового обладнання. 116 

4.3.10. ІНФРАСТРУКТУРА ГІДРОРОЗРИВУ ПЛАСТА 

В Україні не вистачає важкого обладнання для гідравлічного розриву пласта, хоча існує декілька 
компаній, які надають послуги з інтенсифікації одинарних свердловин (таких як компанія Region117). 
Тому найбільш вірогідним рішенням на майбутнє буде покластися на міжнародних провайдерів цих 
послуг (напр., Weatherford, з базою у Києві і планами відкрити нову базу у Полтавській обл.).118  

4.3.11. З'ЄДНАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ: СИСТЕМИ ЗБОРУ, ТРУБОПРОВОДИ І 
КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ 

УКРАЇНСЬКА ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА 

Газотранспортна система (ГТС) України (Рисунок 36 і Рисунок 37), яку експлуатує НАК «Нафтогаз 
України» («Укртрансгаз»), тісно пов’язана з газотранспортними системами Росії, Білорусі, Польщі, 
Словакії, Угорщини, Румунії та Молдови і інтегрована у загальноєвропейську газову мережу. Завдяки 
своєму сприятливому географічному розташуванню система діє як «газовий міст» між газодобувними 
регіонами Росії, Центральної Азії і європейськими споживачами. 

• Вхідна потужність ГТС становить 290 млрд. м3 природного газу, тоді як вихідна потужність 
становить 178,5 млрд. м3, включаючи 142,5 млрд. м3 природного газу, який транспортується до 
країн Західної і Центральної Європи.  

• Близько 70% російського природного газу проходить транзитом крізь територію України до 
європейських країн. 

• Українська ГТС складається з 39 800 км трубопроводів, в тому числі 14 000 км з діаметром від 
1020 до 1420 мм і різним робочим тиском, 74 компресорних станцій (зелені кола на Рисунку 
37) і 112 компресорних цехів, що забезпечують загальну потужність у 5450 МВ, а також 13 
підземних газових сховищ. В цілому, ГТС складається з 22,16 тис. км регіонального 
трубопроводу і 16,39 тис. км під’єднань до газопроводу. Число газорозподільних станцій (ГРС) 
зросло до 1449119  

Україна отримує природний газ 22  магістральними газопроводами. Потік газу вимірюється на 10 
прикордонних газовимірювальних станціях (ГВС) та 3 точках вимірювання обсягу споживання газу 
(ТВСГ). Дві ГВС розташовані у Республіці Білорусь, одна – у Республіці Молдова, а інші точки 
розташовані в Російській Федерації. 

Природний газ, який транспортується за межі України 15 магістральними газопроводами, вимірюється 
на 9 прикордонних ГВС і одній ТВСГ. Сім ГВС знаходяться в Україні (по одній на кордоні з 
Польщею, Словаччиною, Угорщиною, по два – з Румунією і Молдовою), а одна ГВС – у Росії. 
Транспортування природного газу по території України включає транзитне вимірювання його 
                                                   
116 Дніпрополімермаш (Головна сторінка). 
117 «Регіон» (Головна сторінка). 
118 Weatherford (Головна сторінка). 
119 Нафтогаз України (Головна сторінка). 

http://ua-energy.org/en/post/13633
http://www.polymermash.dp.ua/dpm/
http://www.region.if.ua/en
http://www.weatherford.ru/ua/ussr/representations/339
http://www.naftogaz.com/www/2/nakweben.nsf/
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споживання на 18 ГВС, встановлених вздовж магістральних газопроводів на кордонах зон юрисдикції 
філій ДК «Укртрансгаз». 

Території 6 регіональних управлінь магістральних газопроводів (УМГ)  ДК «Укртрансгаз» відмічені 
червоними квадратами на Рисунку 37. Їхні показники діяльності містяться у Таблиці 19. 

Ремонт і технічне обслуговування регіональних трубопроводів, нагляд за будівництвом нових та 
ремонтом існуючих газопроводів здійснюються рід управлінням 6 УМГ, у тому числі 41 регіональних 
підрозділів поточного виробництва і 9 виробничих цехів для підземного зберігання газу. 

Захист підземних ліній об’єктів транспортування газу від корозії ґрунту і корозії блукаючим струмом у 
газотранспортній системі ДК «Укртрансгаз» здійснюється з 4658 установками катодного захисту, 120 
установками дренажного захисту, 3084 захисників, які значно подовжують термін експлуатації.120  

 

Таблиця 19: Інформація про підрозділи «Укртрансгаз» 

Основні дані 
Філії 

1.Львівтрансгаз 2.Київтрансгаз 3.Харківтрансгаз 4.Прикарпаттранс
-газ 

5.Донбастранс-
газ 

6.Черкаситранс-
газ 

Довжина 
магістральних 
газопроводів, 
включаючи 
відгалуження 

6458.4 км 9233.03 км 6748.4 км 5100 км 5094.4 км 5259.565 км 

Кількість 
газорозподіль
них станцій 

213 415 254 196 181 196 

Кількість 
компресорних 
установок 
(цехів) 

12 (22) 22 9 (15) 18 6 (7) 23 

Кількість 
газонасосних 
установок 

150 152 83 127 60 133 

Сукупна 
потужність 
компресорних 
установок 

854.4 МВ 1070.8 МВ 407.1 МВ 1121.9 МВ 376.82 МВ 1668.5 МВ 

Кількість 
підземних 
газосховищ 

4 3 2 1 2 1 

Кількість 
працівників 3311 3960 2978 3356 2561 2710 

 

                                                   
120 ДК «Укртрансгаз» (Головна сторінка). 

http://www.utg.ua/en/
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Рисунок 36: Потенціал і дійсні обсяги транзиту природного газу ГТС України (2008 р., 2009 р.) 
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Рисунок 37: Українська газотранспортна система 



 

 

4.3.12. КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ 

Українські газоперекачувальні потужності складаються з 702 установок, у тому числі 448 
газотурбінних установок 20 різних видів (63%), 158 установок з електродвигунами 4 видів (23%) і 96 
установок з газовими двигунами 3 видів (14%). Їх загальна потужність складає 5450 МВ. Вони 
розташовані на території 74 компресорних станцій, у тому числі 112 компресорних цехів. 

Для забезпечення надійного транспортування газу відбувається реконструкція компресорних станцій 
щодо заміни газоперекачувальних агрегатів, термін служби яких закінчується, з двигунами з високим 
ККД (36%) потужністю 6, 10, 16 або 25 МВ.121  

ДК «Укртрансгаз» почала активно інтегрувати газоперекачувальні агрегати з електродвигунами у 
виробничий процес 2010 року, після зміни керівництва компанії. Ця зміна дозволила компанії 
зберегти 335 млн. куб. метрів природного газу з початку 2011 року із загальною вартістю близько 1,1 
млрд. грн. за рахунок меншого використання паливного газу для газоперекачувальних агрегатів (ГПА) 
завдяки газоперекачувальним агрегатам з електродвигунами. 

Найбільша кількість газокомпресорних установок з електродвигунами зосереджена на 
транснаціональній газопровідній системі. Ця система постачає газ в «Харківтрансгаз» (Головний 
газопровідний департамент), «Львівтрансгаз» (Головний газопровідний департамент) і «Київтрансгаз» 
(Головний газопровідний департамент). Газокомпресорні установки з електродвигунами мають 
більш високий ККД (до 89%), складають 23% від загальної кількості газокомпресорних установок з 
електродвигунами ДК «Укртрансгаз» і можуть виробляти до 15% продукції газокомпресорних 
установок.122  

4.3.13. ПІДЗЕМНЕ ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ 

ДК «Укртрансгаз» має одну з найбільших мереж підземних сховищ газу в Європі. Вона є невід’ємною 
технологічною складовою української газотранспортної системи. На сьогоднішній день компанія 
управляє 13 підземними сховищами газу, два з яких створені на основі сховищ водоносного 
горизонту, а решта – на основі вичерпаних резервуарів газу. Загальний обсяг активних підземних 
газосховищ становить 34,5 млрд. м3, що дорівнює близько 21,3% європейських потужностей для 
зберігання газу. 

Мережа підземних сховищ газу включає чотири системи: Західноукраїнський, Київський, Донецький 
та Південноукраїнський комплекси. При максимальному рівні зберігання і випуску сховища України 
можуть вилучати 250 млн. м3 природного газу на день. Компанія продає послуги підземного 
зберігання газу як постачальникам газу, так і споживачам.123  

З початку періоду насосної експлуатації 2011 року, станом на вересень 18,97 м³ газу закачано в 
підземні сховища. Таким чином, до грудня 2011 року 19,7 м3 газу були на зберіганні.124  

                                                   
121 ДК  «Укртрансгаз» (Головна сторінка). 

122 « Трубопровідний  транспорт» (Офіційний журнал ДК «Укртрансгаз»). 

123 ДК  «Укртрансгаз» (Головна сторінка). 

124 « Трубопровідний  транспорт» (Офіційний журнал ДК «Укртрансгаз»). 
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4.3.14. ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ 

ПАТ «Укрспецтрансгаз», що належить НАК «Нафтогаз України», надає послуги з транспортування 
зрідженого газу (пропан - бутан) у спеціальних цистернах від виробників до споживачів в Україні та 
за кордоном (Румунія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Польща, Болгарія). Підприємство має на 
своєму балансі 1860 залізничних цистерн. Підприємство щорічно перевозить сотні тисяч тонн 
зрідженого газу.125  

4.3.15. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВИХ ТРУБОПРОВОДІВ 

Україна вхідна потужність становить близько 290 млрд. м3. За даними періоду з 2006 р. по 2010 р. 
максимальну потужність ніколи не було досягнуто (тільки 58% від загальної потужності ГТС). У 2011 
році загальний обсяг газу, що проходить транзитом через територію України, склав 104,2 млрд. м3, в 
тому числі 101,1 млрд. м3 – до країн Західної Європи.126  

Як можна побачити на Рисунку 38, довжина трубопроводу поступово зростає, однак обсяг 
перекачування знизився (Рисунок 39). 

 

Рисунок 38: Розвиток газотранспортної системи України 

 

 

                                                   
125 Нафтогаз України (Головна сторінка). 
126 «Трубопровідний транспорт» (Офіційний журнал ДК «Укртрансгаз»). 
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 За словами головного інженера ДК «Укртрансгаз» Ігора Лохмана,127 компанії, як і раніше, потрібно 
близько 5,3 млрд. доларів США інвестицій для пріоритетних об'єктів протягом 7 років, 37,9% (2,014 
млрд. дол. США) з яких підуть на модернізацію та ремонт трубопроводів, 52,3% (2,781 млрд. дол. 
США) – на модернізацію та ремонт компресорних станцій, 8,5% (455,3 млн. дол. США) – на 
підземні сховища газу і 1,19% (63,6 млн. дол. США) – на вихідні газовимірювальні станції.128  

4.3.16. ІНСТИТИЦУЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ 

Визначено наступні технічні університети: 
• Національний технічний університет України ‘Київський політехнічний інститут’ 

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

• Донецький національний технічний університет 

• Національний гірничий університет 

• Національний технічний університет ‘Харківський політехнічний інститут’ 

• Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
                                                   
127 Особисті контакти Герхарда Тонгаузера з «Укртрансгазом» . 
128  ДК «Укртрансгаз» (Головна сторінка, інтерв’ю з головним інженером, переклад англійською). 

 

Рисунок 39: Результати діяльності 

http://www.utg.ua/en/press/publications/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-5-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80/
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• Національний аерокосмічний університет ‘Харківський авіаційний інститут’ 

• Національний університет «Львівська політехніка» 

• Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу. 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ ТА ГАЗУ (ІФНТУНГ)129 

Заснований у 60-х роках, це – єдиний вищий навчальний заклад нафтогазового профілю у країні. 

В даний час здійснюється навчання близько 10 000 студентів 28 спеціальностей і 14 кафедр. 682 – це 
чисельність викладацького складу університету (56 докторів наук і 239 кандидатів наук). Високоякісне 
довгострокове навчання забезпечується технічним і допоміжним персоналом. Більше 600 чоловік 
працюють у науково-дослідних інститутах університету. Університет також готує студентів з інших 
країн, зокрема, Болгарії, Білорусі, В'єтнаму, Індії, Ірану, Йорданії, Молдови, Монголії, Росії, 
Пакистану і Туркменістану. 

Тривалість програми на здобуття ступеню бакалавра – 4 роки. Після її закінчення студенти 
отримують диплом бакалавра наук, перекладені українською та англійською мовами. Тривалість 
програми на здобуття ступеню магістра –  плюс 1 рік після закінчення програми бакалавра. Після її 
закінчення студенти отримують диплом магістра наук, перекладені українською та англійською 
мовами. Університет готує добре навчених і кваліфікованих фахівців з 22 спеціальностей на 
програмах аспірантури та докторантури. Чотири спеціалізовані вчені ради спрямовані на захист 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора за наступними спеціальностями: 

• Буріння свердловин 
• Розробка родовищ нафти та газу 
• Машинобудування нафтогазової промисловості 
• Нафто- і газопроводи, нафтобази та сховища 
• Сертифікація з методів і приладів контролю якості та виробництва  
• Геологія нафти та газу 
• Геофізика 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

• Marathon (MRO) 
• Нафтогаз України (NAK) 
• JKX Oil & Gas (JKX) 
• Regal Petroleum (RPT) 
• Cadogan Petroleum (CAD) 
• Transeuro (TSU) 

MRO і NAK підписали угоду 2007 р. щодо розвідки Дніпровсько-Донецького басейну. В інших 
зазначених компаній є інтереси у басейні або поблизу.130  

                                                   
129  Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу (ІФНТУНГ) Головна сторінка. 
130 Максиміліан Кун, Королівський Лондонський коледж Франка Умбаха "Стратегічні перспективи нетрадиційного газу", травень 
2011 р. 

http://eng.nung.edu.ua/


 

 

Total SA підписала контракт на оцінку доцільності та можливе придбання прав і родовищ 
нетрадиційного палива у Західній Україні разом з Eurogas. Royal Dutch Shell також приєдналася до 
досліджень родовищ сланцевого газу.131  

4.3.17. ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Є п'ять великих газопереробних заводів (ГПЗ) в Україні. Три з них (Гнідинцівський, Качанівський і 
Долинський) включені до структури «Укрнафти», а два з них (Шебелинський і Селеченський) 
входять до структури «Укргазвидобування»/ «Нафтогазу». Разом українські ГПЗ і невеликі приватні 
об'єкти газопереробного виробництва виробляють близько 1,2 млн. тонн на рік.132  

До ДК «Укргазвидобування» входить Бурове управління «Укрбуггаз», яке є найбільшим буровим 
підприємством в Україні. ДК «Укргазвидобування» пробурила 240 тис. м (141 милю) проходження у 
2010 році і побудувала 78 свердловин.133 Використовуючи цю інформацію, ми підрахували, що 
середня глибина свердловини становить приблизно 3000 метрів (10000 футів). Буріння для 
сланцевого газу проходитиме на значно більшій глибині, і необхідно буде більше свердловин для 
підтримки найбільш економічного рівня виробництва (на основі досвіду США та Стіг Арне 
Крістофферсен, 2010 р.). Таким чином, додаткові інвестиції в технічні та людські ресурси необхідно 
зробити, для того щоб успішно розробляти родовища сланцевого газу в Україні. Цей розрив між 
бурінням і технічними вимогами сланцевого газу і місцевими можливостями, ймовірно, буде 
заповнений міжнародними постачальниками послуг та міжнародними компаніями з розвідки та 
видобування. 

4.3.18. ПОТРІБНЕ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Приклад басейну Марцелл в США представлений в наступному тексті. Цей приклад може слугувати 
основою для розуміння потреб у кваліфікованих кадрах для розробки сланцевого газу в Україні. 

Запуск однієї сланцевої свердловини Марцелл потребує близько 420 осіб 150 різних професій. 
Використовуючи 260 днів по 8 годин або 2080 годин роботи на рік, перша свердловина Марцелл, 
пробурена на буровому майданчику, потребуватиме загальної кількості відпрацьованих годин, що 
дорівнює 13,1 ЕПЗ (еквівалента повної зайнятості) прямих робочих місць протягом року для сухих 
свердловин. З цих ЕПЗ 12,9 необхідні під час стадії попереднього буріння і буріння, в той час як 0,19 
необхідні на етапі виробництва. Для додаткових свердловин, пробурених на раніше побудованому 
буровому майданчику, загальні ЕПЗ падають до 9,64. З 9,64 ЕПЗ 0,65 необхідні під час попереднього 
буріння, 8.81 – при бурінні, і 0,19 – на стадії виробництва. 

 

                                                   
131 Виклики для енергетичної безпеки України, 2010 р. 
132 Анна Царенко „Огляд газового ринку в Україні“, 2007 р., «Нафтогаз». 
133 ДК «Укргазвидобування». Головна сторінка (http://ugv.com.ua/en/activities/drilling, доступ здійснено 17.02.2012 р.). 

http://www.icps.com.ua/files/articles/58/24/Energy_Strat_Eng.pdf
http://www.case-ukraine.com.ua/u/db/f82724f7db929a608a4571dd86548abc.pdf
http://www.naftogaz.com/www/2/nakweben.nsf/0/6A7A3C15CC3B5F40C225710F00449B3F?OpenDocument&Expand=3.2.4&
http://ugv.com.ua/en/activities/drilling
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Таблиця 20: ЕПЗ за стадією і типом свердловини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливо відзначити, що робочі місця на стадії попереднього буріння та буріння для кожної посади 
не складаються з кожним роком. Ці працівники потрібні тільки при бурінні свердловин і їхня 
чисельність є функцією кількості свердловин, які пробурюються щороку. 

Модель робочої сили вважає, що 0,19 цих довгострокових робочих місць з повною ставкою 
створюються для сухих свердловин, пробурених на даному родовищі (приблизно один працівник на 
кожні п'ять свердловин). Приблизно 0,2 робочих місць з переробки створюються на кожну газову 
свердловину з високим BTU протягом перших п'яти років видобутку зі свердловини.134  

 

 

 

 

 
                                                   
134 Навчальний  центр Marcellus Shale, “Дослідження економічного впливу Marcellus Shale у Пенсильванії”, 2011 р. 

 

Figure 40: Загальне рівняння моделі робочої сили  



 

 

 

 

Таблиця 21: Історична та прогнозована діяльність і середні передбачувані вимоги до робочої 
сили, 2008-2014 рр.135 

  
Рисунок 41: Склад робочої сили з розробки природного газу за професіями  

 

 

4.3.19. ОЦІНЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ РОЗРОБКИ 

Цей розділ намагається визначити кількість свердловин, необхідних для розробки Дніпровсько-
Донецького басейну, а також необхідного обладнання, такого як бурові установки і установки для 
гідророзриву. 

Ця модель заснована на даних, наявних щодо Дніпровсько-Донецького басейну. 

                                                   
135 Навчальний центр Marcellus Shale, “Дослідження економічного впливу Marcellus Shale у Пенсильванії”, 2011 р. 

 

http://marcelluscoalition.org/wp-content/uploads/2011/08/PennsylvaniaStatewideWorkforceAssessmentv1_Final_for_web.pdf
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Дніпровсько-Донецький басейн складається з 31 суббасейнів. Дев'ять із цих суббасейнів вважаються 
потенційними об’єктами розвідки сланцевого газу, однак два з них розташовані поблизу великих 
міст і тому не розглядаються. Було обрано ймовірні об’єкти розвідки сланцевого газу загальною 
площею 22500 км2.136  

СЦЕНАРІЙ 1 

Для цього сценарію доступна область була встановлена на рівні 10%,137 що становить площу 2250 
км2. Відстань між свердловинами була прийнята на рівні 3,0/2,4/1,5 свердловин на км2.138,139 Беручи 
ці цифри до уваги, близько 6860/5490/3430 свердловин необхідно пробурити в Дніпровсько-
Донецькому басейні, як показано на Рисунку 42.  

Часові рамки періоду розробки були прийняті на рівні 20 років. 

 

Рисунок 41: Вимоги до буріння для Сценарію виробництва 1 

 

Початкова кількість установок, які можуть бути використані для буріння сланцевого газу, 
передбачалася у кількості 10 одиниць. Додаючи 10 нових бурових установок протягом 6 наступних 

                                                   
136 Стіг Арне Крістофферсен “Потенціал сланцевого газу в Україні”, Бахрейн 2010 р. 
137 Ганс Юрген Хандлер: „Стратегія нетрадиційної енергетики“, презентовано на Днях Siemens Oil and Gas CEE, 11 січня 2012 р. 
138 “Вплив діяльності у Marcellus Shale на сьогодення і майбутнє CCS-діяльності”, US DOE, NETL, серпень 2010 р. 
139 Норвелл П.Є.: “Вступ до майбутнього розвитку сланцевого газу: Відстань між свердловинами і їхня інтеграція для Fayetteville 
Shale в штаті Арканзас”.  



 

 

років, на 13 останніх років залишаються 70 бурових установок. Буріння свердловин займає від 
декількох тижнів до одного місяця140 у США. Проте, є дані про те, що буріння свердловин займає 
набагато більше часу в Україні. Враховуючи це, ми вважаємо, що одна бурова установка пробурює 5 
свердловин на рік. Цей сценарій показує, що 5950 свердловин повинні бути пробурені протягом 20 
років періоду розробки. Беручи до уваги криву підвищення кваліфікації, близько 7000 свердловин, 
ймовірно, будуть пробурені в ті ж строки. Всі подальші розрахунки включають ефект підвищення 
кваліфікації. 

Одна операція з розриву пласта, як передбачається, триватиме 5 днів. Згідно зі сценарієм, описаним 
вище, необхідні будуть 30 установок гідророзриву пласта. 

При зроблених припущеннях Сценарію 1 можна розробити родовище навіть з 3,0 свердловинами 
на 1 км2. 

СЦЕНАРІЙ 2 

Припускаючи те, що основна площа становить 20% (4500 км2) і відстань між свердловинами така 
сама, як і в Сценарії 1, 13720/11980/6860 свердловин повинні бути пробурені в 20-річний період. 
Починаючи з 10 бурових установок і додаючи 10 установок у кожному з чотирьох наступних років, а 
потім додаючи 15 установок на рік до 13-го року, Україні потрібні 170 бурових установок, в 
результаті чого 13 600 свердловин можуть бути пробурені. Кількість установок гідророзриву 
збільшиться до 72. 

ВПЛИВ НА СУСІДНІ КРАЇНИ 

Україна важлива для Європи, оскільки вона є транзитною країною для 80% експорту газу з Росії до 
ЄС, задовольняючи чверть попиту на газ в ЄС. Україна також є крайнім східним кордоном ЄС із 
населенням, що становить 46 мільйонів осіб, які, взагалі кажучи, сподіваються побачити себе як 
частину Союзу в майбутньому. 

Як колишня складова Радянського Союзу, Україна досі підтримує постійні зв'язки, як економічні, так 
і психологічні, з Росією. Росія зберігає вплив на Україну почасти через залежність цієї країни від 
російського газу. У той же час, Росія вважає Україну життєво важливою, тому що транзитні 
газопроводи через територію України є життєво важливими для економічного здоров'я Росії і 
політичного впливу у Європі. 

Немає сумніву, що активна розробка українського сланцевого газу відіб'ється на фінансово-
політичному впливу Росії на Україну і споживачів російського газу у ЄС. Розрахунки виробничої 
собівартості, підготовлені для цього звіту, показують, що сланцевий газ, вироблений в Україні, може 
бути проданий за цінами, значно нижчими за нафтовий паритет, ламаючи російську цінову шкалу, 
так як сланцевий газ зробив у басейні Атлантичного океану з цінами зрідженого газу, прив’язаними 
до нафти. З Оскільки російський вплив на Україну зменшиться зі зменшенням залежності України 
від газу, енергетичний важіль Росії щодо ЄС буде ослаблено. 141 Якщо б Україна була в змозі підняти 
випуск сланцевого газу до точки експорту газу в ЄС, важливий елемент фінансового та політичного 
впливу Росії в цій сфері затух би.  

                                                   
140 Білла Р. Та інші автори: „Вдосконалення характеристик буріння у нафтогазоносних породах Haynesville Shale“, SPE/IADC 
139842, Shell Upstream Americas, 2011 р.  

141 Гордон Літтл, 2012 р.. Університет Нью-Йорка. Як вплине розробка ресурсів сланцевого газу в Україні на (енергетичну) 
безпеку Європи? Джерело в Інтернеті: http://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=162  

http://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=162
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Успішне виробництво нетрадиційного газу в Україні та Польщі могли б стати прикладом для інших 
країн-членів ЄС з потенційними запасами, у тому числі Франції, Нідерландів, Сполученого 
Королівства тощо. 142   Якщо б це відбулося, то, як розробка сланцевого газу у США надала 
технології, капітал і позитивний приклад для Канади та Австралії, Україна та Польща могли би 
забезпечити ЄС технологічним шляхом позбавлення залежності від російського газу. Принаймні, 
ціни на всій території ЄС, повинні помітно знизитися. 

Що стосується впливу викидів від видобутку та використання сланцевого газу, цілком ймовірно, що 
викиди від використання сланцевого газу у секторах енергетики і комбінованого виробництва 
електроенергії та тепла знизять загальні викиди порівняно з поточними рівнями. Викиди від 
виробництва сланцевого газу, головним чином у поверхневих водах, можуть бути мінімальними за 
умови застосування належних методів пом'якшення і прийняття передового досвіду як для технологій, 
так і регулювання. 

4.3.20. СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

Нові правила, прийняті 6 червня 2008 р. Держгірпромнаглядом: 
• Будуть поширюватися на всіх, хто бере участь в проектуванні, будівництві, видобутку, 

ремонті або реконструкції в сфері видобутку нафти і газу, а також спеціалізовані організації, 
які беруть участь в геофізичних дослідженнях, дослідженнях і розробках, проектах і 
будівництві, конструюванні, балансуванні, введенні в експлуатацію та у подоланні наслідків 
надзвичайних ситуаціях. 

• Містять докладні і всеосяжні технічні вимоги і включають ключові технічні стандарти, 
раніше розкидані по різних документах.  

• Вимагають від усіх організацій, які мають намір брати участь у видобутку нафти і газу або 
дослідженнях, отримати дозвіл від Комітету перед початком діяльності.  

• Вимагають належне оцінювання, вивчення і узгодження кожного проекту з розвідки, 
видобутку та обладнання нафтових і газових родовищ до видачі дозволу.  

• Встановлюють докладні вимоги, що стосуються персоналу, обладнання, машин, механізмів 
та умов праці, особливо для тих, хто працює в умовах обмеженого простору як-от 
свердловини.   

• Прописують стандарти безпеки для підготовчих робіт, буріння та ремонту свердловин, а 
також для робочої програм, що використовується для будівництва свердловин.   

• Встановлюють перелік необхідних технічних характеристик та характеристик безпеки для 
гірничошахтного обладнання, в тому числі в процесі реагування на надзвичайні ситуації.  

• Включають вимоги до процедур, таких як використання штангових насосів, установок з 
гнучкими трубами, циклічного процесу, заводнення, фонтануючих свердловин та газліфтної 
експлуатації, а також для процесу інтенсифікації, ремонту, збору і транспортування нафти та 
газу.  

• Зазначають, що геофізичні роботи можуть проводитися тільки спеціалізованими 
геофізичними компаніями за угодами з буровими і виробничими компаніями.  

                                                   
142 Франк Майснер, Дмитро Науменко, German Advisory Group, Інститут економічних досліджень: “Регулювання нетрадиційного 
газу у Європі:  значення для України», квітень 2011 р. 

http://www.beratergruppe-ukraine.de/download/Beraterpapiere/2011/PP_03_2011_eng.pdf
http://www.beratergruppe-ukraine.de/download/Beraterpapiere/2011/PP_03_2011_eng.pdf


 

 

• Передбачають, що всі геофізичні дослідження повинні проводитися в присутності 
представників бурової бригади і власника свердловини, і встановлюють вимоги до діяльності 
з буріння і видобутку і до геофізичного обладнання.143 

4.4. ОГЛЯД МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ, ЗВІТНОСТІ ТА 
ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ СЛАНЦЕВОГО 
ГАЗУ 

4.4.1. ДІЯЛЬНІСТЬ З МОНІТОРИНГУ, ЗВІТНОСТІ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ 

Балійський план дій ініціював новий раунд переговорів в рамках Рамкової конвенції 
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК ООН). У розробці цих переговорів 
Балійський план вимагає, щоб певні заходи були «вимірюваними, такими, що підлягають 
звітуванню та верифікації». Зокрема, в пункті 1 (б) (I) і (II) щодо питань пом’якшення план 
очікує, що нова угода з клімату забезпечить вимірювання, звітність і верифікацію трьох 
категорій заходів: зобов’язання або заходи розвинутих країн щодо пом'якшення наслідків, 
заходи країн, що розвиваються, щодо пом'якшення наслідків, а також надання підтримки у 
заходах країн, що розвиваються, щодо пом'якшення наслідків.144  За даними Центру Pew 
Center on Global Climate Change: 

Принципи  вимірювання, звітності і верифікації можуть виконувати широкий спектр завдань 
у новій угоді з клімату. Вони можуть стати важливим засобом відстеження прогресу 
сторонами індивідуально і колективно на шляху до кінцевої мети Конвенції. Сам процес 
вимірювання може полегшити здійснення заходів сторонами, встановлюючи вихідні рівні та 
допомагаючи визначити потенціал пом’якшення наслідків. Звітність про заходи може 
передбачити їхнє визнання на міжнародному рівні. Огляд або верифікація заходів сторін 
може підкріплювати дії через експертні консультації щодо можливостей їхнього 
вдосконалення. Принципи  вимірювання, звітності і верифікації можуть відіграти особливу 
роль в зв’язку між заходами країн, що розвиваються, і підтримкою цих заходів. Нарешті, 
достовірні принципи  вимірювання, звітності і верифікації можуть зміцнити взаємну довіру 
до заходів країн і до режиму, що дозволяє посилити колективні зусилля.145  

4.4.2. КОРОТКИЙ ОГЛАЯД УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО МОНІТОРИНГУ, 
ЗВІТНОСТІ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ 

Верховна Рада (Парламент) України ратифікувала РКЗК ООН 29 жовтня 1996 року, і, відповідно до 
правил ООН, Україна стала учасником Конвенції 11 серпня 1997 р.. Кіотський протокол до РКЗК 
ООН був ратифікований Україною 4 лютого 2004 р.. Національна нормативно-правова база, 
пов’язана з проблемами зміни клімату, постійно розробляється і вдосконалюється, з більш ніж 30 
нормативно-правовими документами стосовно виконання вимог РКЗК ООН та Кіотського 
протоколу, який регулює діяльність в Україну, пов’язану з питаннями зміни клімату. 

                                                   
143 Mondaq (Веб-сайт). 
144 Клер Брейденич і Деніел Боданський.  2009 р.  Вимірювання, звітування та верифікація в угоді про клімат після 2012 р., 1. 
http://www.c2es.org/docUploads/mrv-report.pdf  
145 Клер Брейденич і Деніел Боданський.  2009 р.  Вимірювання, звітування та верифікація в угоді про клімат після 2012 р., 1. 
http://www.c2es.org/docUploads/mrv-report.pdf  

http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=62740
http://www.c2es.org/docUploads/mrv-report.pdf
http://www.c2es.org/docUploads/mrv-report.pdf


 

ENVIRONMENTAL AND REGULATORY ASSESSMENT FOR SHALE GAS DEVELOPMENT IN UKRAINE  

Мінекології забезпечує активну участь України в переговорному процесі, ініційованому Балійським 
планом дій з метою підготовки проектів рішень, які повинні найкращим чином відображати 
національні інтереси країни.146  У 2009 році Кабінет Міністрів України, враховуючи аспекти 
міжнародного переговорного процесу, вніс зміни до Національного плану дій з виконання 
Кіотського протоколу.147  Цей Національний план передбачав розробку, протягом 2010 року, 
національного плану дій з адаптації до зміни клімату і з подальшої розробки відповідних 
регіональних планів для кожної області, для того щоб враховувати їхні особливості. Цей 
національний план досі не прийнято (станом на січень 2012 року). 

«Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України до 2020 року»148 передбачають, 
що в період з прийняття до 2015 року повинні бути визначені основні принципи державної політики 
в області зміни клімату, повинен бути розроблений Національний план дій щодо пом’якшення 
наслідків зміни клімату та запобігання антропогенного впливу на зміну клімату до 2030 року, і план 
дій повинен бути виконаний у кілька етапів. Хоча Національний план знаходиться в стадії розробки, 
він вважається питанням національної безпеки. 17 листопада 2010 р. Національна рада з питань 
безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо викликів і загроз національній безпеці України 
в 2011 році. У цьому рішенні зазначено, що Кабінет міністрів України протягом трьох місяців 
повинен розробити та прийняти Національний план адаптації до змін клімату і повинен визначити 
джерела фінансування заходів. 

Наскільки нам відомо, немає національного плану моніторингу, звітності та верифікації скорочення 
викидів парникових газів, але є докази того, що Україна вживає заходів для зменшення внеску країни 
до зміни клімату і пом’якшення її наслідків. Дивіться, наприклад, пілотний проект з 
енергоефективності міського централізованого теплозабезпечення149 та зниження уразливості до 
сильних повеней і зміни клімату в басейні річки Дністер.150  

4.4.3. НАЯВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРЯДУ УКРАЇНИ І ТЕХНІЧНИХ ГРУП ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
І ПІДТРИМКИ МОНІТОРИНГУ, ЗВІТНОСТІ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ 

З аналізу ОЕСР/МЕА для КС-15: 

Балійський план дій 2007 р. посилається на «вимірювані, такі, що підлягають 
звітуванню та верифікації» заходи як важливу складову частину міжнародного 
процесу, призначеного для здійснення конкретних заходів на національному рівні 
щодо боротьби зі зміною клімату. Прогалини та недоліки в діючих положеннях 
щодо вимірювання, звітування і верифікації викидів парникових газів (ПГ), заходи 
з пом’якшення наслідків і підтримка призвели до появи пропозицій для 
розширених рамок для «вимірюваних, таких, що підлягають звітуванню та 

                                                   
146 П’яте національне повідомлення України з питань зміни клімату, підготовлене відповідно до статей 4 та 12 Конвенції ООН зі 
зміни клімату та статті 7 Кіотського протоколу (від 2009 р.). 
147 Затверджено Постановою Кабінету Міністрів Україні від 5 березня 2009 р., N 272-р. 
148 Затверджено Законом від 21 грудня 2010 р., N 2818-VI. 
149 Боротьба зі зміною клімату в Україні через Енергоефективність у міському централізованому теплозабезпеченні (Пілотний 
проект у Рівному) http://europeandcis.undp.org/environment/show/3D2AA100-F203-1EE9-B4A6E9B2C225F652  

Отриманий досвід або додаткові ресурси: http://gefonline.org/projectDetails.cfm?projID=934 
150 Зниження вразливості до екстремальних повенів та зміни клімату в басейні річки Дністер (проект спрямований на зниження 
ризиків, пов’язаних зі зміною клімату - і, зокрема, повені - для забезпечення безпеки за рахунок підвищення адаптаційного 
потенціалу України та Республіки Молдова. Зокрема, проект спрямований на розширення та зміцнення колективного управління 
у басейні річки Дністер з метою транскордонного управління повенями, з урахуванням як нинішньої мінливості клімату, так і 
довгострокового впливу зміни клімату на ризики повеней.) http://www1.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Dniester 

http://europeandcis.undp.org/environment/show/3D2AA100-F203-1EE9-B4A6E9B2C225F652
http://gefonline.org/projectDetails.cfm?projID=934
http://www1.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Dniester


 

 

верифікації»  в угоді після 2012 року. Така база могла б сприяти прийняттю 
стратегічних і економічно ефективних рішень, здійсненню заходів щодо 
пом’якшення наслідків, а також генерації прозорої і порівнянної інформації. 
Існує велика невизначеність щодо того, які саме «вимірювані, такі, що підлягають 
звітуванню та верифікації» заходи складатимуть угоду після 2012 року і на що вони 
поширюватимуться. Сфера дії і  обсяг положень щодо вимірювання, звітування і 
верифікації заходів з пом’якшення наслідків викидів ПГ, зобов’язань та підтримки 
до цих пір узгоджуються. Ключові питання полягають у тому, якою мірою 
положення щодо «вимірюваних, таких, що підлягають звітуванню та верифікації» 
заходів є спільними для розвинених країн і країн, що розвиваються, і чи є 
відрізняються ці положення у країнах, що розвиваються, в залежності, наприклад, 
від того, чи мають ці зі заходи міжнародну фінансову підтримку. Те, на чому буде 
сконцентровано базу для «вимірюваних, таких, що підлягають звітуванню та 
верифікації» заходів після 2012 року – наприклад, на рівнях викидів, заходах щодо 
пом’якшення наслідків і/або скороченні викидів через заходи з пом’якшення 
наслідків, також матиме серйозні наслідки як з точки зору того, що країнам 
необхідно буде зробити, щоб задовольнити вимоги до «вимірюваних, таких, що 
підлягають звітуванню та верифікації» заходів, так і того, чи потрібні нові 
міжнародні методичні рекомендації для досягнення прозорої системи, яка генерує 
порівняну інформацію… 
... але і нові інституціональні структури, методичні принципи і процеси також 
можуть знадобитися. Посилення положень щодо звітності та вимірювання для 
отримання інформації про заходи щодо пом’якшення наслідків, для включення 
нових країн, а також наслідків впливу парникових газів, ймовірно, спричинить 
появу нових інституціональних структур, методичних рекомендацій та/або 
процесів на національному та міжнародному рівні. Для якісної звітності може 
знадобитися національний «координатор» або керівний орган для збору та 
подання інформації про заходи щодо пом’якшення наслідків (і, можливо, про 
отриману та надану підтримку), будь то подання національного плану дій або 
стратегії або галузевих чи окремих заходів щодо пом’якшення наслідків. 
Інституційні положення щодо вимірювання та верифікації на національному рівні 
також можуть бути необхідні, якщо включається кількісна звітність, зокрема, якщо 
заходи та/або зобов’язання відображаються у додатку до угоди після 2012 року.151  

В Україні національним «координатором» або керівним орган для збору та подання інформації про 
діяльність з пом’якшення наслідків може бути Мінекології, за підтримки своїх місцевих органів та 
неурядових організацій і галузевих асоціацій. Національний екологічний центр України (НЕЦУ) в 
даний час працює над моніторингом діяльності українського уряду і вплинути на його рішення для 
реалізації програм із охорони клімату. НЕЦУ бере участь у діяльності Робочої групи НУО (НУО РГ) 
з клімату. НЕЦУ також бере активну участь у міжнародних переговорах зі скорочення викидів 
парникових газів, здійснює моніторинг реалізації механізмів Кіотського протоколу в Україні, працює 
із засобами масової інформації та широкою громадськістю.152  

                                                   
151  Вимірювані, такі, що підлягають звітуванню та верифікації заходи та підтримка: Огляд аналізів ОЕСР/МЕА для КС-15.  
http://www.oecd.org/dataoecd/32/15/44228245.pdf 
152 Національний екологічний центр України. http://www.necu.org.ua/about/ 
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4.5. СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ ЩОДО ПІДГОТОВКИ 
 Група IRG тісно співпрацює з різними українськими установами з моменту місії визначення проекту 
у грудні 2010 року. Члени групи зустрілися з представниками основних українських державних 
установ, пов’язаних зі сланцевим газом та альтернативною енергію. 

Поїздка з визначення проекту встановила загальні параметри співпраці USAID з Урядом України. 
Під час цієї поїздки члени групи зустрілися з провідними українськими та міжнародними 
організаціями, включаючи: 

• Міністерство палива та енергетики 
• Нафтогаз 
• Мінекології 
• Полтавське управління геофізичних робіт  
• Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання 

енергетичних ресурсів  
• ЄС  
• Шелл Україна  
• Посольство США (посол Теффт і штат посольства) 
• Проект Twinning НКРЕ  

У початковій поїздці у травні 2011 року, до узгодження обсягу робіт, команда з IRG та екологічно 
чистого буріння приєдналася до Д-ра Роберта Айкорда у Києві, для того щоб конкретизувати 
потреби українських партнерів. На даний момент було встановлено, що установою-партнером для 
цього проекту буде Мінекології. Мінекології має повноваження щодо угод про розподіл продукції 
для сланцевого газу і є природним центром для цієї діяльності. 

4.5.1. ЗАСНУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ГРУПИ 

У жовтні 2012 року Група IRG повернулася до Києва і провела дві зустрічі у Мінекології. Під час 
першою було (повторне) представлення Групи Д-ру Ігнашенко і його ключовим співробітникам з 
питань, пов'язаних зі сланцевим газом. 

Його команда складається з експертів в галузі водних ресурсів, водного законодавства, 
землекористування, угод про розподіл продукції і впливу на навколишнє середовище в цілому. 
Доктор Ігнашенко виклав свої цілі проекту, орієнтуючись на ті види діяльності, які можуть привести 
до виконання угод про розподіл продукції в західній частині країни. 

Ключові питання включали видачу дозволів на землю у Львівській області на Олеську ділянку в 
рамках угоди про розподіл продукції, охорону питних водних ресурсів, недорозвиненість місцевих 
водних ресурсів. 

Команда Мінекології зазначила, що вони хотіли б удосконалити свою методологію проведення 
ОВНС з метою підвищення її відповідності до міжнародної практики та місцевих потреб. 
(Зауважимо, що це є одним з ключових короткострокових і довгострокових рекомендованих заходів 
для подальшої роботи з Мінекології). 

Відбувалося широке обговорення українського водного законодавства, яке виявляється дуже 
деталізованим і складним щодо шарів і типів вод. Д-р Ігнашенко також висловив зацікавленість в 
напрямках роботи щодо альтернатив (моделювання MARKAL), а також було обговорено терміни і 
характер цього аналізу. 



 

 

Група IRG обговорила ці питання щодо води, і ми, ймовірно, приймемо такий підхід до 
регулювання води, який фокусується на споживанні води і результатах очищення, а не на 
конкретних шарах і типах вод. Що стосується угод про розподіл продукції, Д-р Ігнашенко зазначив, 
що нинішній закон про угоди про розподіл продукції, хоча і не ідеальний, ймовірно, є працездатним 
за умов внесення відповідних гарантій через процес Ради міністрів стосовно Податкового кодексу, 
Митного кодексу і продажу газу. Зміни до закону про угоди про розподіл продукції для усунення 
існуючих недоліків є тривалим процесом, 2-3 роки, і не гарантує поліпшення результатів у 
найближчому майбутньому. 

Було вирішено, що група IRG зустрінеться з підгрупою, для того щоб встановити деякі ролі та 
обов’язки команди-партнера наприкінці тижня (з цією метою відбулося засідання у середу, 5 жовтня). 
На цьому засіданні підгрупи було також вирішено, що: 

• Герцмарк надасть Оксані Кишко-Єрлі деякі зразки передового міжнародного досвіду щодо 
конкурсів на угоди про розподіл продукції; 

• Кетрін Муц працюватиме з юристами Міністерства щодо передового міжнародного досвіду з 
оцінки навколишнього природного середовища і нормативно-правової бази; 

• Обидві сторони нададуть списки ключових членів групи і контактну інформацію. 
Група IRG контактувала з Мінекології через візити Кетрін Муц і Метью Сури. У перервах між 
візитами був постійний контакт через пані Кишко-Єрлі, київського юриста Групи IRG. 

Герцмарк повернувся до Києва на початку лютого 2012 року і провів розширене засідання зі 
співробітниками Мінекології під керівництвом пана Івана Іванця. Проект звіту був обговорений з 
Мінекології, в тому числі короткий огляд екологічної та правової діяльності та висновків. Зокрема, 
мова йшла про висновки щодо використання водних ресурсів, забруднення води та очищення 
потоків технічних і стічних вод. Ці питання залишаються областями, які погано сформульовані в 
українському законодавстві і потребуватимуть додаткових екологічних досліджень з метою 
встановлення вихідного рівня. Позитивний приклад пом’якшення наслідків погіршення стану 
навколишнього середовища, спричиненого діяльністю, пов’язаною зі сланцевим газом, було надано 
на предмет забруднення повітря від дорожнього будівництва, транспорту, буріння і компресії газу. 
Приклади передового досвіду, регулювання та інші заходи щодо пом’якшення наслідків, описані в 
проекті звіту, були представлені усно колегам з Мінекології. Пан Іванець попросив Групу IRG надати 
копію проекту звіту в кінці цього місяця. Група IRG погодилася надати співробітникам Мінекології 
розширені консультації і переклад заключного звіту, коли вони повернуться у травні 2012 року. 

У цей час Група IRG зможе зосередитися на діяльності, яка принесе особливу користь 
співробітникам Мінекології, призначеним здійснювати нагляд у сфері сланцевого газу. Ця діяльність 
буде включати рекомендовані подальші заходи, перераховані у Розділі 5 цього звіту. 

Хоча було важко встановити правильний ритм співпраці на цьому етапі роботи, Група IRG впевнена, 
що діапазон подальших заходів, спрямованих спеціально на потреби Мінекології, а не на вимоги 
законодавства США, сприятиме більш тісному контакту і колегіальному співробітництву. 
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 
ПОДАЛЬШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
5.1. ВСТУП: ЗМІЦНЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО 
РОЗРОБКИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ 

На початку 2011 року уряд США та уряд України підписали Меморандум про розробку покладів 
сланцевого газу. В рамках цього, USAID почало надавати допомогу Україні у вирішенні екологічних 
та нормативних аспектів розробки та виробництва сланцевого газу. Ця співпраця спрямована на 
зміцнення потенціалу  України для вирішення екологічних проблем щодо розробки сланцевого газу 
і створення основи для моніторингу та пом’якшення можливих негативних наслідків, а також 
сприяння залученню інвестицій з боку міжнародних і українських компаній. В рамках цих зусиль, 
Група IRG, в співпраці з Мінекології Україні, підготувала цю екологічну оцінку (том I) та 
нормативно-правовий аналіз (том II). Група також співпрацювала з урядовими чиновниками, 
неурядовими організаціями, міжнародними та українськими компаніями, вченими з метою 
визначення подальшої діяльності, яка виходить за рамки цієї екологічної оцінки та нормативно-
правового аналізу і може продовжити цю місію. У наступних розділах коротко описані можливі 
заходи, які можуть бути проведені в короткостроковій перспективі (до 31 грудня 2012 року) і в 
довгостроковій перспективі спільно з зацікавленими українськими партнерами. 

Цілі цієї подальшої діяльності є трьохступінчатими: а) надати необхідні короткострокові 
консультаційні послуги в рамках діючих договорів і діяльності щодо розробки проекту, б) 
забезпечити основу для планування і розробки довгострокових рішень, і в ) внести зміни до 
законодавства, регуляторних процедур, вимірювання стану навколишнього середовища і впливу на 
нього, а також проведення аналізу впливу на місцевому рівні до широкомасштабної розробки 
ресурсів сланцевого газу країни. У наступних розділах описано цілі конкретних заходів, окреслено 
необхідні завдання та визначено групи заінтересованих сторін і колег, які повинні будуть взяти 
участь в заходах. Описи, проте, не вказують на конкретні організації (наприклад, неурядові 
організації) або окремих осіб, так само як і не визначають можливість участі будь-яких осіб.  

5.2. ВСТАНОВЛЕННЯ ВИХІДНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА 
РОЗРОБКА ПЛАНІВ МОНІТОРИНГУ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НАСЛІДКІВ  

Уряд України визначив необхідність розробки більш повної інформації про природні ресурси і 
забруднення навколишнього середовища в Україні. До пунктів Національного плану дій України 
(див. Додаток 6) входять: розробка національної системи та бази даних екологічної інформації 
(пункт 1.1), подальший розвиток національної системи кадастрів природних ресурсів, державної 
статистичної звітності щодо використання природних ресурсів і забруднення навколишнього 
середовища (пункт 6.2), і вирішення різних питань якості повітря (пункти 2.2 – 2.5 і 3.1). Вихідна 
інформація важлива для оцінки потенційного впливу на розробку покладів, а також вимірювання 
фактичного впливу та визначення відповідальності за наслідки і аварії. 



 

 

Більшість досліджень впливу розробки покладів сланцевого газу на навколишнє середовище (в тому 
числі горизонтального буріння та гідророзриву) потерпають від відсутності вихідного моніторингу 
для визначення стану до розробки покладів газу. Два повних роки моніторингу ділянки під розробку  
до початку будь-якої діяльності є мінімумом, що необхідний для забезпечення достатньої інформації 
для встановлення вихідного рівня. Надалі моніторинг параметрів навколишнього середовища може 
тривати протягом будівництва майданчика і під’їзних шляхів, буріння, закінчення і на ранній стадії 
виробництва. 

5.2.1 КОРОТКОСТРОКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВИХІДНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
В рамках короткострокової діяльності рекомендується окреслити план роботи щодо трьох питань, 
що обговорюються нижче: а) два роки дослідження вихідного стану, в тому числі виявлення 
передових методів управління, необхідних для охорони якості повітря та води; б) оцінювання впливу 
на економіку і суспільство, і в) плани вирішення проблем пластових вод. Ця короткострокова 
діяльність буде спільним проектом Х’юстонського центру передових досліджень і Університету м. 
Леобен. Допомога буде надходити від різних членів команди Програми екологічно чистого буріння, 
яка знаходиться в Сполучених Штатах, включаючи Техаський Університет A&M, Університет 
Західної Вірджинії і, можливо, додаткових консультантів. Ця короткострокова діяльність повинна 
охопити близько 400 годин діяльності протягом чотирьох-шести тижнів. Результатом проекту стане 
документ, в якому буде викладено початковий план трьох досліджень, які обговорюються нижче, а 
також можливості проведення довгострокових досліджень, які можуть бути виявлені в ході 
короткострокової діяльності. Команда Систем екологічно чистого буріння має свого представника в 
Науково-консультаційній Раді Агентства охорони навколишнього середовища США стосовно 
їхнього багаторічного дослідження про вплив гідророзриву пласта на ресурси прісної води. 
Запропонована діяльність буде включати консультації з цією Радою, для того щоб допомогти 
встановити ключову тему і методику проведення будь-якого дослідження з того самого питання в 
Україні. Короткострокова діяльність буде складатися з наступних елементів: 

• Персонал Університету м. Леобен визначить стан досліджень вихідного стану за допомогою 
контакту з провідними організаціями в Сполучених Штатах, які виконували або виконують 
дослідження вихідного стану, підготовлять короткий звіт. 

• Персонал Університету м. Леобен поїде до Києва і проведе зустрічі з Мінекології та іншими 
відповідними урядовими відомствами та екологічними організаціями для визначення 
важливих екологічних параметрів, які повинні стати вихідними; підготовить короткий звіт 
про зустрічі. 

• Написання короткого звіту оцінки потреб у даних та надання планів досліджень вихідного 
стану: 

o Окреслити інформацію, яка може бути отримана внаслідок відвідання потенційної 
ділянки (потенційних ділянок) розробки покладів сланцевого газу в Україні, для того 
щоб визначити відповідність параметрів моніторингу вихідного стану. 

o Окреслити план трьох досліджень: 
 Однорічне дослідження вихідного стану 
 Оцінка впливу на економіку та суспільство  
 Проблеми пластових вод. 
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5.2.2 ДОВГОСТРОКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПІДГОТОВКА ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРЕД 
БУРІННЯМ, ОЦІНКА МІСЦЕВОГО ВПЛИВУ І АНАЛІЗ ПЛАСТОВОЇ ВОДИ 

ПІДГОТОВКА ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРЕД БУРІННЯМ 
Довгострокова діяльність буде необхідною, для того щоб розробити детальні плани дослідження 
вихідної інформації і виконати як дослідження вихідної інформації перед бурінням, так і оцінку 
впливу на економіку та суспільство. 

Коаліція Marcellus Shale в Сполучених Штатах встановила корисні методичні вказівки для оцінки 
перед бурінням, призначені для захисту виробників нафти і газу від необґрунтованих претензій 
щодо нанесення шкоди. У методичних вказівках містяться рекомендовані підходи, методики відбору 
проб та переліки даних аналізів, таких як метали і супутні гази, а також лабораторні методи. Типова 
оцінка вихідного стану перед бурінням зазвичай складається з документальної фіксації водозабірних 
свердловин і джерел, розробки підходу щодо відбору проб, контактування з місцевими жителями з 
метою  отримання доступу для відбору проб, а згодом – відбору проб, аналізу та звітності.153 

Дослідження вихідного стану буде включатиме: 
• Кількість регіональних вод, в тому числі поверхневих і підземних вод, включаючи тарифи на 
поповнення підземних вод 
• Якість повітря в регіоні 
• Часові ряди для поверхневих вод і структурні дані 
• Дані карт і обстежень 
• Сейсмічна активність 
• Дослідження передового досвіду управління 
 

Дослідження впливу на економіку та ресурси, що визначає поточну якість і кількість води та якість 
повітря в районі до початку видобутку газу з покладів має вирішальне значення. Дані, отримані з 
майбутнього моніторингу річок і колодязів, а також якості повітря в регіоні будуть порівнюватися з 
вихідними даними для визначення впливу, який може бути пов’язаний з розробкою газових 
родовищ, включаючи буріння, гідророзрив пласта, вантажоперевезення тощо. Вихідні показники 
стану підземних вод і річок та вимірювання якості повітря принаймні протягом двох років необхідні 
для фіксації мінливості, що викликана різними погодними і сезонними подіями. Дослідження 
вихідного стану буде включати в себе виявлення передового досвіду управління, необхідного для 
збереження та поліпшення якості повітря і води. 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ ТА СУСПІЛЬСТВО 
Необхідні також інші вихідні дані, що не відносяться до конкретної По-перше, це напрацювання 
передового досвіду з усіх аспектів видобутку і розвідки газу. По-друге, це дослідження, спрямоване на 
те, щоб передбачити наслідки, як позитивні, так і негативні, розвідки і видобутку газу на економіку та 
суспільство. Повинні бути зібрані дані щодо житлового комплексу, транспорту, відпочинку/ туризму, 
місцевих особливостей землекористування, сільських особливостей, середовища проживання і дикої 
природи. Дослідження повинно визначити шляхи максимізації позитивного впливу і уникнення або 
зведення до мінімуму негативного впливу на економіку та суспільство. 

Розуміння динаміки використання підземних і поверхневих вод та поповнення підземних вод має 
важливе значення для охорони як кількості, так і якості питної води в регіоні. Дані також необхідні 
для розуміння впливу засухи і сезонних явищ відводу підземних вод на водні ресурси і на здоров’я 
річкової біоти. 
                                                   
153 Екологічні стандарти (Головна сторінка), http://www.envstd.com/news_standard-2011-issue3-pg2.html. 

http://www.envstd.com/news_standard-2011-issue3-pg2.html.


 

 

Відбір проб поверхневих річок і живих організмів в них – це ключ до встановлення рівня вихідного 
стану, в порівнянні з яким проводитиметься оцінювання потенційного впливу підвищеного обсягу 
буріння газу, гідророзриву пласта і виробничої діяльності.154 

СУПУТНЬО-ПЛАСТОВІ ВОДИ 
Технічні питання, що стосуються супутньо-пластових вод, потребують подальшого вивчення. 
Зокрема, наступне питання потребуватиме подальшого довгострокового дослідження. Слід 
розробити плани для вивчення цих питань і обговорити їх з Мінекології. 

1. Склад супутньо-пластових вод: потрібно вимірювати хімічний склад супутньо-пластових вод з 
метою вибору відповідних технологій обробки. 

2. Об’єми технічної води: потрібно визначити обсяг супутньо-пластових вод, доступний для 
повторного використання. Буде також необхідно визначити інші джерела технічної води, які можуть 
бути доступними для гідророзриву пласта. Це дослідження повинно включати прогнозування 
кількості свердловин, які будуть пробурені/ закінчені, і строки проведення робіт. Це дослідження 
залежить від планів розробки родовища, які готуються операторами. 

3. Аналіз варіантів обробки: коли проведено аналіз складу води і визначено обсяг, доступний для 
повторного використання, різні варіанти обробки і утилізації можуть бути досліджені. 

5.3. ПІДГОТОВКА ПЛАНІВ ПОМ’ЯКШЕННЯ НАСЛІДКІВ І 
МОНІТОРИНГУ  

5.3.1. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА КАМПАНІЯ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ, ГРОМАД І 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ: КОРОТКО- І ДОВГОСТРОКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Уряд України визначив необхідність покращення доступу до інформації та просвітницької роботи з 
питань екології. Національний план дій України (див. Додаток 6) включає декілька пунктів в області 
громадської освіти, включаючи навчальні програми, навчальні центри, сайти тощо (див. пункти 1.2 – 
1.10). 

При розробці покладів сланцевого газу органи місцевого самоврядування, неурядові організації і 
громадяни в районах потенційної розробки сланцю будуть відчувати локальний вплив розробки 
сланцевого газу. Досвід США щодо розробки нетрадиційних видів газу показав, що залучення цих 
груп на ранніх етапах має важливе значення для сприяння розробці і надання переваг місцевій 
громади. Короткострокова діяльність під керівництвом Університету Колорадо і членів Групи IRG 
ініціюватиме проведення інформаційно-просвітницької компанії для власників землі, громад і 
органів місцевої влади, яких зачеплять два процеси щодо угод про розподіл продукції, що розпочав 
уряд на початку 2012 року (див. Додаток 3), а також підготовку плану майбутньої діяльності щодо 
залучення громадськості при координації з боку місцевої неурядової організації у співпраці з 
промисловістю і Мінекології. 
Команда Систем екологічно чистого буріння працювала з Радою охорони підземних вод (GWPC) та 
іншими щодо розробки навчальних програм, пов'язаних з успішним проектом GWPC FracFocus 
(www.fracfocus.org). Запропонована діяльність включатиме розгляд прикладів публічно-приватного 
партнерства, таких як ініціатива FracFocus, в тому числі плани GWPC повторити проект в Європі. 

                                                   
154 Департмент екології штату Меріленд, Департмент природних ресурсів штату Меріленд  “Дослідження ініціативи Marcellus Shale щодо 
безпечного буріння“, грудень 2011 р. 

http://www.co.garrett.md.us/Commissioners/Shale_Draft12-13-11.pdf
http://www.co.garrett.md.us/Commissioners/Shale_Draft12-13-11.pdf
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У короткостроковій перспективі, члени Групи IRG з Університету Колорадо працюватимуть з 
Мінекології, Прикарпатським Університетом, принаймні однією місцевою неурядовою організацією 
в постраждалих районах, де діють угоди про розподіл продукції. Принаймні в одному місті, як в 
східних і західних районах, де діють угоди про розподіл продукції, Група: 

• Підготує просвітницькі матеріали в співпраці з Мінекології: 
o Створить веб-презентацію (англійською, українською і російською мовами) для 

роз’яснення процесу розробки сланцевого газу. 
o Підготує невеликий роздатковий матеріал (англійською, українською та російською 

мовами) для роз’яснення процесу розробки сланцевого газу. 

• Стати партнером місцевої неурядової організації з метою ініціювання процесу розробки 
кампанії із залучення громадськості як для того щоб інформувати громадськість, так і збирати 
інформацію та погляди громадськості. IRG буде працювати з неурядовою організацією, для 
того щоб провести щонайменше одну зустріч з громадськістю в кожному басейні з метою: 

o Презентувати інформацію про справжні наслідки розробки сланцевого газу. 
o Презентувати інформацію про процес щодо угод про розподіл продукції і способи 

допущення значущих місцевих даних до процесу (див. Розділ 5.4.2). 
o Зібрати інформацію, питання та думки громадськості. 

• IRG також буде працювати з неурядовими організаціями щодо охоплення органів місцевого 
самоврядування, для того щоб працювати з постраждалими областями з метою виявлення 
рівня зацікавленості у створенні робочої групи при місцевих органах влади в кожному 
басейні сланцевого газу, яка буде періодично проводити засідання, щоб почути виступи і 
надати рекомендації про потреби фінансування до Мінекології. 

Короткострокова діяльність складається з: 
• Призначення української команди для проведення діяльності 
• Проведення ряду конференц-дзвінків з українськими партнерами 
• Однієї поїздки до України для двох членів Групи IRG, включаючи поїздку до кожного 

району, де діють угоди про розподіл продукції 
• Зустрічей з відповідними органами місцевої влади 

Підготовка звіту, де задокументовано процес і результати діяльності, представлено інформаційно-
просвітницькі матеріали і плани зустрічей і надано більш докладні рекомендації для довгострокових 
подальших заходів, включаючи проведення зустрічей з громадськістю. 
Виходячи з досвіду та інформації, зібраної в цій короткостроковій діяльності, Група IRG може, в 
рамках довгострокового проекту, надавати допомогу місцевій неурядовій організації у вирішенні 
деяких питань, порушених на зустрічах з громадою та місцевими органами влади. Ці види діяльності 
не відбуватимуться, доки не почнеться розробка покладів у кожному басейні. 
Довгострокова діяльність: 
Мета довгострокової діяльності – допомагати місцевим партнерам в реалізації та розширенні 
інформаційно-просвітницької діяльності та організації національної підтримки такої діяльності. 
Виходячи з досвіду та інформації, зібраної в рамках цієї короткостроковій діяльності, Група IRG 
могла б допомогти місцевій неурядовій організації у проведенні перших зустрічей з громадськістю, 
спланувати додаткові зустрічі, а також приступити до підготовки вирішення деяких питань, піднятих 
на зустрічах з громадою і місцевими органами влади. Деякі з цих заходів не відбуватимуться, доки не 
почнеться розробка покладів у кожному басейні.. Довгострокові заходи можуть включати: 



 

 

• Планування та проведення принаймні однієї зустрічі з громадськістю, запланованої в рамках 
короткострокової діяльності, в кожному з двох басейнів сланцевого газу.155   

• Продовження надання допомоги неурядовим організаціям і двом робочим групам при 
місцевих органах влади у виконанні їхніх рекомендацій. Участь в робочій групі, а також 
питання членів робочої групи будуть стимулювати цей процес. Ось деякі попередні ідеї тем, 
які можуть бути освітлені на цих засіданнях: 

o Вплив розробки нафти і газу впливу на навколишнє середовище: повітря, воду, 
землю 

o Роль місцевого самоврядування в сфері моніторингу діяльності галузі 
o Роль місцевого самоврядування в сфері моніторингу якості навколишнього 

середовища, пов'язаної з розробкою нафтових і газових родовищ 
o Вартість поліпшення/ ремонту інфраструктури 
o Зайнятість населення і навчання робітників 
o Житло, школи та інші проблеми громади, які відносяться до будь-якого зростання 

чисельності населення в регіоні,  пов'язаного з розробкою сланцевого газу. 

• Допомога в сприянні діалогу промисловості та громади щодо запланованої розробки на 
зустрічах у відповідних басейнах 

o Ймовірно, існуватиме необхідність щорічно або двічі на рік проводити засідання для 
вирішення питань, які виникають щодо розробки. 

o На цих зустрічах, як очікуватиметься, промисловість донесе до громади зміст плану 
розробки, відповість на питання, а також забезпечить зворотний зв'язок. 

o Якщо  в громади виникають проблемні питання, вони можуть бути розглянуті на 
наступних засіданнях, для того щоб спробувати знайти рішення. 

Потреба в ресурсах для короткострокової діяльності: 
Короткострокова діяльність потребуватиме фінансування близько 400 годин роботи команди 
Університету Колорадо і двох семиденних поїздок до України для двох членів команди (поїздка 
одного члена команди вже була оплачена в поточному циклі фінансування), 10 годин консультацій 
для дублювання існуючого відео про буріння російською та українською мовами, участі Мінекології 
в організації матеріально-технічного забезпечення зустрічей, хостингу веб-сайту, а також друку 
роздаткового матеріалу про розробку сланцевого газу (в якості внеску в натуральній формі), 
матеріально-технічне забезпечення зустрічей (у тому числі переклад підготовлених матеріалів) і 
близько 300 годин роботи Прикарпатського університету та місцевих неурядових організацій 
(кожної). Короткострокова діяльність буде складатися з: 

• Призначення української команди для проведення діяльності  

• Проведення ряду конференц-дзвінків для планування двох зустрічей (місця проведення, 
матеріально-технічне забезпечення, учасники, інформація про розробку, яку буде 
презентовано, потенційні засоби для отримання місцевих даних і рішень щодо фінансування 
тощо) 

• Двох поїздок до України, включаючи одну зустріч в кожному районі, де діють угоди про 
розподіл продукції 

                                                   
155 В ідеалі, обидві регіональні зустрічі буде проведено в рамках короткострокової діяльності до 1 жовтня 2012 року, але, реально, такі 
строки були б занадто амбіційними. Планування і складання графіку буде залежати від наявності партнерів – українського університету та 
неурядових організацій, які ще мають бути визначені. 
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• Зустрічей з відповідними органами місцевого самоврядування 

• Підготовки звіту про діяльність, який можна використати для оцінювання потреби і змісту 
майбутньої інформаційно-просвітницької діяльності. 

5.4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНІВ І ПІДЗАКОННИХ АКТІВ, А ТАКОЖ 
РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ 

Закони України в нафтогазовій сфері є поєднанням сучасного законодавства, законів про природні 
ресурси більш раннього періоду, а також деякі спеціальні модифікації законодавства з метою обійти 
труднощі, які відчуваються в чинному законодавстві і регулюванні. Пропонована діяльність в цьому 
підрозділі представляє оцінку Групи IRG, в тому числі її українських членів, стосовно необхідності 
поліпшення бази для розробки покладів нафти і газу та охорони навколишнього середовища. 

В процесі підготовки цієї екологічної оцінки Група IRG підготувала документ з нормативно-
правовим аналізом (том II), в якому розглядаються основні закони, пов’язані з розробкою сланцевого 
газу. Цей огляд був не в змозі, у відведений час, повністю охопити велику базу законів, правил і 
стандартів, які можуть стосуватися розробки сланцевого газу. Така поглиблена оцінка може 
починатися з існуючого документу з нормативно-правовим аналізом (том II цього звіту), але її можна 
виконати лише за безпосередньої участі українських юристів-аналітиків і заінтересованих сторін 
щодо розробки сланцевого газу. Незважаючи на те, що жоден окремий український суб’єкт не має 
повного уявлення про складну правову базу стосовно сланцевого газу, значні знання та досвід щодо 
цих матеріалів мають Мінекології та інші державні і регіональні органи влади, а також органи 
місцевого самоврядування, неурядові організації, громадські об’єднання, університети, міжнародні 
компанії-розробники та юридичні фірми. Дійсно, уряд України визнав в Національному плані дій 
необхідність зовнішньої оцінки своєї політики, визнаючи, наприклад, необхідність проведення 
громадської оцінки національної екологічної політики неурядовими організаціями та підготовки звіту, 
який буде опубліковано і поширено за підтримки з боку Мінекології (Завдання 1.11). 

Розширення документа з нормативно-правовим аналізом може: 1) залучити до участі багато 
заінтересованих сторін стосовно бачення змісту і формату розширення документа (які правові 
питання повинні бути повністю розглянуті і зрозумілі) і 2) використати ці заінтересовані сторони в 
підготовці нової редакції (Розділ 5.4.1). Переглянутий аналіз може бути використаний в якості 
ресурсу для участі громадян і неурядових організацій в плануванні і реалізації розробки сланцевого 
газу (див. Розділ 5.4.2), а також для обговорення реформи регулюючої системи регулювання (див. 
Розділ 5.4.3). 

У зв’язку з цим, така короткострокова і довгострокова подальша діяльність може допомогти 
розробити необхідні доповнення і зміни до законів, необхідні для підтримки законної розробки 
сланцевого газу. 

5.4.1. РОЗШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА З НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ АНАЛІЗОМ: 
КОРОТКОСТРОКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Першим короткостроковим завданням подальшої діяльності буде організація багатостороннього 
розгляду існуючого документа з нормативно-правовим аналізом (том II). Метою є розширення 
документа , для того щоб включити додаткові закони, нормативні акти і стандарти, які буде визнано 
доцільними багатосторонньою групою, створивши документ, цінний для різних заінтересованих 
сторін щодо розробки сланцевого газу. Наприклад, державне відомство у нафтогазовому секторі, 
Держгірпромнагляд, має базу технічних регуляторних актів щодо нафти та газу, які не були 
переведені і оцінені в рамках діючого нормативно-правового документа. Розширення буде корисним 



 

 

в якості посібника для потенційного розвитку, а також для визнання того, що закони Україна 
поступово адаптуватися до законів Європейського Союзу. Зокрема, робоча група оцінить більш 
докладно законодавство ЄС, яке стосується розробки сланцевого газу, і надасть детальне порівняння 
законів і нормативних актів України та ЄС для сприяння засіданням щодо регуляторної реформи в 
Україні (див. Розділ 5.4.3). 

Розширення також підтвердить, що нормативно-правову базу слід приводити у відповідність до 
отриманого досвіду, а також прогалин і проблем, що виникатимуть. У той же час, приватні інвестори, 
які беруть на себе зобов’язання інвестувати в цей сектор, вимагатимуть стабільного і передбачуваного 
нормативно-правового середовища, для того щоб знизити рівень ризику, що сприймається. Робоча 
група могла би, зокрема, розглянути питання, як збалансувати ці потреби і добитися вкладень від 
інвесторів, так як багато обов’язків щодо забезпечення сталої роботи під час видобутку сланцевого 
газу, швидше за все, в кінцевому підсумку буде покладено на приватний сектор. Теми можуть 
включати ролі: 

• Саморегулювання та звітності 
• Третіх сторін – міжнародних органів із сертифікації (наприклад, ISO) і систем звітності про 

сталий розвиток, таких як Глобальна ініціатива зі звітності, методичні вказівки Міжнародної 
асоціації нафтової промисловості з охорони навколишнього середовища та система 
показників Програми екологічно чистого буріння 

• Дотримання міжнародних кодексів поведінки в секторі нафти і газу 
• Участі громади-кредитора в забезпеченні дотримання екологічних стандартів для того, щоб 

претендувати на фінансування 
• Програм корпоративної соціальної відповідальності, ініційованих Урядом, які підтверджують 

нові концесії фірмам з хорошою репутацією і карають фірми з поганою репутацією 
Короткострокова діяльність: 
Короткострокова діяльність включатиме: 

• Організацію багатосторонньої групи для розгляду (орієнтовно – від чотирьох до шести 
учасників); організацію підгруп, якщо необхідно, для оцінювання окремих розділів існуючого 
документа 

• Отримання перекладу існуючого документа щодо нормативно-правового аналізу для 
використання учасниками 

• Використання листування через електронну пошту і конференц-дзвінків для встановлення 
програми розгляду і критеріїв для обговорення 

• Проведення щонайменше одного попереднього обговорення документа в режимі 
конференц-дзвінка 

• Організацію матеріально-технічного забезпечення проведення зустрічей щодо розгляду в 
Києві (бажано по півдня два дні поспіль) 

• Якщо необхідно, проведення подальших конференц-дзвінків 

• Підготовку звіту про діяльність, включаючи рекомендації для розширення аналізу в 
довгостроковій перспективі 

Потреба в ресурсах для короткострокової діяльності: 
Короткострокова діяльність щодо розгляду потребуватиме короткострокової технічної допомоги, 
перекладу діючого документа щодо нормативно-правового аналізу для розгляду учасниками до 
початку зустрічі, однієї зустрічі в Києві, участі Мінекології і, можливо, допомоги в організації 
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матеріально-технічного забезпечення двох зустрічей щодо розгляду по півдня (в якості внеску сторін 
в натуральній формі), а також матеріально-технічних витрат на зустрічі (у тому числі синхронний 
переклад обговорень і витрати на відрядження і гонорари учасникам, коли це необхідно для 
забезпечення різних груп учасників). Загалом, очікується, що час, витрачений учасниками на розгляд 
документа щодо нормативно-правового аналізу, буде виступати в якості внесків у натуральній формі 
до розгляду. 

Довгострокова діяльність: 
В залежності від результатів короткострокової діяльності, в рамках довгострокової діяльності ці 
учасники підготують розгорнутий аналіз, у тому числі детальне порівняння законів і нормативних 
актів України та ЄС. Цей аналіз може здійснюватися у формі розгорнутого письмового звіту або, 
можливо, веб-ресурсу, залежно від рішення багатостороннього комітету з розгляду та наявного 
персоналу і фінансування довгострокової роботи. Для цієї довгострокової роботи знадобиться 
фінансова підтримка для неурядових організацій та інших учасників поза промисловістю та урядом з 
метою підготовки розгорнутого аналізу. Переглянутий аналіз, включаючи докладний перелік 
відповідного законодавства ЄС, може бути використано в якості ресурсу для участі громадян і 
неурядових організацій у плануванні та впровадженні розробки сланцевого газу (див. Розділ 5.4.4), а 
також для обговорення регуляторної реформи України (Розділ 5.4. 3). 

5.4.2. РЕГУЛЮВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ І ВОДИ: КОРОТКО- І 
ДОВГОСТРОКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Вплив розробки сланцевого газу на якість повітря та води є основним питанням, що викликає 
стурбованість в районах розробки покладів сланцевого газу в усьому світі. Регулювання забруднення 
повітря та води, ймовірно, буде розглядатися в розгорнутому документі щодо нормативно-правового 
аналізу (див. Розділ 5.4.1), але важливість цих питань свідчить про необхідність вивчення проблем 
повітря і води, який включає як технічний, так і правовий аналіз. Загальною метою даного заходу є 
ретельне вивчення стану повітря і води в басейнах сланцевого газу, для того щоб надати конкретні 
рекомендації щодо нових стандартів і моніторингу якості повітря і води. 

Короткострокова діяльність полягатиме в: 

• Створенні переліку забруднюючих речовин повітря і води, які, ймовірно, виникнуть під час 
робіт, пов’язаних зі сланцевим газом   

• Визначенні конкретних стандартів, якщо такі існують в Україні, щодо цих забруднюючих 
речовин 

• Проведенні консультацій з Мінекології для визначення даних, наявних щодо цих 
забруднюючих речовин в басейнах сланцевого газу 

Після завершення цього та інших короткострокових і довгострокових заходів, розглянути наступні: 

• Надання рекомендацій щодо необхідності додаткових вихідних даних, а також вироблення 
рекомендацій для постійного моніторингу цих забруднюючих речовин (див. Розділ 5.2.1 
(планування короткострокового дослідження) і Розділ 5.2.2 (впровадження довгострокового 
дослідження вихідного стану) 

• Надання рекомендацій для вдосконалення стандартів щодо цих забруднюючих речовин з 
огляду на норми законодавства США і ЄС (див. Розділ 5.4.3) 

5.4.3. СЕМІНАР ЩОДО РЕГУЛЯТОРНОЇ РЕФОРМИ: КОРОТКОСТРОКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Обговорення інформації щодо регуляторної реформи є довгостроковою метою подальшої 
діяльності, описаної в Розділах 5.4.1 і 5.4.2. Після перегляду документа щодо нормативно-правового 



 

 

огляду і підготовки Посібника громадянина, семінар для всіх заінтересованих сторін для обговорення 
створення нового закону про сланцевий газ або перегляду Закону про угоди про розподіл продукції і 
окремих екологічних законів, що стосуються розробки сланцевого газу, буде наступним важливим 
кроком для зміни законодавства України з метою ефективнішого регулювання розробки сланцевого 
газу. 

Спонсорами такого семінару стануть USAID, Американська Торгівельна Палата в Україні, 
Мінекології, окремі міжнародні компанії, неурядові організації та Прикарпатський юридичний 
інститут. 

• Спонсори повинні підтримати участь неурядових організацій і громадян  
• Теми для обговорення можуть бути такими: 

– Доступ до інформації 
– Участь громадськості і місцевого самоврядування 
– Типова нормативно-правова база щодо буріння та закінчення (див. зміст 

запропонованих регуляторних актів у Додатку 4) 
– Моніторинг і забезпечення виконання 
– Матеріальна відповідальність 

– Регулювання якості повітря і води (див. Розділ 5.4.2 вище) 

Це багатосторонній семінар найкраще провести після підготовки розгорнутого нормативно-правового 
аналізу, описаного в Розділах 5.4.1 і 5.4.2, з тим щоб інформація, зібрана і підготовлена у формі звіту про 
цю діяльність, змогла доповнити семінар щодо регуляторної реформи. Багатосторонню робочу групу, 
скликану для нормативно-правового аналізу, можна залучити в якості ресурсу, для того, щоб цей семінар 
щодо регуляторної реформи міг зосередитися на найбільш пріоритетних питаннях. 

5.4.4. ПІДГОТОВКА ПОСІБНИКА З УЧАСТІ ГРОМАДЯНИНА ТА НЕУРЯДОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ  В ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: КОРОТКОСТРОКОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ  

Нормативно-правова база України, яка передбачає участь громадянина та неурядової організації  в 
охороні навколишнього середовища, є складною. Більш глибоке розуміння ролі громадян і 
неурядових організацій в процесі розробки сланцевого газу може призвести до підвищення 
розуміння громадськістю розробки сланцевого газу, участі громадськості в прийнятті рішень, 
охороні навколишнього середовища, і, можливо, прийняття розробки сланцевого газу громадськістю. 
Більш глибоке розуміння ролі громадян і неурядових організацій з боку колективу з розробки 
покладів може знизити кількість конфліктів через розробку. Підтримка підготовки цього посібника 
також могла би допомогти Уряду України у вирішення двох завдань Національного плану дій (див 
Додаток 6): 

• Пункт 1.10  Розробка до 2012 року і впровадження до 2015 року програми доступу 
громадськості до екологічної інформації і участі громадськості в прийнятті рішень щодо 
навколишнього середовища відповідно до положень Орухської конвенції  

• Пункт 1.12  Розробка механізмів і процедур для здійснення громадського контролю і 
прийняття рішень з питань охорони навколишнього природного середовища, включаючи 
участь громадян у проведенні оцінки екологічного впливу та інших екологічних процедурах 
 

Потреба в ресурсах для короткострокової діяльності: 



 

ENVIRONMENTAL AND REGULATORY ASSESSMENT FOR SHALE GAS DEVELOPMENT IN UKRAINE  

В ідеалі, посібник з участі громадянина в охороні навколишнього середовища в Україні буде 
підготовлено неурядовою природоохоронною організацією (з наданням їй технічної підтримки), яка 
розуміє як існуючі можливості для участі, так і недоліки поточного шляху, а також які методичні 
матеріали вже доступні. 

5.4.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ ЕКСПЕРТНИМИ РЕСУРСАМИ: 
КОРОТКОСТРОКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Слугувати джерелом інформації для Міжвідомчої комісії, у якої можуть виникнути питання з приводу 
звіту про нормативно-правовий аналіз і про те, як впровадити деякі з його рекомендацій в 
нормативно-правову базу щодо угод про розподіл продукції, стосовно яких будуть вестися 
переговори протягом найближчих кількох місяців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. СКЛАД ГРУПИ З 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 
Особа Посада Дисципліна Кваліфікація 
Джейсон Стіл Менеджер проекту 

IRG  
  

Доналд Герцмарк Технічний 
менеджер проекту 

Економіка Доктор філософії, 
магістр економіки, 
бакалавр наук в галузі 
міжнародних 
відносин, фахівець 
ринку природного 
газу, досвід роботи в 
Європі, Росії та 
Україні з енергетичних 
питань 

Річард Хаут Технічний 
спеціаліст 

Технологія 
буріння 

30-річний досвід в 
області екологічно 
безпечних технологій 
буріння 

Герхард 
Тонхаузер 

Технічний 
спеціаліст 

Технологія 
буріння 

Доктор філософії у 
технології 
нафтогазовидобуванні 

Кетрін Муц Юрист і еколог Право Доктор юридичних 
наук з більш ніж 30-
річним досвідом 
роботи в області 
енергетики; в даний 
час – у Центрі 
природоохоронного 
права 

Меттью Сура Юрист Право Доктор юридичних 
наук, науковий 
співробітник Центру 
природоохоронного 
права 

Оксана Кишко-
Єрлі 

Місцевий юрист Право Досвід написання 
законодавства 
України щодо угод про 
розподіл продукції 
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