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Газ як джерело енергії має багато суттєвих переваг
Світ вступає в «золоте століття» природного газу. Вже сьогодні це паливо забезпечує 24% пер-
винного споживання енергії планети1. За даними Міжнародного енергетичного агентства, вже у 
найближчому майбутньому газ відіграватиме більшу роль в енергетичному балансі, оскільки до-
зволяє посилити енергетичну безпеку через диверсифікацію постачань, стабілізацію систем до-
ставки енергії, зниження викидів парникових газів та інших продуктів горіння.

Ресурси природного газу в надлишку, вони широко розповсюджені у всіх регіонах планети, а 
їх сумарних покладів вистачить ще як мінімум на 250 років. Як очікується, до 2035 року глобаль-
не споживання природного газу збільшиться більш ніж на 50%, а світовий попит на нього сягне 
5,1 трлн. кубічних метрів, що на 1,8 трлн. більше, ніж сьогодні2. Сумарний видобуток газу зросте 
на 55%, при цьому частка нетрадиційного газу збільшиться з 14% до 32% і перевищить 1,6 трлн. 
кубометрів3. За розрахунками, технічно видобувні обсяги сланцевого газу дорівнюють 208 трлн. 
кубометрів, газу ущільнених порід – 76 трлн. кубометрів, метану вугільних пластів – 47 трлн. ку-
бометрів4.

Наразі ширшому використанню газу перешкоджають існуючі упередження про те, що це паливо 
є дорогим, має нестабільну ціну, а також швидко вичерпується. Але, як свідчать дослідження, ви-
користання газу для генерування електроенергії є дешевшим, чистішим, більш екологічно вигід-
ним5, аніж використання інших викопних палив, ядерної енергії та навіть відновлюваних джерел6.

Газ є найбільш ефективним паливом для виробництва електроенергії: нові газові турбіни 
комбінованого циклу можуть досягти показника перетворення тепла в 60% (5785 btu/кВт-год), 
тоді як найсучасніші вугільні установки не дотягують до 50% (6824 btu/кВт-год)7. При комбінова-
ному виробництві тепла і електроенергії ефективність газу може сягати 80%. Більш того, ефектив-
ність газових електростанцій не залежить від величини встановленої потужності, що характерно 
для вугільних та ядерних електростанцій. Генеруючі блоки на газі швидше запускаються і легко 
використовуються для забезпечення пікового споживання електрики, збалансування та стабіль-
ної роботи мереж, особливо в моменти «провалів» виробництва з боку об’єктів відновлюваної 
енергетики.

Перевага над нафтою. Нафта теж не може скласти конкуренцію газу, оскільки її запаси швидко 
вичерпуються. Виснаження традиційних родовищ вже призвело до того, що більшість нових ви-
добувних проектів концентруються у важкодоступних, складних для розробки місцях – на гли-
боководному шельфі морів та океанів, нафтоносних пісках, у Арктиці. Наслідком цього є зрос-
тання цін. Нафта програє газу навіть як сировина для моторного палива, оскільки стиснений газ 
є дешевшим і виробляє на 20-25% менше викидів. Ринок газу як моторного палива оцінювався 
на рівні 12 млн. авто в 2010 році та може вирости до 35 млн. авто до 2035 року8. За іншими розра-

1 World Economic Forum. A New Era for Gas. Energy Vision Update, 2010.
2 International Energy Agency. World Energy Outlook 2010. Are We Entering a Golden Age of Gas?, 2011.
3 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
4 Там само.
5 Natural Gas and the Environment, http://www.naturalgas.org/environment/naturalgas.asp.
6 Matt Ridley. The Shale Gas Shock, GWPF Report 2, 2011.
7 National Petroleum Council, Topic Paper #4 Electric Generation Efficiency, 2007.
8 International Energy Agency. World Energy Outlook 2010. Are We Entering a Golden Age of Gas?, 2011.
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хунками, до 2020 року світовий автопарк може налічувати 65 млн. таких авто9. При цьому, Україна 
є одним з європейських лідерів за кількістю автомобілів, що їздять на газі, – більше 200 тисяч10.

Перевага над ядерною енергетикою. У порівнянні з газом, ядерна енергетика потребує вели-
чезних коштів для будівництва самих генеруючих об’єктів, електричних станцій та високовольтних 
ліній передач для вивільнення потужностей і доставки струму до споживачів. Якщо ж взяти до 
уваги вимоги безпеки, проблему утилізації відпрацьованого ядерного палива та кошти на зняття 
АЕС з експлуатації, то вартість «атомної» кіловат-години приблизно вдвічі перевищить «газову»11.

9 http://www.gasoil.ru/press/gasoil-llc-news/za-10-let-spros-na-mirovom-rynke-komprimirovannogo-prirodnogo-gaza-uvelichilsya-v-7-raz/.
10 NGV Journal. Worldwide NGV Statistics, http://www.ngvjournal.dreamhosters.com/en/statistics/item/911-worldwide-ngv-statistics.
11 Matt Ridley. The Shale Gas Shock, GWPF Report 2, 2011.

Таблиця 1. Існуючі технічно доступні ресурси газу за типом і регіоном (2011), трлн. кубометрів

Таблиця 2. Світовий попит на первинну енергію, за видом палива та сценарієм

Загалом Нетрадиційний

Традиційний Нетрадиційний Щільних порід Сланцевий Метан 
вугільних 
пластів

Сх.Європа/
Євразія

131 43 10 12 20

Близький Схід 125 12 8 4 -

Азія/ Океанія 35 93 20 57 16

OECD Америка 45 77 12 56 9

Африка 37 37 7 30 0

Латинська 
Америка

23 48 15 33 -

OECD  Європа 24 21 3 16 2

Світ 421 331 76 208 47

Джерело: International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.

Сценарій GAS Сценарій New Policies 
WEO 2010

Попит у 
2008

(млн. т н.е.)

Частка в 
енергобалансі 

2008

Попит у 
2035

(млн. т н.е.)

Частка в 
енергобалансі 

2035

Попит у 
2035

(млн. т 
н.е.)

Частка в 
енергобалансі 

2035

Вугілля 3315 27% 3666 22% 3934 23%

Нафта 4059 33% 4543 27% 4662 28%

Газ 2596 21% 4244 25% 3748 22%

Ядерна 
енергія 

712 6% 1196 7% 1273 8%

Гідроенергія 276 2% 477 3% 476 3%

Біомаса 1225 10% 1944 12% 1957 12%

Інші ВДЕ 89 1% 697 4% 699 4%

Загалом 12271 16765 16748

Джерело: International Energy Agency. World Energy Outlook 2010. Are We Entering a Golden Age of Gas?, 2011.
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Газ має низку переваг і перед відновлюваними джерелами енергії. Насамперед тому, що 
електрична генерація на газі є постійною – вона працює тоді, коли немає достатнього вітру або 
не світить сонце. Газ як джерело енергії зручно зберігати і використовувати, тоді як накопичення 
«зеленої» енергії залишається дорогою технологією. За розрахунками найближчих 25 років, ви-
користання лише одного кластеру з 12 свердловин еквівалентне роботі 47 вітрових турбін потуж-
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ністю 2,5 МВт12. Іншими перевагами називають значно менше використання бетону та відсутність 
сильного впливу на дику природу, особливо птахів. Щодо сонячної енергетики, то собівартість 
виробленої нею електроенергії щонайменше втричі вища за вироблену з газу13. Примітно, що газ 
може не лише конкурувати, а й поєднуватися з об’єктами відновлюваної енергетики, адже він 
слугує надійним джерелом резервного живлення. Вже зараз широкого застосування набули ком-
біновані системи виробництва електроенергії типу «газ-сонце», «газ-вітер», «газ-біомаса».

На відміну від вугільної та ядерної енергетики, а також відновлюваних джерел, видобуток газу 
не потребує субсидування. На слуханнях в Комітеті з питань енергетики та клімату британського 
парламенту, що відбулися в 2011 році, експерт та «руйнівник міфів» про нетрадиційний газ Нік Грі-
лі заявив: «При всій повазі до роботи Комітету, але ви звикли до великої кількості людей, які при-
ходять і кажуть: «Нам потрібна дотація на CCS, нам потрібна дотація на вітер, нам потрібна дотація 
на атом» і так далі. Промисловість сланцевого газу хоче, навпаки, давати вам гроші»14. Приклад 
«революції нетрадиційного газу» в США є більш ніж промовистим: в 2010 році галузь забезпечила 
18,6 млрд. дол. надходжень до бюджетів усіх рівнів – від федерального до місцевих. За прогноза-
ми, до 2035 року розмір надходжень від податків та роялті зросте втричі до 57,3 млрд. дол.15

Окрім того, на відміну від вугілля та нафти, при спалюванні газ не виділяє шкідливих продук-
тів таких як діоксиди сірки і ртуть, та майже не продукує оксидів азоту. В розрахунку на одиницю 
виробленої електроенергії, спалювання газу дає лише 37% обсягу діоксиду вуглецю, який отри-
мується після горіння вугілля16. Чисті вугільні технології, разом із уловлюванням і зберіганням вуг-
лецю (CCS), мають певну перевагу над газом в розрізі викидів CO2, проте є в рази дорожчими. Су-
часні газові електростанції викидають на 60-70% менше діоксиду вуглецю, ніж старі установки17. 
Таким чином, газ є найбільш прийнятним для екології викопним паливом.

Переваги газу визнаються на рівні стратегічного 
планування
Провідні держави світу відводять газу одну з основних ролей в забезпеченні попиту на енер-
гію. Так, пріоритетом енергетичної стратегії США18 є розвиток внутрішніх ресурсів, нарощуван-
ня власного видобутку, стимулювання споживачів до заощадження енергії, підтримка ринку 
чистих енергетичних технологій. При цьому зазначається, що зростання видобутку можливе 
лише за умов ефективного та відповідального використання природних ресурсів, дотримання 
правил безпеки та стандартів захисту довкілля. Сучасні газові електростанції розглядаються як 
чисті джерела енергії, з яких до 2035 року очікується виробляти 80% електроенергії. Щоб до-
сягти цієї мети, адміністрація президента Барака Обами планує посилити регуляторні вимоги, 
уніфікувати систему державного нагляду та контролю, розробити регіональні стратегії, заохо-

12 Там само.
13 Там само.
14 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmselect/cmenergy/uc795-ii/uc79501.htm.
15 IHS Global Insight. Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States, 2011.
16 Matt Ridley. The Shale Gas Shock, GWPF Report 2, 2011.
17 World Economic Forum. A New Era for Gas. Energy Vision Update, 2010.
18 Blueprint for a Secure Energy Future, March 2011.



8

чувати компанії до використання кращих практик видобутку, створити постійно діючий меха-
нізм технічної допомоги.

В ЄС стратегічною метою розвитку енергетичного сектору до 2020 року є скорочення споживання 
та зниження викидів парникових газів, а також збільшення частки відновлюваних джерел енергії 
(«формула 20-20-20»)19. За умов стабільного постачання, газ продовжить відігравати ключову роль в 
енергетичному балансі ЄС в найближчі роки. Імперативами європейської політики в цьому напрямку 
є побудова спільного ринку газу до 2014 року, вироблення єдиного підходу до всіх ключових поста-
чальників, диверсифікація імпорту через нові трубопровідні маршрути та LNG-термінали, об’єднання 
національних мереж через систему інтерконнекторів, вивчення потенціалу власного видобутку газу 
(в т.ч. нетрадиційного).

Дорожня карта енергетики до 2050 року20, ухвалена наприкінці 2011 року, визначає пріорите-
том ЄС політику «декарбонізації» – зменшення вуглецевих викидів на 80-95% порівняно з рівнем 
1990 року. Газ посідає чільне місце у такій трансформації: технології заміщення вугілля та нафти 
газом дозволять знижувати викиди мінімум до 2030-2035 років. Надалі «блакитне паливо» стане 
ключовим для забезпечення роботи паралельних і балансуючих потужностей для відновлюва-
них джерел енергії, а за умови широкого впровадження CCS-технологій набуде статусу низькову-
глецевого палива. Економічні переваги заохочуватимуть бізнес до інвестування у виробництво 
електроенергії з газу: один зі сценаріїв документа передбачає зростання «газової» генерації до 
майже 800 ТВт-год в 2050 році. Між іншим, вже зараз Нідерланди, Люксембург, Ірландія та Італія 
виробляють з газу більше 50% електроенергії21.

Економічна політика Китаю, який намагається врівноважити надмірну частку вугілля в енергоба-
лансі, спрямована на  посилення енергозбереження та зменшення вуглецевих викидів. Ухвалена 
2007 року Національна програма з боротьби зі зміною клімату22 передбачає розвиток і викорис-
тання газу та метану вугільних пластів, розбудову системи малих газових електростанцій, інтен-
сивне впровадження технологій газифікації вугілля, відходів сільського і лісового господарства. 
Подібні цілі ставить 12-й П’ятирічний план КНР (2011-2015)23, ухвалений у березні 2011 року. Три 
із семи пріоритетних галузей – захист довкілля та посилення енергоефективності, нова енергети-
ка, екологічно чистий транспорт – спрямовані на зниження енергоємності ВВП на 16%, а викидів 
парникових газів – на 17%. Як очікується, газова промисловість, яка позиціонується як низькову-
глецева, виграє від припливу державних та приватних інвестицій.

Україна, попри наміри знизити споживання газу, утримує його на досить високому рівні – 57,3 
млн. т у.п. на рік. У проекті оновленої Енергетичної стратегії до 2030 року24 закладено збільшення 
власного видобутку газу до 44,4 млрд. кубометрів на рік, який має на 90% задовольнити попит. 
Досягнути цього планується за рахунок доопрацювання порядку видачі ліцензій та укладення 
УРП, вдосконалення системи оподаткування, а також активної роботи із залучення інвесторів. 

19  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions. Energy 2020 – a Strategy for Competitive, Sustainable and Secure Energy, COM/2010/0639 final.

20  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions. Energy Roadmap 2050, COM/2011/0885 final

21 EU-27 Key Energy Figures, June 2011, http://ec.europa.eu/energy/observatory/countries/doc/key_figures.pdf.
22 China’s National Climate Change Program. China View, http://news.xinhuanet.com/english/2007-06/04/content_6197309.htm
23 KPMG China. China’s 12th Five-Year Plan: Overview, 2011.
24 Міненерговугілля України. Оновлення Енергетичної стратегії України до 2030 р. Проект документу для громадських обговорень, 2012.
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При цьому, імпорт газу (в базовому сценарії) має знизитися до 20 млрд. кубометрів в 2025 році та 5 
млрд. кубометрів в 2030 році, а джерела постачань – диверсифіковані, зокрема з Азербайджану та 
Центральної Азії, Європи (реверс) та LNG.

Рис. 1. Сценарії споживання газу до 2030 року

Джерело: Міненерговугілля України. Оновлення Енергетичної стратегії України до 2030 р. Проект документу для громадських обговорень, 2012.
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Основні відмінності між традиційним  
і нетрадиційним газом — геологічні

Традиційний газ міститься у великих підземних колекторах у вільному вигляді, як попутний газ 
(асоційований з нафтою), або як газова «шапка» нафтоносних пластів. В усіх випадках видобуток 
відбувається через буріння вертикальних свердловин, коли тиск пластів створює потік газу зі 
свердловини. При цьому, від тиску в колекторі залежить продуктивність свердловин, тому їх не 
можна бурити дуже близько одна до одної1.

Колектори нетрадиційного газу мають дуже низьку проникність через дрібнозернистий харак-
тер початкових відкладів (газ важко видобути з породи), досить низьку пористість (порівняно 
мало місця для газу – як правило, менше 10% загального об’єму), і низькі темпи відбору (газ може 
міститися в ізольованих пустотах породи або на її поверхні)2. Останні два чинники пояснюють той 
факт, що в розрахунку на площу земної поверхні обсяг видобутих вуглеводнів на порядок мен-

1 Florence Gény. Can Unconventional gas be a Game Changer in European gas Markets?, Oxford Institute for Energy Studies NG 46, 2010.
2 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.

Джерело: P. Poprawa (2010), на основі R.M.Pallestro та ін. (2003)

нафтове 
вікно

нафта у 
сланцях нафта у 

сланцях

вода у колекторах вода у колекторах

сланцевий газ

газ ущільнених порід

традиційне газове 
родовище

перехідна зона

газове 
вікно

сланець
пісковик

Рис. 2. Утворення нафти та газу



13

ший, ніж при видобутку традиційного газу. Низька проникність вимагає спеціальних технологій, 
таких як гідравлічний розрив пласта (ГРП) для досягнення комерційного рівня дебіту.

Нетрадиційний газ буває різним
Типи нетрадиційного газу – газу ущільнених порід, сланцевого газу та метану вугільних пластів 
– мають кілька спільних характеристик. Їх об’єднує є низька проникність колекторів, а відтак по-
треба великої кількості експлуатаційних свердловин для видобування газу. Крім того, життєвий 
цикл свердловин всіх трьох типів є довшим за цикл свердловин традиційного газу. У випадку 
метану вугільних пластів, в басейні Аппалачів (США) дотепер працюють свердловини «похилого 
віку», яким до 80 років3. Інша спільна риса полягає в тому, що через низьку проникність пластів 
при видобутку використовують технології горизонтального або похило-спрямованого буріння 
(directional drilling), гідравлічного розриву пласта (hydraulic fracturing) та 3D-сейсмічного моде-
лювання покладів. Ці методи дозволяють отримати високий, комерційно привабливий дебіт газу 
зі свердловини.

Колектори газу ущільнених порід та газу центрально-басейнового типу формуються так 
само, як і колектори традиційного газу, проте порода, яка насичується газом з материнських 
порід, має дуже низьку проникність. За робочим визначенням Міжнародного енергетичного 
агентства, газ ущільнених порід – це газ колекторів, які не можуть бути розроблені за допомогою 
традиційних технологій вертикального буріння через слабкий дебіт4. Як правило, такі породи 
мають кращі за сланці показники відбору газу, а отже й більшу концентрацію вуглеводнів на 
одиницю площі поверхні5.

Сланці є достатньо поширеними породами осадових басейнів, зазвичай складаючи близько 80% 
їх товщі. В результаті, багаті на органіку сланцеві структури виявлені в більшості регіонів світу. 
Глибина залягання пластів варіюється від сотень до кількох тисяч метрів, а їх товщина коливаєть-

3 Florence Gény. Can Unconventional gas be a Game Changer in European gas Markets?, Oxford Institute for Energy Studies NG 46, 2010.
4 House of Commons, Energy and Climate Change Committee. Shale Gas - Fifth Report of Session 2010-12, Volume I, 2011.
5 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.

Таблиця 3. Відмінності між традиційним і нетрадиційним газом

Традиційний газ Нетрадиційний
Поклади в колекторах середньої або високої 
пористості з достатньою для потоку газу 
проникністю

Вертикальне або горизонтальне облаштування 
свердловин

Видобуток з формацій, природний потік газу

Темп відбору та очікувану сумарну віддачу 
визначають проникність та пористість

Планування видобутку на всьому родовищі

Поклади у відносно непроникних породах (щільні 
пісковики, сланці, вугільні пласти)

Ключовими технологіями є горизонтальне буріння 
та сучасні види ГРП

Видобуток з природних щілин та штучних розривів

Темп відбору та очікувану сумарну віддачу 
визначають загальний органічний вуглець, термічна 
зрілість та мінералогія

Планування видобутку по кожній свердловині
Джерело: Halliburton, E.ON. Prospects for Unconventional Gas in Europe, 2010.
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ся від декількох метрів до сотень метрів. Як правило, для висновку про наявність покладів слан-
цевого газу чи нафти достатньо відомостей про геологічну історію ділянки. Проте обсяги цих по-
кладів, технічно видобувний потенціал, економічну доцільність розробки можна визначити лише 
після буріння та дослідно-промислової експлуатації певної кількості свердловин6.

Кожна формація сланцевого газу має різні геологічні характеристики, які впливають на спосіб, 
необхідні технології та економічну доцільність видобутку. Відмінними характеристиками володі-
ють різні частини великих родовищ сланців, переважно через наявність в окремих «серцевинах» 
та «перехрестях» природних щілин, які збільшують проникність7. Газ може зберігатися у макро-
пористих системах сланців, в їх мікропорах, або ж адсорбуватися на поверхні мінералів та орга-
нічних речовин8.

Зазвичай ресурси сланцевого газу розглядаються як «басейни», оскільки охоплюють великі гео-
графічні райони, на відміну від локалізованих родовищ. Термогенний сланцевий газ утворюється 
на великих глибинах під впливом температури, – його часто називають «мокрим» через присут-
ність інших газів та рідин. Біогенний сланцевий газ утворюється в результаті дії бактерій на неве-
ликій глибині, і його називають «сухим» (в основному метан)9.

Чимало вугільних пластів також містять природний газ, який виникає внаслідок термогенних змін 
вугілля або дії мікробів10 в самому пласті або навколишніх породах. Поклади метану вугільних 
пластів залягають в основному неглибоко, оскільки вугільні колектори недостатньо міцні, щоб 
підтримувати пористість під тиском перекриваючих порід високої товщини. Окремі колектори 
містять підземні джерела питної води: при розробці таких об’єктів існують обмеження на про-
ведення ГРП11. Відкриті щілини у вугільній породі (так звані клини) можуть містити газ у вільному 
вигляді або бути насичені водою. Коли родовище переходить в стадію видобутку, першою з по-
рожнин викачується саме вода. Це призводить до зниження тиску та десорбції газу з колекторів12. 

Метан вугільних пластів може видобуватися і як окрема копалина на малопотужних та комер-
ційно слабких вугільних родовищах13, і в ході попередньої дегазації перед видобутком вугілля, 
і як побічний продукт потокової дегазації шахт. Остання може бути частиною заходів безпеки, 
оскільки більшість аварій на шахтах відбувається через недбале поводження з метаном. Як пра-
вило, поклади добуваються за допомогою простих вертикальних свердловин, а ГРП широко ви-

6 Там само.
7 Там само.
8 U.S. Department of Energy. Modern Shale Gas Development in the United States: a Primer, 2009
9 House of Commons, Energy and Climate Change Committee. Shale Gas - Fifth Report of Session 2010-12, Volume I, 2011.
10 U.S. Department of Energy. Modern Shale Gas Development in the United States: a Primer, 2009
11 Там само.
12 International Energy Agency. World Energy Outlook 2009.
13 Paul Stevens. The ‘Shale Gas Revolution’: Hype and Reality, Chatam House report, 2010.

Рис. 3. Геологічні відмінності між звичайним та ущільненим пісковиком

Джерело: Royal Dutch Shell plc.
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користовується для посилення дебіту менш проникних пластів. В деяких випадках, для підвищен-
ня продуктивності та покращення дренажу використовують горизонтальні свердловини і навіть 
кластери з кількох свердловин14.

У порівнянні з традиційним заляганням газу, вдесятеро більша його кількість пов’язана у криста-
лічних сполуках з водою – газогідратах. Метан міститься всередині льодоподібних структур (так 
званих клатратів), які є стійкими лише при низьких температурах15. Загальний світовий потенціал 
газогідратів оцінюється у розмірі до 100 трлн. кубометрів16, попередні геологічні оцінки станов-
лять 20 трлн. кубометрів17. Проте, коли йдеться про економічну складову, сучасні технології не 
дозволяють не лише видобувати, але навіть визначити й класифікувати ресурси, які дійсно під-
ходять для промислового використання. Дослідження гідратів метану все ще знаходиться в за-
родковому стані – відбувається моделювання, вивчення окремих зразків і технологій.

Сучасні технології дозволяють видобувати  
ефективно і безпечно
Буріння горизонтальних та похило-спрямованих свердловин використовується через те, що 
чимало природних тріщин у пластах нетрадиційного газу є вертикальними. Відтак, при бурінні 
вертикальних свердловин більша їх частина виявляється незадіяною. Проходження горизонталь-
ної частини стовбура свердловини через весь пласт дозволяє перетнути більшість таких щілин18. 
Технології буріння досягли рівня, який дозволяє легко керувати горизонтальною частиною сверд-
ловини і охопити ресурси сланцевого газу на площі, яка набагато більша, ніж у випадку верти-
кального буріння. Порівняно з традиційним бурінням, такі свердловини покривають принаймні 
вчетверо більші площі під землею та дозволяють втричі скоротити обсяг використання земель 
на поверхні19. Розміщення на одному майданчику кластеру з кількох горизонтальних свердловин 
дозволяє ще більше скоротити ці площі, а отже зменшити негативний вплив на довкілля, витрати 
на розбудову інфраструктури та експлуатаційних витрат, а також знизити рівень шуму та інтенсив-
ність руху вантажного транспорту. 

За наявності кількох високопродуктивних кластерів, економічно доцільним може стати будів-
ництво трубопроводів для доставки води. Розташування свердловин на одному «кущі» заохочує 
операторів до використання систем закритої циркуляції бурового розчину, які дозволяють по-
кращити якість розчинів та проводити їх повторне використання. Оскільки сланці можуть містити 
водні «кишені», що пошкоджуються під час закачування бурових розчинів, на окремих свердло-
винах родовища Marcellus в США ведеться буріння із закачкою повітря. Воно є доцільним далеко 
не на всіх ділянках, але продукує малий обсяг сухих відходів, утилізувати які зручніше20.

Горизонтальне буріння було застосоване на родовищах сланцевого газу ще у 1980-х роках, проте 
на той час воно було комерційно невиправданим – дебіт газу залишався низьким через відсутність 

14 Florence Gény. Can Unconventional gas be a Game Changer in European gas Markets?, Oxford Institute for Energy Studies NG 46, 2010.
15 IGEM. Shale Gas – a UK Energy Miracle?, 2011.
16 Schlumberger. Unconventional Gas – White Paper, 2004.
17 U.S. Department of Energy. Energy Resource Potential of Methane Hydrate, 2011.
18 Lisa Sumi. Shale Gas: Focus on the Marcellus Shale, Oil&Gas Accountability Project, 2008.
19 ALL Consulting. An Overview of Modern Shale Gas Development in the United States, 2008.
20 Там само.
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належної стимуляції свердловин21. Пори в сланцях, як правило, настільки малі, що навіть крихіт-
ним молекулам метану важко проходити через них. Таким чином, для комерційного видобутку газу 
необхідно зробити тисячі штучних розривів породи для підвищення її проникності. Якраз цей про-
цес і називають гідравлічним розривом пласту (ГРП). Варто зазначити, що сланці можуть містити 
природні тріщини, які виникли під тиском верхніх пластів і природних рухів земної кори. 

Перед початком виконання ГРП, оператори або сервісні компанії проводять серію перевірок, 
щоб переконатися, що свердловина й обладнання перебувають у справному стані і витримають 
тиск та швидкість нагнітання рідини. Слід зазначити, що мінімальні вимоги до будівництва сверд-
ловин, як правило, визначаються державними регулюючими органами, щоб гарантувати безпеч-
ність будь-якого способу проведення ГРП для роботи і довкілля. Після випробувань наземного 
обладнання, процес ГРП починається із закачування кислотного розчину (часто соляної кислоти) 
для очищення площ навколо стовбура свердловини, які можуть забитися буровим розчином або 
цементом. Наступним кроком є порція води з додаванням хімічних речовин для зниження тертя, 
що дозволяє швидше закачувати воду в пласт. Цей прийом найкраще працює в низькопроникних 
колекторах і був основним інструментом в освоєнні такого родовища як Barnett Shale22. На додачу 
до зниження витрат, таке «змащування» потребує меншої очистки свердловини, дозволяє вести 
триваліші ГРП, а також глибше поширювати пропанти (розклинювачі породи).

Після цього оператор починає проведення ГРП шляхом закачування великих обсягів розчину з 
дрібним піском. Наступний етап включає в себе застосування розчину з грубим піском в якості 
пропанта, який стабілізує пластові розриви ближче до стовбура свердловини. Останнім кроком 
є промивка системи для видалення пропанта з поверхні устаткування і стовбура свердлови-
ни. Наступний ГРП відбувається вже в новому стовбурі свердловини, який має свої специфічні 
параметри (товщина пласта, стан напруги, стискуваність, міцність). Послідовно проводячи ГРП 
відокремлених ділянок стовбура свердловини, оператор має можливість модифікувати процес, 
щоб адаптуватись до змін сланцевих колекторів (літології, природних щілин, жорсткості, режиму 
напруги)23.

Як правило, на свердловинах нетрадиційного газу застосовується багатоступенева стимуляція 
пласту на всьому маршруті проходження долота24. Етапи ГРП визначаються за допомогою обчис-
лень в програмах-симуляторах, які дозволяють спрогнозувати хід розриву в сланцевому колек-
торі. Інженери та геологи можуть управляти симулятором і оцінити вплив на діапазон, довжину і 
орієнтацію розривів. Моделювання також використовують для моніторингу та оцінки результатів 
реального ГРП. Контроль також здійснюється безпосередньо на свердловині в режимі реального 
часу – за допомогою мікросейсмічного картографування. Ця технологія може локалізувати крайні 
точки розривів, а також відстежувати їх просування в ході ГРП. Особливе значення мають роз-
риви у вертикальному напрямку: оператори приділяють особливу увагу, щоб вони не вийшли за 
межі сланцевого пласта і уникнули водоносних горизонтів25.

Під час ГРП у водо-піщану суміш додається низка хімічних речовин. Кожна сполука слугує спеці-
ально визначеним цілям, таким як в’язкості, пригнічення росту бактерій та запобігання біологіч-

21 Lisa Sumi. Shale Gas: Focus on the Marcellus Shale, Oil&Gas Accountability Project, 2008.
22 ALL Consulting. An Overview of Modern Shale Gas Development in the United States, 2008.
23 Там само.
24 Lisa Sumi. Shale Gas: Focus on the Marcellus Shale, Oil&Gas Accountability Project, 2008.
25 ALL Consulting. An Overview of Modern Shale Gas Development in the United States, 2008.
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ному обростанню обладнання. Склад рідини для ГРП варіюється залежно від басейну, операто-
ра та геології свердловин. При цьому, ступінь токсичності таких компонентів як кислоти значно 
знижується при розведенні з водою, а також після реакції з породою, яка перетворює кислоти в 
солі26.

У світі технологія ГРП була вперше застосована більше 65 років тому в США і відтоді проведе-
на більш ніж на 1 млн. свердловин. Гідророзрив інтенсивно застосовувався з 1970-80-х років на 
нафтогазових родовищах Німеччини, Нідерландів, Британії, Норвегії у Північному морі. В СРСР 
технологію використовували з 1952 року на родовищах Волго-Уральського регіону, Північного 
Кавказу, Азербайджану, Туркменістану та України27. Введення в промислову експлуатацію висо-
кодебітних родовищ Західного Сибіру на певний час відклало використання ГРП, яке відновилося 
наприкінці 1980-х мірою виснаження покладів. В Україні технологія застосовується з 1950-х років, 
переважно для інтенсифікації видобутку вуглеводнів на виснажених родовищах. Іншими техно-
логіями стимулювання видобутку, що використовуються в Україні, є компримування (зокрема, на 
Шебелинському родовищі) та нагнітання азоту28. Також не є новою для України технологія гори-
зонтального буріння. За даними IHS CERA, у 1999-2010 роках НАК «Нафтогаз» пробурила 9 таких 
свердловин, ДК «Чорноморнафтогаз» – 8 свердловин (5 на Східно-Казантипському родовищі та 3 
на родовищі Штормове)29. У самому держхолдингу стверджують, що близько 20% бурових робіт 
виконуються за допомогою похило-спрямованих свердловин30.

26 Там само.
27  М.Гончар, С.Жук. Нетрадиційний газ: окремі аспекти і технологічні особливості його видобутку та технології дискредитації, Чорноморська 

безпека №1 (23), 2012.
28 IHS CERA. Спеціальне дослідження «Природний газ та енергетичне майбутнє України», 2012.
29 Там само.
30 http://www.naftogaz.com/www/2/nakweb.nsf/0/B823994467BCED9CC22570DD003285DA

Рис. 4. Схема видобування нетрадиційного газу
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«Газовий» переворот готувався довго, але відбувся 
швидко
Нетрадиційний газ – далеко не нове джерело енергії для США. Першу комерційну свердловину 
в сланцевих пластах було пробурено 1821 року в штаті Нью-Йорк, а перший повноцінний видо-
буток сланцевого газу відбувся з покладів девонського періоду в басейні Аппалачів, який до 1926 
року вважався найбільшим з відомих у світі традиційних газових родовищ1. Перші успіхи почали 
приходити з розвитком Bossier Shale у 1970-х та Antrim Shale у 1990-х. І хоча видобуток розгортав-
ся повним ходом, темпи освоєння нетрадиційних родовищ залишалися відносно низькими.

Лише з 2006 року відбулося надзвичайне прискорення видобутку, спричинене промисловою роз-
робкою кількох родовищ сланцевого газу, зокрема Barnett Shale в Північному Техасі та Оклахомі. 
Протягом 5 років там було пробурено майже 15 тис. свердловин2. Побічним ефектом став еконо-
мічний успіх невеликих компаній, що виконували буріння, – таких як Chesapeake або XTO. Остання 
була продана в 2009 році за більш ніж 40 млрд. дол. ExxonMobil, а Chesapeake продала в 2011 році 

1 Florence Gény. Can Unconventional gas be a Game Changer in European gas Markets?, Oxford Institute for Energy Studies NG 46, 2010.
2  Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health. The European Parliament, Directorate General for Internal 

Policies, 2011.

Рис. 5. Родовища нетрадиційного газу в США

Джерело: ALL Consulting. An Overview of Modern Shale Gas Development in the United States, 2008.
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свої активи в родовищі Fayetteville за 5 млрд. дол.3 Промисловий видобуток нетрадиційного газу 
став економічно вигідним завдяки розвитку технологій горизонтального буріння та ГРП, а також 
різкому зростанню цін на газ. Технологічний прорив дозволив суттєво збільшити не лише серед-
ньодобовий дебіт свердловин, але й їх сумарну продуктивність. Наприкінці 1990-х у США було 
лише 40 бурових вишок, здатних вести горизонтальне буріння, проте вже у 2008 році їх налічува-
лося 519 (28% від загального числа)4.

Останнім часом видобуток активно розвивається на сланцевій формації Marcellus, яка простяга-
ється від південної частини штату Нью-Йорк через Пенсільванію до Меріленду, Західної Вірджинії 
і східної частини Огайо5. За останні три роки тільки в західній частині Пенсільванії були пробурені 
більше 3000 свердловин. У 2010 році сланцевий газ забезпечив більше 23% видобутку газу в США 
і може сягнути, за прогнозами, до 46% у 2035 році6. Зниження запасів традиційного газу, величезні 
запаси нетрадиційного, географічно доступні території дозволили буріння сотень тисяч свердло-
вин, які стали передумовами для масштабного видобутку газу в США.

Завдяки нетрадиційним покладам, внутрішній видобуток газу в США зростає вже п’ятий рік по-
спіль, і збільшився майже на 5% у 2010 році, що практично збіглося зі зростанням попиту майже 
на 6%. Сьогодні на сланцевий газ і газ ущільнених порід припадає майже 60% добового видобутку 
газу7. В США ніколи не було енергетичного ресурсу, ринкова частка якого настільки виросла «з 
нуля» всього за п’ять років8.

3 Там само.
4 ALL Consulting. An Overview of Modern Shale Gas Development in the United States, 2008.
5  Environmental Issues Surrounding Shale Gas Production. The U.S. Experience. International Gas Union, 2012.
6 U.S. Energy Information Administration. Annual Energy Outlook, 2012.
7 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
8 Environmental Issues Surrounding Shale Gas Production. The U.S. Experience. International Gas Union, 2012.

Рис. 6. Видобуток газу за джерелами (1990 - 2035), трлн. куб. футів
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Зміни відбулися в усьому світі
«Революція сланцевого газу» призвела до значних змін в енергобалансі США. Із запланованих до 
будівництва 29 ядерних реакторів залишилося лише два, натомість до 2015 року буде споруджено 
258 нових електростанцій, що працюють на природному газі9. США стали майже самодостатніми 
в газі та скоро можуть перейти до експорту – тим більше, за наявності інфраструктури. Протягом 
2000-х років чимало інвестицій було зроблено в LNG-термінали в очікуванні, що США будуть ве-
ликим імпортером скрапленого газу. Потужність інфраструктури з прийому LNG перевищує 100 
млрд. кубометрів, проте в 2011 році чистий імпорт LNG в Північній Америці становив менше 20 
млрд. кубометрів (8 млрд. в США, 9 млрд. в Мексиці і Канаді) тоді як обсяг ринку становить 850 
млрд. кубометрів10. Таким чином, великі обсяги газу стали доступними на інших світових ринках, 
включаючи Азійсько-Тихоокеанський та Європу. Ціни на газ різко знизилися: в ЄС – на 26%, Японії 
– на 28%, Великобританії – на 55%, Канаді – на 58%11. Насичення європейських ринків вже приз-
вело до того, що частка Росії у світовому видобутку газу знизилася з 29% до 24%12.

Ключовий наслідок «тихої революції» також полягав у тому, що ціни на газ були звільнені від 
прив’язки до цін на нафту. У 2000-2008 роках ціна природного газу на спотовому майданчику 
Henry Hub становила в середньому 6,73 дол./MMBtu (241 дол. за тисячу кубометрів). Проте, зі 
зростанням видобутку нетрадиційного газу в 2009-2010 роках, ціни впали в середньому до 4,17 
дол./MMBtu (150 дол. за тисячу кубометрів). В жовтні 2011 року вони знизилися до 3,50 дол./
MMBtu (125,4 дол. за тисячу кубометрів)13.

Більш ніж промовистими є економічні індикатори. Низькі ціни на природний газ призвели зни-
ження вартості електроенергії в середньому на 10%. Очікується, що зниження цін забезпечить 
додаткове зростання промислового виробництва на 2,9% до 2017 року та 4,7% до 2035 року. В 
2012-2015 роках кожне домогосподарство США зможе заощадити на газі в середньому 926 дол. 

9 http://www.itar-tass.com/c43/439770.html.
10 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
11 Paul Stevens. The ‘Shale Gas Revolution’: Hype and Reality, Chatam House report, 2010.
12 Ryan W. Lijdsman. Unconventional Gas in Ukraine: Boom or Bust, 2010.
13 IHS Global Insight. Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States. 2011.

Рис. 7. Видобуток, споживання та імпорт газу США (1990-2035), трлн. куб. футів

Джерело: U.S. Energy Information Administration. Annual Energy Outlook with Projections to 2035, 2012.
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на рік, у 2035 році – більше 2000 дол. на рік. Станом на 2010 рік, галузь нетрадиційного газу утри-
мує більше 600 тис. робочих місць, з яких 148 тис. – прямі робочі місця, 194 тис. – непрямі та 
сервісні, більш ніж 259 тис. – з неповною зайнятістю. За прогнозами, до 2035 року галузь буде 
забезпечувати більше 1,6 млн. робочих місць в економіці США14.

Іншим безпосереднім результатом став небачений приплив іноземних інвестицій. Серед інвесто-
рів, які беруть на себе довгострокові фінансові зобов’язання перед США, – китайські, французькі, 
японські компанії. Статистичні дані IHS Herold показують, що в 2008-2011 роках укладено 40 між-
народних угод щодо сланцевих родовищ США на загальну суму 60 млрд. дол., з яких 33 операції 
були здійснені протягом останніх двох років15. Таке партнерство забезпечує американські компа-
нії-розробників капіталом для продовження розвитку, а інвестори отримують прибуток та необ-
хідні технічні навички.

Європа – чим більша залежність, тим більша 
підтримка сланцевого газу
Разючі зміни у США спровокували жваву дискусію про те, чи можливо відтворити цей досвід у 
Європі. У 2009 році компанії галузі та Національна лабораторія геологічних наук (Німеччина) за-
пустили програму досліджень сланцевого газу в Європі GASH, яка спрямована на оцінку наявних 
покладів та можливостей їх видобутку в Західній Європі16.

14 Там само.
15 Environmental Issues Surrounding Shale Gas Production. The U.S. Experience. International Gas Union, 2012.
16 Paul Stevens. The ‘Shale Gas Revolution’: Hype and Reality, Chatam House report, 2010.

Рис. 8. Світові ціни на газ

Джерело: Paul Stevens. The “Shale Gas Revolution”: Hype and Reality, Chatham House Report, 2010.
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Наразі загальний обсяг видобутку нетрадиційного газу в Європі складає декілька мільйонів кубоме-
трів на рік – на порядок менше ніж у США. Тим не менш, з кінця 2009 року розвідувальна діяльність 
зростає. Переважна більшість наданих ліцензійних ділянок знаходиться в Польщі, проте відповідний 
процес також стартував у Австрії (Віденський басейн), Франції (Паризький та Південно-Східний басей-
ни), Німеччині та Нідерландах (Північноморсько-Німецький басейн), Швеції (Скандинавський регіон) і 
Великобританії (Північна і Південна нафтоносні системи)17.

Фактором, який підштовхує європейців до розробки нетрадиційного газу, є різкий спад внутріш-
нього видобутку до 2030 року, який може сягнути 30% або більше18. При цьому, попит на газ за-
лишатиметься стабільно високим. Обсяги додаткового імпорту до 2030 року оцінюються на рів-
ні від 10019 до 20020 млрд. кубометрів. Проте, ресурсів нетрадиційного газу в Європі може бути 
недостатньо для істотного впливу на ситуацію. За оцінками IHS CERA, у Європі видобуток газу з 
нетрадиційних джерел може досягти 20 млрд. кубометрів у 2020 році та 70 млрд. кубометрів у 
2030 році21. Іншим стримуючим фактором є необхідність дотримання більш жорстких екологічних 
зобов’язань, що збільшить вартість проектів та затримає їх розгортання22.

Географічний розподіл нетрадиційних ресурсів є нерівномірним: не всі країни Європи володі-
ють достатнім для видобутку потенціалом запасів, а в тих, які ним володіють, розробка доцільна 

17  European Parliament, Directorate General for Internal Policy. Impacts of Shale Gas and Shale Oil Extraction on the Environment and on Human 
Health, 2011.

18  European Parliament, Directorate General for Internal Policy. Impacts of Shale Gas and Shale Oil Extraction on the Environment and on Human Health, 
2011.

19 Там само.
20 IHS CERA. Спеціальне дослідження «Природний газ та енергетичне майбутнє України», 2012.
21 Там само.
22  European Parliament, Directorate General for Internal Policy. Impacts of Shale Gas and Shale Oil Extraction on the Environment and on Human Health, 

2011.

Рис. 9. Реальні індексовані ціни на газ у США (1980-2010) 

Джерело: U.S. Energy Information Administration. Annual Energy Review, 2010.
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лише в окремих регіонах. Більшість перспективних площ зосереджена в промислово розвинутих 
та урбанізованих територіях, зокрема в північній Європі, що буде стримувати повномасштабний 
розвиток. Суттєвим фактором є перекриття нетрадиційними басейнами ділянок видобутку тради-
ційного газу, зокрема в Нідерландах, північно-західній Німеччині та на півдні Угорщини, а також 
вугілля – у північній Франції, Бельгії та Польщі23. Деякі країни (Німеччина, Польща, Франція, Угор-
щина, Румунія) мають шанс розвинути видобуток нетрадиційного газу в масштабах, які можуть 
докорінно змінити їх відносини з нинішніми постачальниками газу24.

У Польщі видано більше 100 ліцензій на розвідку сланцевого газу, більшість з яких є п’ятирічними, 
що охоплюють практично всі перспективні ділянки. Найбільше ліцензій отримала державна наф-
тогазова компанія PGNiG, але великі іноземні компанії, – ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Eni, 
Talisman та Marathon, – також купують права на буріння, виходять на ринок напряму або через 
спільні підприємства25. За оцінками компанії Wood Mackenzie, лише польська частина Люблін-
ського басейну може містити більше 1,4 трлн. кубометрів газу26. Станом на березень 2012 року, 
в Польщі пробурено 18 розвідувальних свердловин, тривають роботи ще на 14, та заплановано 
пробурити 39 додаткових свердловин27. Уряд країни надзвичайно сильно підтримує пошук газу зі 
сланців та ущільнених порід, оскільки це дозволить знизити сильну залежність від імпорту з Росії 

23 Florence Gény. Can Unconventional gas be a Game Changer in European gas Markets?, Oxford Institute for Energy Studies NG 46, 2010.
24 Там само.
25 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
26 Ryan W. Lijdsman. Unconventional Gas in Ukraine: Boom or Bust, 2010.
27 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.

Рис. 10. Оцінки світових ресурсів газу

Джерело: Paul Stevens. The “Shale Gas Revolution”: Hype and Reality, Chatham House Report, 2010.
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та посилити енергетичну безпеку. Як заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, комерцій-
ний видобуток сланцевого газу можливий вже за два роки, а до 2035 року Польща зможе досягти 
газової незалежності28.

Німеччина має тривалу історію успішного видобутку газу з ущільнених порід в Нижній Саксонії, 
масштаб якого є, щоправда, незначним. Ресурси нетрадиційного газу оцінюються у 230 млрд. ку-
бометрів29 та зосереджені у великому Північноморсько-Німецькому басейні, який простягається 
від Бельгії до східного кордону Німеччини вздовж морського узбережжя. Дозволи на розвідку 
нетрадиційних вуглеводнів були видані в землях Північний Рейн - Вестфалія, Нижня Саксонія, Сак-
сонія-Ангальт, Тюрінгія та Баден-Вюртемберг30. Лідером розвитку галузі в Німеччині вважається 
ExxonMobіl, яка почала розвідку в Північному Рейні-Вестфалії та Нижній Саксонії ще 2008 року. 
Загалом, фахівці компанії пробурили вже шість свердловин31. Водночас, окремі землі ввели тим-
часову заборону на використання ГРП, а федеральний уряд обговорює єдині стандарти регулю-
вання галузі.

Очікувалося, що Франція стане однією з провідних країн Європи з видобутку нетрадиційного 
газу в комерційних масштабах. Уряд країни встиг видати три ліцензії на розвідувальне буріння в 
Південно-Східному басейні, але у травні 2011 року оголосив мораторій на застосування ГРП під 
тиском громадськості, що була занепокоєна потенційним впливом на навколишнє середовище. 
Пізніше, проведення ГРП було заборонено законом, а ліцензії компаній (зокрема, французької 
Total і американської Schuepbach) – скасовані32. Припускається, що спротив був викликаний, зо-
крема, відсутністю консультацій з громадськістю: відповідно до французького законодавства про 
видобуток, така процедура є обов’язковою лише на стадії промислової розробки, а не розвідки33.

У Великобританії основні поклади сланцевого газу знаходяться у формації Bowland Shale Північ-
ної нафтоносної системи, які залягають відносно неглибоко (в середньому 1600 метрів) і насичені 
попутними рідинами. Компанія Cuadrilla Resources пробурила дві розвідувальні свердловини, на 
одній з яких зафіксовано дебіт газу. За її оцінками, родовище може містити 5,7 трлн. кубометрів 
технічно видобувного газу34. Уряд країни підтримує продовження розвідки сланцевого газу. В 
2011 році спеціальна комісія парламенту Великобританії не знайшла доказів того, що проведення 
ГРП становить безпосередню небезпеку для підземних водоносних горизонтів – за умови, що бу-
ріння та облаштування свердловин відбуваються належним чином35.

Країни Центрально-Східної Європи особливо зацікавлені у розробці нетрадиційного газу, 
оскільки в значній мірі залежать від зовнішніх постачальників. В 2010 році приблизно 69% їх спо-
живання природного газу було забезпечено за рахунок імпорту, 90% якого надходить з Росії36. 
Майже всі країни ЦСЄ залежать від прив’язаних до нафти цін, зафіксованих у довгострокових 
контрактах на умовах «бери або плати». З 18 країн Центрально-Східної Європи лише деякі ма-

28 http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2012/04/120413_shall_gas_international_az.shtml.
29 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
30 http://ua-energy.org/post/21379.
31 http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2012/04/120413_shall_gas_international_az.shtml.
32 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
33 Там само.
34 Там само.
35 House of Commons, Energy and Climate Change Committee. Shale Gas - Fifth Report of Session 2010-12, Volume I, 2011.
36 KPMG Global Energy Institute. Central and Eastern Europe Shale Gas Outlook, 2012.
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ють істотний резерв традиційного газу: наприклад, Угорщина вичерпає свої запаси до 2013 року, 
Польща – до 2037 року. Потенційні запаси сланцевого газу ЦСЄ оцінюються натомість у 4,13 трлн. 
кубометрів, що дозволить задовольнити їх попит на десятиліття37. Свою роль у розгортанні про-
цесу можуть зіграти великі державні компанії, які зацікавлені в отриманні знань про нові техноло-
гії буріння, інвестицій на облаштування інфраструктури та видобуток ресурсів.

37 Там само.

Рис. 11. Основні ресурси нетрадиційного газу в Європі

Джерело: International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
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Оцінки свідчать – запасів вистачить  
на століття вперед
На сьогодні Україна зберігає високу залежність від імпорту газу, який надходить від єдиного по-
стачальника – ВАТ «Газпром». Поряд зі скороченням споживання, запровадженням енергоефек-
тивних технології, диверсифікацією джерел і маршрутів імпорту газу, саме нарощування вну-
трішнього видобутку є основним засобом скорочення цієї залежності та посилення енергетичної 
безпеки. Проект оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року передбачає, що власний 
видобуток газу має забезпечити до 90% споживання порівняно з 35% в 2010 році.

Документ називає потенційні ресурси традиційного газу, які на сьогодні становлять 5,4 трлн. ку-
бометрів (з них видобувні – 1,1 трлн. кубометрів). Щодо нетрадиційного газу, а також газу глибоко-
водного шельфу Чорного моря, оцінки різняться через відсутність детальних геологічних даних 
та зроблені на основі первинних даних, попередніх прогнозів, а також на зіставленні зі світовою 
практикою.

Отже, потенційні ресурси газу ущільнених порід визначені на рівні 2-8 трлн. кубометрів, слан-
цевого газу – 5-8 трлн. кубометрів (технічно видобувні 1-1,5 трлн. кубометрів), метану вугільних 
пластів – 12-25 трлн. кубометрів. При цьому, прогнозний видобуток в 2030 році складає 7-9 млрд. 
кубометрів, 6-11 млрд. кубометрів та 2-4 млрд. кубометрів відповідно1.

За даними Управління енергетичної інформації США, потенціал доступних покладів сланцевого 
газу України оцінюється в 197 трлн. куб. футів (5,578 трлн. кубометрів), з яких технічно видобув-
ними є до 42 трлн. куб. футів (1,189 трлн. кубометрів)2. Що стосується метану вугільних пластів, то 
його потенціал, за оцінками МЕА, сягає 3 трлн. кубометрів3.

1 Міненерговугілля України. Оновлення Енергетичної статегії України до 2030 р. Проект документу для громадських обговорень, 2012.
2 U.S. Energy Information Administration. World Shale Gas Resources: an Initial Assessment of 14 Regions outside the United States, 2011.
3 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
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Джерело: Міненерговугілля України. Оновлення Енергетичної стратегії України до 2030 р. Проект документу для громадських обговорень, 2012.

Рис. 12. Прогноз обсягів видобутку природного газу в Україні, 2010-2030 рр.
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За даними Інституту геологічних наук НАН України, ресурси шахтного метану  становлять 13 трлн. 
кубометрів4. Оцінка покладів газу сланцевих пластів Східного нафтогазоносного регіону України, 
здійснена ДП «Укрнаукагеоцентр» на замовлення Держгеонадр, дає цифру 9,4 трлн. кубометрів5.

Більш детальне моделювання видобутку нетрадиційного газу міститься в дослідженні, виконано-
му на замовлення Міненерговугілля міжнародною компанією ІНS CERA. Експерти дійшли виснов-
ку, що до 2035 року Україна зможе видобувати 60-70 млрд. кубометрів газу на рік і навіть більше 
у разі забезпечення достатніх інвестицій6. Окрім капіталовкладень на рівні 10 млрд. дол. на рік, 
необхідними умовами реалізації цього сценарію є реформа газового ринку, зміна законодавчої 
бази, покращення умов ведення бізнесу, зокрема оподаткування, і найголовніше – прогнозована 
політика держави7. Освоєння ресурсів нетрадиційного газу відбуватиметься повільно, оскільки 
необхідні річні інвестиції для початку його розвідки становлять 2-3,5 млрд. дол.8

За консервативним сценарієм, IHS CERA прогнозує старт видобутку сланцевого газу і метану ву-
гільних пластів у 2015 році. Це дозволить до 2025 року вийти на стабільний показник 25 млрд. 
кубометрів за базовим сценарієм та більше 30 млрд. кубометрів – за оптимістичним9. Розробка 
газу ущільнених порід (зокрема, пісковикових колекторів низької проникності), як розрахували 
аналітики компанії, почнеться в 2013 році, що дозволить видобувати 9 млрд. кубометрів в 2025 
році та 16 млрд. кубометрів у 2035 році. Загалом ресурси традиційного газу оцінюються IHS CERA 

4 http://dt.ua/ECONOMICS/terra_incognita_dlya_energoinvestoriv-77201.html.
5 http://shalegas.crdfglobal.org/Documents/Panchenko_Ukrnaukageotsentr%20(ukr).pdf.
6 http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=221425&cat_id=35109.
7 IHS CERA. Спеціальне дослідження «Природний газ та енергетичне майбутнє України», 2012.
8 Там само.
9 Там само.

Джерело: Прес-служба Міненерговугілля

Рис. 13. Прогнозні рівні видобутку газу в Україні, 2012-2035 рр.
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в 2,88 трлн кубометрів, нетрадиційного (сланцевого та метану вугільних пластів) – у більш ніж 11,5 
трлн. кубометрів10. Сумарні видобувні запаси газу ущільнених порід оцінюються в 1,5-8,5 трлн. ку-
бометрів, з яких 20% (щонайменше 300 млрд. кубометрів) становлять технічно видобувні запаси11.

Цікавими є прогнози на 20 наступних років та відповідні моделювання, здійснені групою експер-
тів на замовлення Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Так, за базовим сценарієм, 
видобуток нетрадиційного газу має початися у 2015 році, та становити 22 млрд. кубометрів через 
5 років і 97 млрд. кубометрів – через 20 років. Для досягнення таких показників необхідно про-
бурити 44 та 729 «кущів» свердловин відповідно, що потребуватиме інвестицій в обсязі від 2 до 
9 млрд. дол. на рік12. Із прогнозів випливає, що через 5 років внутрішній видобуток газу може 
зрости принаймні удвічі, а через 15 років перевищить споживання, що дозволить експортувати 
«блакитне паливо». Щоправда, видобуток такого масштабу вимагає від України набагато кращої 
інфраструктури і технологій буріння, краще підготовлених кадрів, більшу кількість обладнання 
для проведення ГРП. В іншому випадку, песимістичний сценарій передбачає початок промисло-
вого видобутку лише в 2027 році. Розрахунки, виконані Інститутом економічного прогнозування 
НАН України, дають подібні результати: за правильної і збалансованої політики Україна має шанс 
знизити імпорт газу до нуля вже в 2024 році, проте навіть за умов збереження залежності від зов-
нішніх постачань видобуток сланцевого газу складе 7,5 млрд. кубометрів у 2030 році13. До речі, в 
усіх сценаріях нетрадиційний газ як паливо є цілком конкурентоздатним, а його розробка – ко-
мерційно вигідною.

10 Там само.
11 Там само.
12 Environmental and Regulatory Assessment for Shale Gas Development in Ukraine. Executive Summary, 2012.
13 Там само.

Рис. 14. Перспективні зони видобутку сланцевого газу в Україні 

Джерело: Інститут геологічних наук НАН України, 2010.
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Слід наголосити, що розбіжності у прогнозах – проблема не лише України. Нове дослідження 
Польського геологічного інституту визначило потенціал нетрадиційного газу на рівні від 346 до 
768 млрд. кубометрів14, тоді як попередня оцінка консалтингової фірми ARI становила 5,3 трлн. 
кубометрів. Значні розбіжності в прогнозах пояснюють різницею у методологіях15. Аналогічна си-
туація склалася на американському родовищі Marcellus сланцевого газу: Геологічна служба США 
оцінила його ресурси на рівні 2,4 трлн. кубометрів, що значно нижче, ніж 11,6 трлн. кубометрів 
видобувних ресурсів, про які говорила Адміністрація енергетичної інформації. До речі, останній 
довелося знизити свої прогнози до 4 трлн. кубометрів16.

Два басейни, багато можливостей
Запаси метану вугільних пластів України зосереджені на вуглевидобувних площах Донбасу, а по-
клади нетрадиційного газу містяться на двох ділянках: частині Люблінського басейну на заході та 
Дніпровсько-Донецькому басейні на сході країни.

Дніпровсько-Донецький басейн простягається з північного заходу на південний схід через цен-
тральну Україну аж до Росії. Він є частиною більш великого Прип’ятсько-Дніпровсько-Донецького 
авлакогену (прогину), який простягається далі на північний захід до Білорусі. Басейн знаходиться 
в оточенні височин: Українського кристалічного щита на півдні та Воронезької антеклізи на пів-
ночі. Сьогодні Дніпровсько-Донецький басейн забезпечує близько 90% видобутку нафти і газу в 
Україні на більш ніж 140 родовищах17. 

Після тривалої тектонічної і вулканічної активності в процесі формування басейну під час де-
вонського періоду, в кам’яновугільному періоді переважала морська седиментація. Геохімічний 
аналіз природного газу, що видобувається в басейні, дозволяє припустити, що його було згене-
ровано з морських сланців кам’яновугільного періоду. Ці дані також свідчать, що домінуючою 
формацією сланцевого газу Дніпровсько-Донецького басейну є чорні сланці візейського ярусу 
нижнього відділу кам’яновугільного періоду. Додатковий потенціал сланцевого газу може існу-
вати у франкському ярусі верхнього відділу девонського періоду та вугільних «кишенях» більш 
віддалених частин басейну.

З огляду на обмеження глибин та насиченості пластів, перспективні площі для видобутку газу 
ущільнених порід складають 18 477 км2. Уздовж східного краю басейну продуктивний пласт про-
слідковується на глибині 5 км, на його західних кордонах межа становить 3 км, що відповідає гли-
бині залягання газоносних пластів нижнього кам’яновугільного періоду. За розрахунками, потен-
ціал доступних покладів газу ущільнених порід складає 48 трлн. куб. футів (1,36 трлн. кубометрів), 
з них технічно видобувними є 12 трлн. куб. футів (340 млрд. кубометрів)18. Такі досить скромні 
показники викликані необхідністю врахування ризиків, пов’язаних з розробкою розломів при-
бортових частин басейну, його глибиною та не до кінця зрозумілою насиченістю пластів.

14 Polish Geological Institute. Assessment of Shale Gas and Shale Oil Resources of the Lower Paleozoic Baltic-Podlasie-Lublin Basin in Poland, 2012.
15 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
16 Там само.
17 U.S. Energy Information Administration. World Shale Gas Resources: an Initial Assessment of 14 Regions outside the United States, 2011.
18 Там само.
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Українська частина Люблінського басейну площею 68 635 км2 є південним розширенням ниж-
ньопалеозойського прогину, що простягається вздовж західного схилу палеоконтиненту Балтика. 
Вона межує з Гроєцьким розломом у центральній частині Польщі, Транс’європейською шовною 
зоною на заході, Мозирсько-Білоруським пасмом на сході, та Карпатською складчастою областю 
на півдні.

Основні поклади газу в Люблінському басейні зосереджені в сланцях силурійсько-ордовикових 
відкладів. Оскільки дані української геології є недостатніми, міжнародна консалтингова компанія 
ARI відштовхувалася від даних польської частини Люблінського басейну, щоб визначити перспек-
тивні ділянки силурійських сланців в Україні. На підставі припущення про аналогічні глибини і 
насиченість пластів, перспективними площами для видобутку є 20  331 км2 української частини 
Люблінського басейну19. На північному сході геологічні структури підходять ближче до поверх-
ні, на півдні і заході розломи піднімаються, обмежуючи таким чином перспективні площі глибо-
кою ділянкою потужних пластів на північному заході України. З огляду на властивості колекторів, 
чорні силурійські сланці Люблінського басейну є газонасиченими. За розрахунками, потенціал 
доступних покладів сланцевого газу української частини складає 149 трлн. куб. футів (4,22 трлн. 
кубометрів), з них технічно видобувними є 30 трлн. куб. футів (849,5 млрд. кубометрів)20.

19 Там само.
20 Там само.

Рис. 15. Дніпровсько-Донецький басейн нетрадиційного газу

Джерело: U.S. Energy Information Administration. World Shale Gas Resources: an Initial Assessment of 14 Regions outside 
the United States, 2011.
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Про видобуток не йдеться, зроблено перші кроки 
до розвідування
Підготовча робота із залучення інвесторів до розробки родовищ нетрадиційного газу стартувала 
з українсько-американських консультацій в рамках Робочої групи з питань енергетичної безпеки 
у 2010 році. 15 лютого 2011 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом 
України та Урядом США стосовно ресурсів газу з нетрадиційних джерел21. Документ передбачає 
розвиток прямих контактів та співпраці між органами влади, університетами, дослідницькими 
центрами, інститутами, розвідувальними та видобувними компаніями та іншими установами, на-
самперед для оцінки ресурсів нетрадиційного газу в Україні.

23 лютого 2012 року Державна служба геології та надр України оголосила конкурси на укладення 
угод про розподіл продукції (УРП)22, яка видобуватиметься в межах Юзівської (Харківська і До-
нецька області) і Олеської (Львівська й Івано-Франківська області) площ. Відомство також визна-
чилося зі складом української сторони угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у 
межах цих ділянок. За підсумками конкурсу, партнером НАК «Надра України» на обох площах ви-
значено ТОВ «СПК-Геосервіс»23, яке отримало частку 10% в новостворених проектних компаніях 
«Надра Юзівська» і «Надра Олеська».

Вичерпну інформацію про конкурсні умови дають 
постанови Кабінету Міністрів України №1297*  
та №1298** від 30 листопада 2011 року.
Зокрема, заявки повинні містити інформацію про:
• досвід роботи в галузі використання надр, а також відомості про технічні і фінансові 

можливості для виконання робіт та про технології, що будуть застосовані;
• основні види діяльності, кількість працюючих, досвід роботи у сфері надрокористування, у 

тому числі досвід роботи з розвідки та/або видобування газу сланцевих товщ, газу центрально-
басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ із зазначенням назв ділянок надр, видів та 
результатів робіт, застосованих технологій, виробничих потужностей;

• строк, протягом якого планується здійснити геологічне вивчення (в тому числі дослідно-
промислову розробку) ділянки надр та розпочати промислову розробку родовищ;

• технічне оснащення та технології, що плануються до застосування;
• фінансову спроможність претендента, розміри та види інвестування;
• програму робіт, які пропонується провести, із зазначенням строків початку та закінчення 

робіт;
• зобов’язання щодо навчання персоналу та використання товарів, робіт і послуг вітчизняного 

походження;

21 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244618889&cat_id=244276429
22  Особливий вид договору, відповідно до якого держава надає інвестору на платній основі та на визначений термін виняткові права на пошук, 

розвідку, видобуток мінеральної сировини на ділянці надр, зазначеній в угоді, і на ведення пов’язаних з цим робіт. Інвестор зобов’язується 
виконати зазначені роботи за свій рахунок і на свій ризик, отримуючи натомість частку видобутих ресурсів, що визначається угодою в 
кожному конкретному випадку.

23  http://dgs.kiev.ua/main/201-komsya-derzhavnoyi-sluzhbi-geologyi-ta-nadr-ukrayini-viznachila-yuridichnih-osb-scho-provodyat-dyalnst-z-
geologchnogo-vivchennya-nadr.html

* http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1297-2011-%D0%BF
** http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1298-2011-%D0%BF
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• план заходів з охорони надр та навколишнього природного середовища, стандарти з охорони 
надр, навколишнього природного середовища та здоров’я населення;

• програми розвитку місцевої виробничої та соціальної інфраструктури.

Інвестор повинен забезпечити завершення етапу геологорозвідувальних робіт, у тому числі 
дослідно-промислових робіт, не пізніше ніж через п’ять років з можливістю подальшої дорозвідки. 
У разі прийняття рішення щодо переходу до етапу промислової розробки, інвестор має почати 
облаштування родовищ та буріння експлуатаційних свердловин. За результатами геологічного 
вивчення подається відповідний звіт до Державного інформаційного геологічного фонду, а в 
разі відкриття родовища вуглеводнів Державній комісії по запасах корисних копалин подаються 
матеріали щодо оцінки запасів.

Мінімальний обсяг інвестицій протягом періоду геологорозвідувальних робіт на Олеській площі 
становить не менше 1,3 млрд. грн., на Юзівській – не менше 1,6 млрд. грн. У разі прийняття інвес-
тором рішення про перехід до етапу промислової розробки, обсяг загальних інвестицій стано-
вить не менше 30 млрд. грн. (Юзівська площа) та не менше 25 млрд. грн. (Олеська площа). Після 
укладення договору держава в особі Кабміну, переможець конкурсу і компанія укладають договір 
строком на 50 років, якщо інше не буде погоджено сторонами. Частка держави в прибутковій 
продукції Олеської площі повинна складати не менше 15% (для Юзівської площі – 16,5%). Макси-
мальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору будуть компенсовані його 
витрати, становить 70%.

Серед вимог держави щодо умов та виконання робіт, передбачених УРП, варто виокремити 
наступні:
• здійснення інвестицій у розмірі не меншому, ніж визначено за результатами конкурсу та 

відповідно до угоди;
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• повернення після закінчення окремих етапів робіт частини ділянки, які будуть визначені 
неперспективними для подальшого проведення геологорозвідувальних робіт і/або 
промислової розробки;

• подача Державному інформаційному геологічному фонду геологічної, геофізичної, техніко-
економічної та іншої інформації, а також зразків гірських порід;

• дотримання вимог законодавства, зокрема про працю, надра та охорону навколишнього 
природного середовища;

• надання переваги товарам, роботам і послугам українського походження за рівних умов 
стосовно ціни, строку виконання, якості та відповідності міжнародним стандартам;

• прийом на роботу працівників переважно з числа громадян України.

За оцінками Держгеонадр, піковий видобуток на Юзівській ділянці може досягти 10 млрд. кубоме-
трів на рік, на Олеській – 2,5-3 млрд. кубометрів на рік24. Згідно з інформацією прес-служби Кабмі-
ну25, прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн. кубометрів газу, Олеської – 2,98 
трлн. кубометрів газу. Міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький оцінює загальні 
інвестиції в Юзівську площу на рівні 50 млрд. дол., в Олеську площу – на 40% менше26.

24  http://dgs.kiev.ua/main/203-derzhavna-sluzhba-geologyi-ta-nadr-ukrayini-ogolosila-konkurs-na-ukladennya-ugod-schodo-yuzvskoyi-ta-oleskoyi-
dlyanok.html

25 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245202646
26 http://economics.lb.ua/state/2012/04/11/145543_glavniy_geolog_nazval_sroki_otkaza.html

Рис. 16. Люблінський басейн нетрадиційного газу (українська частина)

Джерело: U.S. Energy Information Administration. World Shale Gas Resources: an Initial Assessment of 14 Regions outside the 
United States, 2011.
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Таблиця 4. Прогнозні варіанти видобутку газу на Олеській та Юзівській площах

Показник Олеська площа Юзівська площа,
млрд. куб. м/рік

Песимістичний сценарій,
млрд. куб. м/рік

3-5 від 10

Базовий сценарій,
млрд. куб. м/рік

близько 10 близько 15-20

Оптимістичний сценарій,
млрд. куб. м/рік

15-20 30-40

Прогнозний запас газу від 
Держгеонадр України,
трлн. куб. м

1-2 1-3

Джерело: Міністерство екології та природних ресурсів України

10 травня 2012 року на засіданні Кабінету Міністрів були затвердженні переможці конкурсів на 
право укладення УРП на розробку Юзівської (7886 км2) та Олеської (6324 км2) площ, якими стали 
відповідно «Шелл» та Chevron. Як очікується, УРП на розробку ділянок, а також спільні операційні 
договори будуть підписані до кінця року27. За словами міністра екології та природних ресурсів 
Едуарда Ставицького, промислова розробка обох ділянок запланована на 2017 рік. Буріння на 
Юзівській площі має розпочатися у 2013 році, дослідно-промислова розробка – у 2015 році, для 
Олеської площі часові орієнтири визначені, відповідно, 2014 та 2016 роками28. За пропозиціями 
компаній «Шелл» і Chevron, обов’язковий акцептований платіж у геологорозвідку і розвідувальне 
буріння, а також обсяги самих робіт, буде збільшено більш ніж удвічі29. Заявки перевищили очіку-
вання щодо розвідувальних свердловин (близько 5 тис.) та частки держави в отримуваній продук-
ції (більше 30%)30. Також відомо, що «Шелл» виплатить Україні додатковий бонус у розмірі 400 млн. 
дол., про який у початкових умовах конкурсів не йшлося31.

На початку вересня 2012 року Міністерство екології та природних ресурсів планує оголосити 
конкурс на укладення УРП щодо Слобожанської площі (Харківська область)32 площею 6 тис. км2. 
Видобувні запаси сланцевого газу та газу центрально-басейнового типу ділянки оцінюються у 50-
70 млрд. кубометрів, газового конденсату – 2 млн. т33. Загальні інвестиції в Слобожанську площу 
оцінюються в 25-30 млрд. дол., прогнозований річний обсяг видобутку газу складає до 6-8 млрд. 
кубометрів34.

Окрім УРП, інвестори використовують інші можливості та формати роботи для розвідки нетра-
диційного газу. У вересні 2011 року «Шелл» та ДК «Укргазвидобування» підписали оновлений до-
говір про спільну діяльність, який передбачає проведення пошуково-розвідувальних робіт на 
шести ліцензійних ділянках площею близько 1300 км2 в Харківській області35. За даними компанії 
«Шелл», на буріння перших трьох пошукових свердловин планується витратити близько 200 млн. 

27 http://ua-energy.org/post/20078, http://dt.ua/ECONOMICS/otsel_grozit_nachnem_gazpromu-103128.html.
28 http://ua-energy.org/post/20050.
29 http://dt.ua/ECONOMICS/otsel_grozit_nachnem_gazpromu-103128.html.
30 Там само.
31 http://news.dt.ua/ECONOMICS/ukrayina_dodatkovo_otrimae_vid_shell__400_mln_bonusu_za_yuzovsku_ploschu-103119.html.
32 http://ua-energy.org/post/22312.
33 http://www.kommersant.ua/doc-rss/1982878.
34 http://ua-energy.org/post/20079.
35 http://www.shell.ua/home/content/ukr/aboutshell/our_business_tpkg/ep/.



39

дол.36 Початок буріння першої свердловини в рамках проекту запланований на осінь 2012 року 
в Первомайському районі Харківської області. За результатами буріння планується підтвердити 
наявність газоносних порід ущільненого пісковика37.

У вересні 2011 року італійська компанія Eni підписала з НАК «Нафтогаз України» Меморандум щодо 
виконання Угоди про дослідження та співпрацю38. В червні 2012 року Eni повідомила про одер-
жання доступу до українського ринку сланцевого газу шляхом придбання 50,01% акцій компанії 
«Західгазінвест», яка володіє ліцензією на видобуток у Львівському вугільному басейні39. Компанія 
була створена у лютому 2012 року НАК «Надра України», ДП «Західукргеологія» і «Коломийською 
нафтогазовою компанією «Дельта», що належить Cadogan Petroleum40. «Західгазінвест» володіє 
правом користування надрами на дев’яти ліцензійних ділянках сланцевого газу Львівського ба-
сейну площею близько 3800 км2. СП за участі Eni вже отримало право власності на Дебеславецьку 
і Черемхівську ділянки41. За словами керівництва Мінприроди, сума інвестицій на першій стадії 
проекту (аналіз геологічної інформації в 3D-форматі для підтвердження запасів) складе 95 млн. 
дол., прогнозований видобуток очікується на рівні 1-2 млрд. кубометрів газу на рік42.

29 вересня 2011 року НАК «Нафтогаз України» та американська ExxonMobil підписали Попередню 
угоду в сфері розвідки та освоєння нетрадиційних вуглеводнів в Україні. До цього, сторони під-
писали Меморандум про співробітництво у сфері розвідки запасів нетрадиційних вуглеводнів та 
Угоду щодо проведення геологічного дослідження з метою вибору пріоритетних площ43.

Також відомо, що в 2011 році австралійська компанія Hawkley пробурила пошукову свердловину 
в сланцевій породі Дніпровсько-Донецького басейну, а міжнародна компанія Kulczyk Oil успіш-
но провела гідророзрив на раніше непридатному для видобутку родовищі, отримавши добо-
вий дебіт газу та конденсату на рівні 65 тис. кубометрів44. Компанія EuroGas, що веде розвідку 
на українській частині Люблінського басейну, підписала Угоду про конфіденційність з дочірньою 
структурою французької Total. Остання отримала доступ до геологічної інформації, щоб оцінити 
можливість покупки ліцензійної ділянки EuroGas45.

36 http://www.epravda.com.ua/news/2012/07/5/328524/.
37 http://www.shell.ua/home/content/ukr/aboutshell/our_business_tpkg/ep/.
38 http://www.naftogaz.com/www/2/nakweb.nsf/0/1B2C556CE577A283C225791B0040ABAD.
39 http://ua-energy.org/post/21352.
40 http://www.kommersant.ua/doc-rss/1960955.
41 http://economics.unian.net/ukr/detail/131468.
42 http://dt.ua/ECONOMICS/nadra_kredit_vid_pravnukiv-94847.html.
43 http://www.naftogaz.com/www/2/nakweb.nsf/0/143CFC90A2117044C225791A00426980.
44 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
45 Ryan W. Lijdsman. Unconventional Gas in Ukraine: Boom or Bust, 2010.
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Пошуки та розвідка
Якщо родовище нетрадиційного газу є новим, компанія-розробник спочатку проводить аналіз 
первинної інформації (зокрема, геологічних оцінок) та проводить буріння кількох пошуково-роз-
відувальних свердловин. Саме за результатами розвідки та обробки деталізованих даних прий-
ається рішення щодо повноцінного видобутку. Тривимірна сейсморозвідка та мікросейсмороз-
відка використовується для кращого визначення меж підземних структур, а також – завдяки 
технології обчислення залежності амплітуди відбиття від відстані – для оцінювання прямих ознак 
вуглеводнів1. Це дозволяє виявляти газ у малих, складнодоступних колекторах, які не розпізна-
валися попередніми методами. Окрім власне розвідки, 3D-сейсміка використовується в ході про-
мислового видобування для моніторингу та контролю проведення різних стадій ГРП.

Будівництво свердловини
Місцерозташування об’єкта в межах ліцензійної ділянки обирається з урахуванням не тільки гео-
логічних структур ділянок надр, але інших питань, у тому числі наближеності населених пунктів 
та існуючої інфраструктури, стану місцевої екології, доступності водних запасів і можливостей 
утилізації відходів, а також наявності сезонних обмежень2.

Після вибору місця для свердловини, компанія повинна придбати або орендувати земельну ді-
лянку, або ж отримати права на використання землі у її власника, а також звернутися до відпо-
відних органів влади, щоб отримати дозвіл на будівництво. Як правило, від компанії також ви-

1 IHS CERA. Спеціальне дослідження «Природний газ та енергетичне майбутнє України», 2012.
2 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.

Рис. 17. Стадії розробки нетрадиційного газу

Джерело: International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
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магається оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС). Проект має пройти низку експертиз 
(в т.ч. екологічну) та перевірок (зокрема, на предмет безпеки праці), в ході яких буде детально 
вивчатися обладнання, напрямки майбутнього буріння, параметри кластера, наближеність до 
шахт або існуючих свердловин, геологію, графік роботи, ризики протікання рідин, а також плани 
з облаштування3.

Будівництво свердловини для видобутку нетрадиційного газу поділяється на дві фази: фазу бурін-
ня, коли на проектну глибину буряться свердловини, секції яких скріплюються обсадною коло-
ною з кількох шарів металу та цементу; та фазу облаштування, коли відбувається стимулювання 
пласту і запуск видобутку.

Буріння є найбільш видимою діяльністю в розробці будь-якого газу – зокрема, сланцевого або 
газу ущільнених порід, які потребують великої кількості свердловин. Буровий верстат, допоміж-
не обладнання і резервуари для зберігання бурового розчину і відпрацьованих рідин займають 
площу приблизно 100 на 100 метрів (майданчик свердловини). Організація буріння на новому 
майданчику потребує 100-200 поїздок великовантажного транспорту, щоб доставити все облад-
нання4.

Як правило, буріння триває цілодобово, створюючи шум і викиди від дизель-генераторів, а та-
кож регулярний рух вантажівок. Роботи можуть зайняти від декількох днів до декількох місяців, 
залежно від проектної глибини свердловини і типу породи. Під час проходження долота через 
породу, у свердловину закачується буровий розчин, який, серед інших завдань, контролює тиск 
і видаляє шлам зі свердловини. Буровий розчин зберігається в мобільних контейнерах або ви-
ритих на поверхні водоймах, які ізолюються непроникним матеріалом. Буровий верстат може ви-
користовувати кілька сотень тонн розчину5, що створює великий попит на стабільне постачання 
матеріалів. Після використання, буровий розчин, як і 100-500 т намитого ним шламу, утилізують в 
екологічно безпечний спосіб.

3 IGEM. Shale Gas – a UK Energy Miracle?, 2011.
4 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
5 Там само.

Рис. 18. 3D-сейсмічне дослідження різних стадій ГРП

Джерело: ESG Group.
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При горизонтальному та похило-спрямованому бурінні, з одного майданчика можуть бути пробу-
рені до 10 свердловин, в окремих випадках кластер може включати до 32 свердловини6. Станом 
на 2011 рік, близько 30% нових свердловин сланцевого газу та газу ущільнених порід в США і 
Канаді були пробурені в межах таких кластерів7.

Щоб уникнути проникнення будь-яких технологічних розчинів та рідини для ГРП у водоносні го-
ризонти, при будівництві свердловин зводяться два шари непроникних бар’єрів, включаючи за-
лізні обсадні колони та цементування. Найбільш важливими конструктивними аспектами такого 
захисту є буріння свердловини відповідно до проектних специфікацій (без додаткових ходів, по-
воротів або каверн), розташування обсадної колони в центрі стовбура свердловини перед його 
цементуванням (за допомогою централізаторів, розміщених через рівні проміжки вздовж кор-
пусу обсадної колони), а також правильний вибір цементу8. Останній повинен бути вивченим на 
предмет рідинних властивостей, механічної міцності та гнучкості, а також часу схоплювання.

6 Там само.
7 Там само.
8 Там само.

Рис. 19. Будова свердловини

Джерело: Royal Dutch Shell plc
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Облаштування свердловини
Визначення оптимальної стратегії облаштування вимагає ретельного аналізу структури колекто-
ра, пористості та проникності порід, рівня насиченості, тиску і температурних градієнтів9. Відра-
зу після завершення фази буріння, кінець обсадної колони, яка зацементована по всій довжині 
стовбуру свердловини аж до газоносних порід, перфорується, щоб вийти безпосередньо на про-
дуктивний пласт. Робочий тиск в свердловині зменшують, створюючи перепад для вільного руху 
вуглеводнів до гирла свердловини. Початковий дебіт газу зі сланців та ущільнених порід є дуже 
слабким через низьку проникність породи. Для стимулювання видобутку якраз і застосовують 
комбінацію горизонтального буріння та ГРП.

Видобуток
Після підключення до установки підготовки газу, яка може обслуговувати декілька свердловин, 
починається основний етап – власне видобуток. У процесі видобутку, окрім вуглеводневої сиро-
вини, компанія-оператор отримує відпрацьовані розчини та інші відходи, для яких має працюва-
ти окрема програма поводження та утилізації. Сам майданчик стає менш помітним, оскільки на 
ньому залишається метрової висоти конструкція з вентилів10, яка спрямовує видобутий газ до 
сховищ та інших об’єктів. Для підтримки стабільного видобутку, на свердловині можуть повторно 
проводитися ГРП – як правило, з інтервалом у кілька років. Така процедура частіше використо-
вується у вертикальних і рідше – у горизонтальних свердловинах (менше 10% випадків у США).

Видобуток – це найдовша фаза життєвого циклу. На свердловинах традиційного газу він може 
тривати 30 років і більше11. Тривалість видобутку нетрадиційного газу приблизно така ж, але тем-
пи видобутку відрізняються від показників на традиційних свердловинах. У перші два роки після 
проведення ГРП фіксується надзвичайно високий дебіт. Через поступове падіння тиску та висна-
ження покладів газу розриви закриваються і дебіт різко знижується. У перші два роки темпи па-
діння відбору можуть сягати 35-40%, знижуючись до 5-7% в наступні12.

Економічні аспекти
Рентабельність розвідки та видобутку нетрадиційного газу розраховується на основі низки 
елементів. Зокрема, в структурі капітальних витрат переважають витрати на спорудження і об-
лаштування свердловин. У США вартість повного циклу видобутку сланцевого газу зі свердло-
вин, пробурених в 2011 році, становить на 40-50% менше вартості видобутку традиційного газу 
зі свердловин, пробурених того ж року13. Свердловини для видобутку метану вугільних пластів 
є також порівняно дешевшими, оскільки видобуток ведеться на невеликих глибинах. Експлуата-
ційними є витрати, які безпосередньо пов’язані з видобувною діяльністю. Їх величина може варі-

9 Florence Gény. Can Unconventional gas be a Game Changer in European gas Markets?, Oxford Institute for Energy Studies NG 46, 2010.
10 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
11 International Energy Agency. World Energy Outlook 2009.
12 IGEM. Shale Gas – a UK Energy Miracle?, 2011.
13 IHS Global Insight. Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States, 2011.
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юватися залежно від місцевих умов і не обов’язково стосується типу газу14. Транспортні витрати 
залежать від відстані і є однаковими для традиційних і нетрадиційних газів. Останній фактор – 
податки і роялті – залежить від законодавства держави, на території якої ведуться роботи. Для 
залучення інвестицій окремі країни, які мають високі капітальні та експлуатаційні витрати в силу 
різних умов, часто створюють більш привабливий податковий режим.

На основі цих витрат оцінюють рентабельність з урахуванням ринкової вартості, необхідної для 
отримання адекватної норми доходу. Як правило, остання становить 10% для проектів без знач-
них ризиків та зростає разом із додатковими ризиками. Значення капітальних витрат у значній 
мірі залежить від кількості видобутого газу, яка суттєво відрізняється залежно від потенціалу ро-
довища і технологій. «Зразкові» свердловини сланцевого газу в США мають очікувану сумарну 
віддачу на рівні від 150 до 300 млн. кубометрів, але на багатьох об’єктах цей показник в десятки, 
іноді в сотні разів менший15.

Відтак, показники окупності нетрадиційного газового проекту можуть сильно варіюватися, навіть 
в межах однієї країни. Наприклад, у Сполучених Штатах собівартість видобутку становить від 180 
до 250 дол. за тисячу кубометрів для «сухого» сланцевого газу; та не менше 107,5 дол. за тисячу 
кубометрів для «мокрого», насиченого рідинами сланцевого газу16. Оскільки доступні ресурси 
традиційного газу вичерпуються, а майбутній видобуток відбуватиметься на більш складних і ви-
тратних родовищах шельфу, США і Європа мають практично однакову окупність проектів з видо-
бутку нетрадиційного газу. Як очікується, у Європі витрати на видобуток будуть на 50% вищими за 
американські, отже, собівартість становитиме від 180 до 360 дол. за тисячу кубометрів17.

14 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
15 Там само.
16 Там само.
17 Там само.

Рис. 20. Розрахунок рентабельності газових проектів по роках

Джерело: Royal Dutch Shell plc
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В Україні поки немає детальних розрахунків собівартості видобутку нетрадиційного газу. Прог-
нозні показники з розрахунку на 1 тис. кубометрів становлять 1500-2200 грн. для газу ущільнених 
порід, 2100-2800 грн. для сланцевого газу, 2300-3300 грн. для метану вугільних пластів18. Моделю-
вання різних сценаріїв видобутку, здійснене IHS CERA, дає собівартість на рівні 176-282 дол. за 1 
тис. кубометрів19.

Завершення робіт
По закінченню робіт та комерційної експлуатації, свердловину законсервовують, обладнання де-
монтують, а землю навколо об’єкту повертають до природного стану (рекультивують), перево-
дячи її у нову категорію використання. При цьому, головною метою є довгострокове запобігання 
протікань у водоносні горизонти або на поверхню. У стовбурі свердловини може бути частково 
утилізована відпрацьована рідина для проведення ГРП. Іншим рішенням є заповнення свердло-
вини буровим розчином та подальше цементування20. Цілісність закритого об’єкту є дуже важли-
вою, оскільки рідини чи залишки газу зі сланців можуть витікати з погано законсервованої сверд-
ловини та шкодити довкіллю.

18 Міненерговугілля України. Оновлення Енергетичної статегії України до 2030 р. Проект документу для громадських обговорень, 2012.
19 IHS CERA. Спеціальне дослідження «Природний газ та енергетичне майбутнє України», 2012.
20 IGEM. Shale Gas – a UK Energy Miracle?, 2011.

Рис. 21. Схема «куща» свердловини

Джерело: Royal Dutch Shell plc
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Великий об’єм? Дивлячись із чим порівнювати
Для здійснення гідророзриву в одній свердловині потрібно 7-19 млн. літрів води, при цьому в од-
ній свердловині ГРП може бути зроблений кілька разів. Цей процес справді вимагає використан-
ня великої кількості водних ресурсів. Однак, на вугільних та атомних станціях використовується 
значно більший обсяг води. Для виробництва еквівалентної кількості енергії з вугілля, води пот-
рібно втричі більше. Виробництво етанолу вимагає у тисячі раз більше води, порівняно з видо-
бутком нетрадиційного газу1.

Таблиця 5. Використання прісної води за типами енергії

Відносна інтенсивність використання води Типи виробництва енергії
Висока Вугілля (включно з CCS)

Біопаливо
Геотермальна енергетика

Середня Нафта
Ядерна енергетика
Вугілля (без CCS)
Традиційний і нетрадиційний природний 
газ
Сонячна енергетика (концентрована)

Низька Гідроенергетика
Дуже низька Сонячна енергетика (фотовольтаїка)

Джерело: Florence Gény. Can Unconventional gas be a Game Changer in European gas Markets, Oxford Institute for Energy Studies NG 46, 2010.

Дослідження показують, що об’єм води, необхідний для експлуатації свердловини з використанням 
ГРП протягом десяти років, еквівалентний об’єму необхідному для роботи вугільної електростанції 

потужністю 1000МВт протягом 12 годин*.

Використання води під час видобутку нетрадиційного газу не є постійним процесом. Вода вико-
ристовується періодично, під час буріння та на кожній стадії ГРП. Оператори можуть узгоджувати 
графік використання води з комунальними службами, щоб уникати періодів, коли вона викорис-
товується іншими споживачами найбільш активно.

Вода очищується, і може використовуватись  
повторно
З кожним гідророзривом, від 25% до 75% рідини підіймається на поверхню разом із газом. Обсяг 
зворотного припливу залежить від типу породи, способів проведення ГРП і складу рідини. Від-
працьована вода зазвичай містить багато солей, органічних та неорганічних сполук, піску. У США 
вона зберігається у сталевих резервуарах чи трубопровідних системах. У Великобританії забо-
ронено зберігати таку воду у відкритих контейнерах, її тримають у закритих металевих ємностях. 

Вода зі зворотного припливу очищується, в першу чергу, від солей. Найбільш поширеним методом 
очищення є використання селективних мембран, які під високим тиском фільтрують іони солей, або 

1 Therence H.Thorn. Environmental Issues Surrounding Shale Gas Production, April 2012 

* The Royal Society and The Royal Academy of Engineering. Shale Gas Extraction in the UK: a Review of Hydraulic Fracturing, June 2012.
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спеціальних суспензій, які кристалізують солі в осад. Щоб позбутись небезпечних мікроорганізмів, 
відбувається також дезінфекція рідини. Очищена вода може повторно бути використана для ГРП.

У США та Великобританії оператори зобов’язані надавати плани поводження з відпрацьованими 
рідинами – зокрема показати, як вони вплинуть на навколишнє середовище та здоров’я, предста-
вити заходи з усунення будь-яких загроз, а також вести моніторинг діяльності та дозволити контр-
оль. У Великобританії і США органи влади розробили спеціальні правила і норми, які визначають, 
який саме спосіб утилізації відходів компанія повинна обрати2.

Склад хімічних речовин доступний, якщо цього 
вимагає закон
У рідині для гідророзриву хімічні сполуки займаються відносно невелику частку – від 0,5 до 2% 
при частці води 98%-99,5%. У США, дотримуючись законодавства, компанії уже давно публіку-
ють перелік хімічних реагентів, які використовують для видобутку. Кожен охочий може безпере-
шкодно отримати таку інформацію. Існує спеціальний сайт FracFocus.org, де детально описується 
кожен із хімічних реагентів на кожному родовищі та свердловині. У США від оператора також ви-
магають вести облік хімічних речовин, які використовуються для буріння свердловини або збе-
рігаються в ній. Також існують паспорти безпеки (Materials Safety Data Sheets), які є доступними 
для ознайомлення. У паспортах окремо зазначаються ризики, пов’язані з використанням хімічних 
реагентів, і заходи для захисту користувачів та навколишнього середовища3.

Одним із найбільш детальних досліджень про хімічний склад речовин для гідророзриву є Waxman 
Committee Report. У документі зазначається, що з 2005 до 2009 року в США було використано більше 
95 продуктів для ГРП. Найбільшу увагу дослідники звертали на чотири компоненти – 2ВЕ (поверх-
нево-активна речовина), нафталін, бензол і акриламід (або поліакриламід). Ці компоненти широко 
використовуються у промисловості і містяться у багатьох комерційних продуктах: 2ВЕ використову-
ють у розчинниках, фарбах, поліролях, побутових миючих засобах. Бензол і нафталін також широко 
застосовуються у побуті – нафталін, наприклад, є компонентом дезодорантів для унітазів. Поліакри-
ламід використовують для антипригарних спреїв або сковорідок. Використання цих речовин у ГРП 
має оцінюватись у ширшому контексті – обсягу їх споживання у нашому щоденному житті4.

Справа не в хімії, а в професійності її використання 
Більшість сучасних виробничих процесів використовують хімічні речовини, і їх застосування у ве-
ликій кількості завжди є небезпечним. Наприклад, очисні споруди для питної води використовують 
велику кількість хлору. Якщо він застосовується правильно, то є безпечним для працівників і забез-
печує чисту воду для громади. Але завжди існує потенційна небезпека порушення правил, що може 
призвести до серйозних наслідків для навколишнього середовища. Аналогічна ситуація з викорис-
танням хімічних сполук при гідророзриві – вони безпечні при правильному використанні, відповід-
но до вимог. Більше того, чимало з цих сполук уже давно використовуються у побуті кожним з нас5.

2 The Royal Society and The Royal Academy of Engineering. Shale Gas Extraction in the UK: a Review of Hydraulic Fracturing, June 2012.
3 Colorado Oil and Gas Conservation Commission. Frequently Asked Questions about Hydraulic Fracturing, http://cogcc.state.co.us 
4 Fact-Based Regulation for Environmental Protection in Shale Gas Development. University of Texas, February 2012.
5 U.S. Department of Energy. Modern Shale Gas Development in the United States: a Primer, 2009.
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Таблиця 6. Рідина для ГРП: хімічні речовини, основні сполуки та їх застосування

Тип хімічної 
речовини

Основні сполуки Призначення Практичне застосування 
основних сполук

Кислота (15%) Соляна кислота Допомагає розчиняти 
мінерали та спричиняти 
розриви у породі 

Засоби для догляду і 
чищення басейнів

Біоцид Глютаральдегід Знищує бактерії, що 
виробляють корозійні 
речовини

Засоби для дезінфекції, 
стерилізатори медичного 
і стоматологічного 
інструменту

Окислювач Пероксидисульфат 
амонію

Запускає уповільнений 
розпад густих полімерних 
ланцюжків

Відбілювачі у мийних 
засобах та засобах догляду 
за волоссям, виробництво 
побутового пластику

Інгібітор корозії N,N-Диметилформамід Перешкоджає корозії труб Виробництво 
фармацевтичних 
препаратів, акрилових 
волокон, пластику

З’єднувальний 
елемент

Борати (солі борних 
кислот)

Підтримує в’язкість 
рідини при підвищенні 
температури

Пральні порошки, мило, 
косметика

Змащувач Поліакриламід Зменшує тертя між рідиною 
і стовбуром свердловини

Очистка води, поліпшувачі 
ґрунту

Вазелінове масло Засоби для зняття 
косметики, проносні засоби, 
льодяники

Гель (згущувач) Гуарова камідь або 
гідроксіетилцелюлоза

Згущує воду, щоб утримати 
пісок

Косметика, зубні пасти, 
соуси, випічка, морозиво

Регулятор вмісту 
заліза

Лимонна кислота Перешкоджає випадінню в 
осад оксидів металів

Харчові добавки, 
ароматизатори їжі та напоїв; 
лимонний сік (близько 7%) 

Хлорид калію Хлорид калію Створює основу для 
мінерального розчину

Низькосольовий замінник 
кухонної солі

Поглинач кисню Бісульфіт амонію Поглинає кисень з води для 
перешкоджання корозії

Косметика, виробництво їжі 
та напоїв, очистка води

Регулятор 
кислотності

Натрій або карбонат 
калію (поташ)

Підтримує ефективну дію 
інших компонентів

Господарська сода, мийні 
засоби, мило, пом’якшувачі 
води, виробництво скла і 
кераміки

Пропант 
(розклинювач)

Кварцовий пісок Залишає розриви 
відкритими для виходу газу

Фільтрація питної води, 
виробництво бетону та 
інших будматеріалів 

Інгібітор відкладень Етиленгліколь Перешкоджає відкладенню 
солей на стовбурі 
свердловини

Автомобільний антифриз, 
побутові засоби для 
чищення, засоби 
антиобледеніння

Поверхнево-активні 
речовини

Ізопропанол (ізопропіловий спирт)
Підвищує в’язкість рідини для ГРП

Засоби для миття скла, 
антиперспірант, фарба для 
волосся

Джерело: U.S. Department of Energy. Modern Shale Gas Development in the United States: a Primer, 2009.

Примітка. Конкретні сполуки, що використовуються при здійсненні ГРП, змінюються в залежності від 
вибору компанії-оператора, якості води і унікальних характеристик місця буріння. Вказані сполуки є 
основними при проведенні ГРП газоносних сланців.
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Дослідження у США показали, що ймовірність забруднення води при гідророзриві виникає не від 
самого факту його проведення, а від неправильного проектування, неналежного цементування, 
неправильного поводження з хімічними речовинами. Саме тому дуже важливим є якісне вико-
нання робіт оператором, належні стандарти і вимоги до процесу видобутку, сильне регулювання 
і нагляд6. 

Турбуємось про екологію? Тоді видобуваємо газ,  
а не вугілля
За останні 150 років першість у споживанні енергії переходила від деревини до вугілля, від вугіл-
ля до нафти, а тепер – від вугілля до газу. Експерти прогнозують, що уже до 2020-2030 років газ 
переважатиме над нафтою у загальному споживанні. При цьому, одним з наслідків такого про-
цесу є те, що співвідношення атомів вуглецю і атомів водню постійно зменшується: воно стано-
вить приблизно 10:1 у деревині, 2:1 у вугіллі, 1:2 у нафті та 1:4 у газі. Таким чином, одночасно із 
зростанням енергоспоживання, процес декарбонізації насправді триває у світі більше 100 років, 
але «помітили» його тільки зараз. Однак, тиск екологічних організацій щодо зміни клімату та змен-
шення забруднення повітря також виправданий, оскільки ціна, яку потрібно буде заплатити, поки 
декарбонізація відбудеться природним шляхом, є вищою, аніж за примусової заміни технологій 
на більш екологічні.

Проте, кожна з низьковуглецевих альтернатив має свої переваги і недоліки. Ядерна енергетика є 
надто повільною та дорогою у будівництві; вітрова не може забезпечити достатній обсяг потуж-
ності та надійності; сонячна є досить дорогою; біопаливо отримується за рахунок великих обсягів 
викидів вуглекислого газу. Усі технології, окрім ядерної (і меншою мірою, сонячної), потребують 
великих площ землі7. 

Дослідження Worldwatch Institute та Deutsche Bank в США показали, що виробництво електро-
енергії, засноване на спалюванні газу, виділяє на 47% менше парникових газів, ніж вугільне. Вчені 
університету Карнегі-Мелона також дійшли до висновку, що результат поширення парникових 
газів від видобутку нетрадиційного газу є на 20-50% нижчим, ніж від вугілля8. 

Робота для екологів: контроль викидів метану  
та озону
Важливим побічним продуктом видобутку є викиди метану. Для його запобігання оператори по-
винні вести постійний моніторинг і контроль на свердловині до, під час та після видобутку. Одним 
із варіантів є будівництво моніторингових станцій по всьому периметру бурової або моніторинг 
викидів безпосередньо біля гирла свердловини.

Дані такого контролю мають надаватись регуляторам, щоб за ними вивчати вплив видобутку на 
місцеві природні популяції та рівень вуглецевих викидів. У США використовують так звані «зелені 

6 Therence H.Thorn. Environmental Issues Surrounding Shale Gas Production, April 2012
7 The Shale Gas Shock. Global Warming Policy Foundation. Report 2, 2011. 
8 Therence H.Thorn. Environmental Issues Surrounding Shale Gas Production, April 2012
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технології», які дозволяють «збирати» метан зі зворотного припливу рідини для ГРП, відокремлю-
ючи його від води і піску, з подальшим продажем. Це зменшує викиди парникових газів до рівня, 
співставного з видобутком звичайного газу9.

Іншим важливим процесом під час видобутку нетрадиційного газу є утворення озону. Це особли-
во важливо на заповідних територіях, – там, де проживає багато охоронюваних видів диких тва-
рин. У США компанії, місцева влада та університети спільними зусиллями розробляють та впро-
ваджують спеціальні засоби для вимірювання рівня озону. Так, на родовищі Пайндейл за участю 
компанії «Шелл» було розміщено спеціальні станції вимірювання якості повітря. Спостереження 
суворо каталогізуються, відтак і компанія, і місцева громада знає про рівень викидів, зокрема 
протягом певного періоду часу. Окрім цього, компанія постійно вживає заходів для зменшення 
викидів шкідливих речовин у повітря. Наприклад, шляхом встановлення спеціальних каталізато-
рів на двигуни бурових верстатів, викиди оксиду азоту було знижено на 95%.

9 The Royal Society and The Royal Academy of Engineering. Shale Gas Extraction in the UK: a Review of Hydraulic Fracturing, June 2012.

ЕНЕРГОРЕСУРС ДІАПАЗОН ВиКОРиСТАННЯ ВОДи,  
ГАЛОНІВ НА 1 MMBtu ВиРОБЛЕНОї ЕНЕРГІї

Сланцевий газ 0,60—1,80
Традиційний газ 1—3
Вугілля (з транспортуванням шламу) 2—8
(без транспортування шламу) 13—32

Ядерна (готовий до використання збагачений уран)
 

8—14

Традиційна нафта
8—20

Синтетичне паливо (газифікація вугілля) 11—26

Бензин зі сланцевої нафти 
22—56

Бензин з бітумінозних пісків 
27—68

Синтетичне паливо (газифікація вугілля в процесі Фішера-Тропша) 41—60
Видобуток нафти вторинним методом 21—2,500
Біоетанол (зрошувані зернові) 2,510—29,100
Біодизель (зрошувана соя) 14,000—75,000

Таблиця 7. Використання води за видами ресурсів

Джерело: David Pursell, An Davis Vaughan. Frac Attack: Risks, Hype, and Financial Reality  of Hydraulic Fracturing in the Shale Plays, 2010. 
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Численні дослідження не показали прямого зв’язку 
гідророзриву і землетрусів
У США проводилось багато досліджень щодо того, чи впливає видобуток нетрадиційного газу, 
зокрема ГРП, на сейсмічну активність. Геологічна служба США досліджувала кількість землетру-
сів магнітудою 3 і більше балів за шкалою Ріхтера. Починаючи з 2001 року, середня річна кіль-
кість землетрусів у США сильно зросла, а в 2011 році вшестеро перевищила рівень ХХ століття. 
Однак, коли науковці почали досліджувати землетруси в регіонах, де була змінена діяльність з 
виробниц тва енергії, вони констатували, що зростання їх частоти не пов’язане з гідророзривом10.

На думку британських дослідників, енергія, яка виділяється при ГРП, є меншою за ту, що виділя-
ється в результаті руйнування відкритих порожнин у скельних утвореннях, як це відбувається під 
час видобутку вугілля. Інтенсивність сейсмічності від ГРП менша порівняно з видобутком вугілля 
також тому, що відбувається на більшій глибині. Якщо на глибині 2-3 км відбудеться сейсмічна по-
дія магнітудою 3 бали, на поверхні навряд чи стануться якісь структурні пошкодження11. 

У будь-якому випадку, вважають експерти, для безпечного гідророзриву потрібне уважне вивчен-
ня геології. Якщо мікросейсмічні дослідження свідчать про можливий ризик на частині територій, 
його краще обійти. Якісний моніторинг є найкращим способом уникнення можливих сейсмічних 
коливань12.

10 Therence H.Thorn. Environmental Issues Surrounding Shale Gas Production, April 2012
11 The Royal Society and The Royal Academy of Engineering. Shale Gas Extraction in the UK: a Review of Hydraulic Fracturing, June 2012.
12 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.

Рис. 22. Використання води на родовищі Marcellus (США)

Джерело: USGS Pennsylvania Water Consumption
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Повага до природи: все залежить від місцевої громади 
Багато досліджень свідчать, що видобуток газу впливає на життя флори і фауни в регіоні. Однак 
видобуток нетрадиційного газу, особливо застосування горизонтального буріння суттєво звужує 
робочі площі, зменшуючи кількість свердловин, відтак менше втручається у життя тварин. Окрім 
цього, видобуток нетрадиційного газу дозволяє будувати менше доріг на території родовищ. Су-
купно це суттєво зменшує «сліди» видобутку на території навіть заповідних зон. У деяких випадках 
місцеві закони передбачають обмеження в експлуатації родовищ для додаткового захисту дикої 
природи або чутливих ресурсів. У місті Flower Mound (штат Техас, США) були прийняті спеціальні 
постанови для захисту поверхневих ресурсів. Правила дозволяють попередити будівництво по-
близу струмків або річок, заплав чи лісів з популяціями диких тварин. Неухильне дотримання цих 
правил дозволяє також своєчасно відновлювати земельні ресурси13.

У США держава, місцеві органи влади та компанії разом розробляють графік робіт, щоб звести до 
мінімуму негативний вплив на місцеві громади. Процес видобутку нетрадиційного газу може ство-
рювати шум через активний рух вантажівок, однак він триває в середньому 20-30 перших днів 

13 U.S. Department of Energy. Modern Shale Gas Development in the United States: a Primer, 2009.

Вода і пісок
99,51%

Поверхнево-активні 
речовини
0,085%

Хлорид калію
0,06% Згущувач

0,056% Інгібітор відкладень
0,043%

Регулятор кислотності
0,011%

Окислювач
0,01%

З’єднувальний елемент
0,007%

Регулятор вмісту заліза
0,004%

Інгібітор корозії
0,002%

Біоцид
0,001%

Кислота
0,123%
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0,088%

Інші
0,49%

Рис. 23. Типовий склад рідини для ГРП

Джерело: Therence H. Thorn. Environmental Issues Surrounding Shale Gas Production, April 2012.
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буріння. Компанії також можуть фінансувати проекти місцевих громад, наприклад, покращувати 
стан доріг, якими вони теж користуються. У Далласі, штат Техас, оператори збудували постійний 
трубопровід, щоб транспортувати відпрацьовану воду від свердловини до місць утилізації вод-
них ресурсів, і таким чином зменшити кількість вантажних автомобілів на території родовища14. 

14 Там само.

Так виглядає станція з вимірювання якості повітря  
на родовищі Пайндейл (США), на території, де працює компанія «Шелл».

Джерело: «Українська Енергетика», http://ua-energy.org/post/19693

Рис. 24. Розкриття інформації про склад рідин для ГРП в США

Джерело: http://fracfocus.org
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Законодавство Польщі, Німеччини та Швеції, – країн ЄС, де розглядається видобуток нетради-
ційного газу, – передбачає зобов’язання з боку компаній щодо вжиття превентивних заходів, як 
тільки виникає загроза нанесення шкоди довкіллю, а також заходів з відновлення екосистем до їх 
первинного стану15.

15 Final Report on Unconventional Gas in Europe. Philippe&Partners, November 2011. 

.06%  Згущувач: зубна паста, випічка, морозиво, соуси, косметика

.04%  Інгібітор відкладень: побутові засоби для чищення, рідина для антиобледеніння

.12%  Розведена кислота: побутові засоби для чищення, засоби для чищення басейнів

.007%  З'єднувальний елемент: мило, пральний порошок

.09%  Поверхнево-активні речовини: засоби для миття скла, антиперспірант, фарба для волосся

.004%  Регулятор вмісту заліза: харчові добавки, лимонний сік, ароматизатори їжі та напоїв

.002%  Інгібітор корозії: фармацевтичні препарати, вироби з пластику 

.01%  Окислювач: засоби для догляду за волоссям, побутовий пластик 

.06%  Хлорид калію: низькосольовий замінник кухонної солі 

.0001%  Біоцид: засоби для дезинфекції, стерилізатори медичного інструменту 

.01%  Регулятор кислотності: мийні засоби, господарська сода, пом'якшувачі води, мило 

.09%  Змащувач: очистка води, льодяники, засоби для зняття косметики

 

Рис. 25. Сфери побутового застосування речовин, що використовуються при ГРП

Джерело: Overview of Fracture Stimulation in Shale Gas, www.anadarco.com

Рис. 26. Порівняння парникового сліду в життєвому циклі природного газу і вугілля

Джерело: Comparing  Life-Cycle Greenhouse Gas Emissions from Natural Gas and Coal. Worldwatch  Institute, August 25, 2011.



59

які ми отримуємо у третіх сторін, та де «Шелл»  
є оператором, ми оцінюємо відповідність ведення 
робіт нашим приниципам роботи. Ми плануємо 
застосовувати ці принципи до таких активів де це  
є практичним та реальним. Ми будемо звітувати 
щодо виконання нами цих принципів.

Наші принципи відзначаються особливою увагою 
до безпеки, постійного вдосконалення, 
співробітництва з регулятивними органами  
й залучення місцевих спільнот. Ми намагаємося 
відкрито й прозоро висвітлювати методи нашої 
роботи й можливий вплив наших дій. Ми 
підтримуємо законодавчі зміни, що відповідають 
цим принципам та направлені на зменшення 
ризиків для довкілля та надання безпечного 
середовища для тих, хто проживає поруч з нашими 
проектами. З появою нових технологій, ризиків  
та регуляторних вимог ми плануємо періодично 
переглядати та оновлювати ці принципи. Нижче 
викладено п’ять принципів роботи з прикладами  
їх впровадження, що ілюструють відповідальну 
роботу «Шелл» у конкретних проектах. Ці 
приклади є лише бажаними для деяких проектів,  
і тому не повинні розглядатися як такі, що 
обов’язково застосовуються у всіх проектах 
компанії у світі, якщо прямо не вказано, що цей 
приклад застосовується «у всьому світі».

Принципи роботи «Шелл» у видобуванні нафти та газу з ущільнених та сланцевих порід на суходолі

ПРИНЦИПИ РОБОТИ «ШЕЛЛ»  
У ВИДОБУВАННІ НАФТИ ТА ГАЗУ З УЩІЛЬНЕНИХ 
ТА СЛАНЦЕВИХ ПОРІД НА СУХОДОЛІ 

Ми розповсюджуємо наші принципи 
роботи з метою дати відповіді на 
занепокоєння щодо розробки родовищ 
газу ущільнених порід і сланцевого газу, 
зокрема застосування гідравлічного 
розриву пласта. «Шелл» переконана  
у своїй можливості безпечно  
й відповідально розвідувати, розробляти 
й видобувати такі ресурси.

Компанія «Шелл» має п’ять основних принципів 
розробки нафти та газу із ущільнених порід та 
сланцю. Ці принципи забезпечують захист води, 
повітря, дикої природи й місцевих спільнот на 
територіях, де ми проводимо роботи. Ми 
намагаємось дотримуватися цих принципів на всіх 
проектах «Шелл», де проводиться гідророзрив, 
однак ми також розглядаємо кожен проект 
індивідуально – від геології до довкілля й місцевих 
спільнот – і плануємо наші роботи із 
використанням тих новітніх технологій і методів,  
які найкраще відповідають місцевим умовам. 
«Шелл» також приймає участь у багатьох спільних 
проектах, де компанія не має операційного 
контролю. За умови роботи у спільних проектах,  
де «Шелл» не належить операційний контроль, ми 
намагаємось переконати оператора проекту 
застосовувати схожі принципи роботи. Для активів, Корпоративна програма Goal 

Zero (Мета-Нуль) відображає наше 
прагнення проводити роботи, не 
завдаючи шкоди людям та 
уникаючи значних інцидентів.  
Наші показники по техніці безпеки 
базуються на суворому дотриманні 
високих стандартів компанії, 
використанні численних захисних 
бар’єрів, доведеній компетентності, 
дотриманні новітніх методів  
у роботі й корпоративній культурі, 
яка вимагає від працівників, 
підрядників і відвідувачів зупиняти 
будь-які небезпечні дії.

GOAL ZERO
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Вставка про газ ущільнених та сланцевих порід

На родовищі Пайндейл у штаті Вайомінг ми вжили ряд заходів для зниження рівня викидів при 
виконанні наших робіт. Компанія «Шелл» однією з перших почала використовувати каталітичні 
технології, що використовуються для дизельних двигунів транспортних засобів і блоків 
живлення, для ефективної роботи бурового верстату під час суворих зим у штаті Вайомінг. 
Каталізатори зменшують шкідливі викиди бурового верстату більш ніж на 90 відсотків.

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ВИКИДІВ

ПОВТОРНЕ 
ВИКОРИСТАННЯ 
ВОДИ

На родовищі Граундбірч у Канаді, 
ми інвестували в спорудження 
водоочисної станції для міста 
Доусон Крік. Станція буде 
очищувати стічні води та інші водні 
відходи для повторного 
використання на наших бурових 
ділянках, а також у роботах, що 
проводять місцеві муніципальні 
установи: наприклад, миття доріг  
і орошення спортивних стадіонів.

1. КОМПАНІЯ «ШЕЛЛ» ПРОЕКТУЄ, 
СПОРУДЖУЄ Й ЕКСПЛУАТУЄ 
СВЕРДЛОВИНИ Й НАЗЕМНІ 
ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ БЕЗПЕЧНО 
Й ВІДПОВІДАЛЬНО.

2. КОМПАНІЯ «ШЕЛЛ» ПРОВОДИТЬ РОБОТИ, 
ЗАХИЩАЮЧИ ПІДЗЕМНІ ВОДИ  
Й ЗМЕНШУЮЧИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ 
ВЦІЛОМУ, НАСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЛИВО.

Наприклад:

 У всьому світі ми дотримуємось суворих 
корпоративних стандартів щодо проектування 
свердловин і наземних комплексів та процедур 
щодо їх експлуатації. 

 Перед початком бурових робіт ми проводимо 
оцінку ризиків, що охоплює сфери охорони 
здоров’я, безпеки та охорони довкілля, з метою 
визначення та впровадження методів контролю 
задля зменшення ризиків. Цей комплекс практик 
вноситься у так званий «Звіт про безпеку»,  
що постійно переглядається та оновлюється.

 В усьому світі ми дотримуємось високих 
корпоративних стандартів «Шелл» щодо бурових 
робіт. 

 Ми знаходимось в процесі відмови від 
використання заземлених амбарних систем  
на бурових майданчиках для первинного 
зберігання видобутих вуглеводнів й бурових 
рідин на нафтовій основі.

 Ми плануємо первинне зберігання видобутих 
вуглеводнів й бурових рідин на нафтовій основі  
у цистернах, з подальшим збереженням за 
допомогою обшивки, насипів або подвійних стін. 

 Ми використовуємо подвійні бар’єри  
в заземлених амбарних системах для зберігання 
видобутої води після її відокремлення. 

 Ми виконуємо комплексне проектування та 
спорудження свердловин, з застосуванням 
щонайменше двох бар’єрів, з метою ізоляції  
зони підземних вод від бурових розчинів та рідин 
для гідророзриву. 

 У всьому світі ми не проводимо гідророзрив  
у свердловинах без випробування цілісності 
свердловини під тиском.

 Ми розголошуємо інформацію щодо 
хімреагентів, що використовуються під  
час проведення гідророзриву (в рамках 
дозволеного нашими постачальниками) та 
підтримуємо законодавчі ініціативи, спрямовані 
на обов’язковість розголошення такої інформації 
постачальниками. 

 На наших проектах всі роботи здійснюються 
кваліфікованим персоналом, що пройшов 
відповідне навчання, ми також проводимо 
регулярні перевірки дотримання правил техніки 
безпеки в усіх виробничих процесах.

 Ми маємо плани дій в надзвичайних ситуаціях, 
що враховують місцеві особливості. Ми готові 
швидко та ефективно реагувати у випадку 
виникнення незапланованих ситуацій. 

Наприклад:

  У всьому світі ми проектуємо бурові та видобувні 
роботи з метою забезпечення їх ізоляції від 
підземних вод. 

 У всьому світі ми не експлуатуємо свердловини, 
де неможливо забезпечити повну ізоляцію 
підземних вод під час видобування вуглеводнів. 

 В рамках початкового спорудження верхньої 
частини свердловини та до моменту її 
завершення та проведення гідравлічного 
розриву, ми використовуємо лише повітряно- та 
водонасичені бурові розчини на ділянках, що 
проходять поруч з та відразу під підземними 
водами. Ми встановлюємо обсадні колони та 
цементуємо ці ділянки перед продовженням 
буріння та перед проведенням гідророзриву.

 Ми тестуємо підземні води поруч місць 
проведення нами гідророзриву, згідно наявних 
дозволів, до та після проведення робіт, з метою 
визначення наявності змін внаслідок нашої 
діяльності. Тип та частота такого моніторингу 
залежить від кожної окремої ділянки.

 Ми плануємо нашу діяльність таким чином, аби 
мінімізувати використання питної води та 
використовувати воду, не придатну для пиття, 
наскільки це можливо.

 Ми співпрацюємо з місцевими агенціями  
з охорони водних ресурсів та іншими 
організаціями для вибору водних ресурсів  
для забезпечення виробничих потреб. 

 Ми переробляємо рідину для закінчування 
свердловини (та видобуту воду, яка часто 
природньо присутня в нафтових та газових 
пластах) наскільки це практично можливо  
в умовах конкретного родовища. 

 В усьому світі ми зберігаємо, обробляємо  
й утилізуємо рідину для закінчування 
свердловини та видобуту воду, що не 
перероблялася, відповідально по відношенню до 
довкілля й у відповідності до регулятивних вимог. 

 У всьому світі ми споруджуємо бурові 
майданчики та проводимо видобувні роботи 
щонайменше на такій відстані від зон водних 
ресурсів, яка вимагається законодавством. 
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Вставка про газ ущільнених та сланцевих порід

На родовищі Пайндейл ми вживаємо заходи задля відновлення земельних ділянок відразу 
після завершення бурових робіт. Ми співпрацювали з державним Бюро США щодо 
управління земельними ресурсами задля вироблення найкращих методів рекультивації.  
Ці методи включали в себе засівання ділянки рослинами, розповсюдженими на цих 
територіях, таких як полин, що складає основну частину раціону шавлієвого тетерука, 
вилорогої антилопи і чорнохвостого оленя.

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ

У провінції Шанксі (Китай), 
розробляючи родовище  
Чангбей, ми спонсорували 
будівництво 240 підземних 
резервуарів зберігання води  
і 12 водонасосних станцій,  
які забезпечили кращий доступ  
до питної води 3 000 осіб.

СОЦІАЛЬНЕ 
ПАРТНЕРСТВО

3. КОМПАНІЯ «ШЕЛЛ» ПРОВОДИТЬ СВОЇ 
РОБОТИ, ОБЕРІГАЮЧИ ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ 
ТА КОНТРОЛЮЮЧИ ШКІДЛИВІ ВИКИДИ 
В АТМОСФЕРУ.

4. КОМПАНІЯ «ШЕЛЛ» ПРАЦЮЄ НАД 
ЗМЕНШЕННЯМ ВПЛИВУ СВОЄЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ.

Наприклад:

 Ми складаємо плани для кожної ділянки, де 
проводимо розробку або видобування 
вуглеводнів, знижуючи рівень викидів до 
мінімального практично доцільного.

 У всьому світі ми вимірюємо й каталогізуємо 
шкідливі викиди та подаємо відповідні звіти 
регулятивним органам. 

 Ми проводимо моніторинг видобувних об’єктів 
на рівень шкідливих викидів. Ми застосовуємо 
візуальне спостереження, інфрачервону 
дефектоскопію або інші новітні технології.

 Ми не використовуємо або зменшуємо продування 
свердловин. Якщо це необхідно згідно вимог 
законодавства, ми зменшуємо або припиняємо 
викиди органічних часток за допомогою 
відповідного обладнання, наскільки це можливо.

 Ми зменшуємо викиди органічних часток з 
цистерн, де зберігаються вуглеводні, шляхом 
встановлення бар’єрів або контролюючого 
обладнання, наскільки це можливо. 

 В роботі на буровій ділянці ми використовуємо 
обладнання, що зменшує рівень викидів і/або чисті 
види палива, такі як двигуни на природному газі. 

Наприклад:

 Ми плануємо нашу діяльність і обираємо 
технології, намагаючись максимально обмежити 
порушення спокою місцевих жителів і дикої 
природи. Це стосується спорудження доріг, 
облаштування бурових ділянок, створення шуму 
й додаткового освітлення. 

 Ми працюємо над зменшенням впливу нашої 
діяльності на дику природу й свійську худобу.  
Це, зокрема, включає в себе обмеження 
активності в певні періоди часу.

 Ми оцінюємо можливість встановлення систем 
збору рідин й спорудження трубопроводів на 
стадії розробки там, де це практично доцільно  
й можливо, для того, щоб зменшити рух 
транспорту для перевезення рідин.

 Ми використовуємо найкращі здобутки світового 
досвіду (такі як насадження місцевих рослин та 
моніторинг) для рекультивації бурових ділянок. 

Наприклад:

 Ми співпрацюємо з місцевими спільнотами  
в сфері розвитку економіки регіону й покращення 
методів нашої роботи. Ми дослуховуємося до 
думки наших сусідів, залучаємо їх до співпраці,  
й таким чином визначаємо причини занепокоєння 
й усуваємо їх.

 Ми зустрічаємося з представниками місцевих 
спільнот, відповідаємо на їх питання, 
розповідаємо про нашу діяльність. 

 Ми оцінюємо соціальний та економічний вплив 
наших робіт на життя місцевих жителів, 
намагаючись зменшити негативні його наслідки 
та створити привабливі можливості. 

 Де це потрібно й практично можливо, ми 
складаємо й оприлюднюємо звіти з соціального  
та економічного впливу нашої діяльності. 

 Ми використовуємо можливість навчати  
й наймати на роботу місцевих жителів. 

 Ми визначаємо можливості для стратегічних 
інвестицій та партнерств у соціальному секторі. 

5. КОМПАНІЯ «ШЕЛЛ» СПІВПРАЦЮЄ  
З МІСЦЕВИМИ СПІЛЬНОТАМИ  
В СФЕРІ ОПТИМІЗАЦІЇ МОЖЛИВОГО 
СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО 
ВПЛИВУ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

КОМПАНІЯ «ШЕЛЛ» ВІРИТЬ  
У ТЕ, ЩО НАЗЕМНА РОЗВІДКА 
Й ВИДОБУВАННЯ МОЖУТЬ 
І МАЮТЬ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ 
З ВІДПОВІДАЛЬНИМ 
СТАВЛЕННЯМ ДО ЕКОЛОГІЇ. НА 
МЕНШЕ МИ НЕ ПОГОДИМОСЯ.

ГРЕХЕМ ТАЙЛІ
ГОЛОВА КОМПАНІЙ «ШЕЛЛ» В УКРАЇНІ
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Контроль за дотриманням правил відбувається  
на усіх рівнях
Оскільки видобуток нетрадиційного газу – справа загальнонаціонального рівня, але здійснюєть-
ся на чітко визначених територіях, він вимагає уваги як центральних, так і місцевих органів влади. 
Часто успішні ініціативи, започатковані органами самоврядування, використовуються як основа 
для прийняття загальнодержавних правил. Наприклад, сьогодні у США обговорюється проект за-
кону про обов’язкове розкриття інформації про хімічні реагенти, хоча у багатьох штатах, де вже 
відбувається видобуток нетрадиційного газу, – Техасі, Вайомінгу, Колорадо, Оклахомі, Нью Йорку, 
Пенсільванії – ці правила вже діють1. 

Приміром, компанія, яка бажає видобувати газ у штаті Колорадо, повинна заповнити спеціальну 
заявку для отримання дозволу, зокрема вказати розташування свердловини, навколишню тери-
торію, плани щодо буріння та його складових, зокрема обсадної колони, цементування, поперед-
ження можливих викидів. Ця інформація перевіряється інженерами і технологами регулятора, 
і в деяких випадках вони також вимагають перелік заходів із захисту громадського здоров’я та 
навколишнього середовища. Окремо надається інформація про кластер свердловин, зокрема 
про обладнання, яке буде використовуватись, наявність поверхневих та підземних вод, під’їзних 
шляхів, плани з використання землі та породи. Ця інформація перевіряється працівниками регу-
лятора, відповідальними за захист навколишнього середовища. Ця інформація є публічною, для 
її громадського обговорення надається 20 днів. Особлива увага звертається на позицію органів 
місцевого самоврядування та власників ділянок землі в радіусі 500 футів (дещо більше 150 м). До 
компанії-апліканта можуть бути висунуті додаткові умови, – в частині збереження громадського 
здоров’я та навколишнього середовища2. 

У США існує також ціла низка федеральних законів, які регулюють екологічні аспекти видобутку 
нетрадиційного газу. Наприклад, Закон про чисту воду (Clean Water Act) регулює використання 
поверхневих вод для буріння та видобутку нетрадиційного газу, а також поводження з відпрацьо-
ваною водою з виробничих майданчиків. Закон про безпечну питну воду (Safe Drinking Water Act) 
регулює процес підземного закачування речовин. Закон про чисте повітря (Clean Air Act) обме-
жує викиди в атмосферу від двигунів, обладнання з підготовки газу та інших джерел, пов’язаних 
із бурінням. Закон про національну політику в сфері навколишнього середовища (National 
Environmental Policy Act) вимагає, щоб видобуток та виробництво на федеральних землях здій-
снювалось з урахуванням впливу на навколишнє середовище3. Закон про види, що перебувають 
під загрозою зникнення (Endangered Species Act) вимагає, щоб оператор отримав спеціальний 
дозвіл від Служби охорони дикої природи, якщо окремі види флори або фауни можуть опинитись 
під загрозою від будівництва та експлуатації свердловин. Закон про мігруючих птахів (Migratory 
Bird Treaty Act) передбачає, що оператор несе відповідальність за будь-які збитки, які нанесені 
птахам, що мігрують, і повинен облаштовувати свердловини так, щоб не приваблювати і не на-
носити шкоди птахам4. 

1 Therence H.Thorn. Environmental Issues Surrounding Shale Gas Production, April 2012.
2 Frequently Asked Questions about Hydraulic Fracturing. Colorado Oil and Gas Conservation Commission, http://cogcc.state.co.us
3 ALL Consulting. An Overview of Modern Shale Gas Development in the United States, 2008.
4 Fact-Based Regulation for Environmental Protection in Shale Gas Development. University of Texas. February 2012.
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Разом із тим, федеральні органи не мають достатньо ресурсів, щоб контролювати процес на всіх 
ділянках. Крім того, деякі території потребують особливого захисту навколишнього середовища. 
Тому часто штатам надається право додаткового регулювання видобутку. Штат має право прий-
няти власне законодавство, якщо його норми будуть краще захищати навколишнє середовище, 
ніж федеральні. До сфер, які найчастіше підпадають під таке регулювання, належать геологія, ре-
льєф, промислові характеристики. Органи, які регулюють видобуток нетрадиційного газу на рівні 
штату, можуть бути частиною або Департаменту природних ресурсів (Огайо), або Департаменту 
із захисту навколишнього середовища (Пенсільванія). Часто відразу кілька установ займаються 
різними сферами видобутку нетрадиційного газу5. 

Регулятори також вимагають від компаній моніторити тиск всередині кожної свердловини, і по-
відомляти їх при будь-якому зростанні тиску вище норми. Такий моніторинг дозволяє визначити, 
який тиск здійснюється на стінки свердловини. Окрім цього, регулятори здійснюють часті пере-
вірки, навіть без попередження – наприклад, у 2010 році тільки Комісія штату Колорадо здійснила 
17 000 перевірок, більшість з яких були без попередження6. 

Якщо видобуток нетрадиційного газу відбувається поблизу населених пунктів, органи місцевого 
самоврядування також можуть приймати рішення щодо роботи компаній. Ці рішення часто вима-
гають додаткових дозволів, щоб контролювати, наприклад,  розміщення свердловин біля водних 
територій, рівень шуму та рух вантажівок. Наприклад, орган самоврядування може прийняти об-
меження на рівень шуму, який здійснюється як вдень, так і вночі7. 

В Європі на загальноєвропейському рівні існує кілька Директив, які регулюють процес видо-
бутку вуглеводнів, у тому числі нетрадиційного газу. Це Директива з ліцензування вуглеводнів 
(Hydrocarbons Licensing Directive), а також:

•  законодавство із захисту води: Рамкова Директива щодо води (Water Framework Directive), Ди-
ректива щодо підземних вод (Groundwater Directive) та Директива щодо використання гірських 
порід (Mining Waste Directive);

•  законодавство з використання хімічних речовин: Регламент 2(EC) 1907/2006 щодо реєстрації, 
оцінки, дозволів і обмежень у використанні хімічних речовин (REACH);

• законодавство щодо захисту дикої природи;

•  законодавство, що передбачає покарання операторів за нанесення шкоди навколишньо-
му середовищу (в рамках Директиви про екологічну відповідальність (Environmental Liability 
Directive) та Директиви щодо використання гірських порід (Mining Waste Directive)8. 

У Великобританії регулювання часто використовує принцип «кращих практик». Компанії повин-
ні показати, як вони відповідатимуть вимогам з охорони навколишнього середовища, здоров’я 
та безпеки. Дотримання стандартів контролюється Управлінням з охорони здоров’я та безпеки 
(Health and Safety Executive), Агентством з охорони навколишнього середовища (Environment 

5 ALL Consulting. An Overview of Modern Shale Gas Development in the United States, 2008. 
6 Frequently Asked Questions about Hydraulic Fracturing. Colorado Oil and Gas Conservation Commission, http://cogcc.state.co.us
7 ALL Consulting. An Overview of Modern Shale Gas Development in the United States, 2008.
8 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012. 
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Agency), а також шляхом незалежних перевірок. Ліцензії на видобуток газу надає Міністерство 
енергетики та зміни клімату (Department of Energy and Climate Change). Компанії перед початком 
буріння повинні також отримати дозвіл у місцевої влади9. 

Розроблено універсальні стандарти регулювання
У червні 2011 року Міжнародне енергетичне агентство опублікувало дослідження, в якому спрогно-
зувало подальше активне зростання споживання газу в світі. На думку експертів Агентства, світовий 
попит на природний газ почне зростати після 2010 року і зросте на 44% порівняно з показником 
2008 року10. При цьому, значну частину газу – до третини – буде складати нетрадиційний (сланцевий 
газ, метан вугільних пластів, газ ущільнених порід). Для того, щоб процес видобутку відбувався мак-
симально безпечно та екологічно, Агентство запропонувало урядам, компаніям  та громадськості 
«Золоті правила для золотої ери газу»11, дотримання яких може суттєво підняти якість роботи.

Оцінюй, оголошуй, залучай

•  Ведіть діалог з місцевими громадами, жителями та іншими зацікавленими сторонами на всіх ета-
пах розробки родовищ, у тому числі до початку розробки. Дайте можливість коментувати ваші 
плани та дії, вислуховуйте скарги та оперативно на них реагуйте.

•  Оцінюйте початкові екологічні показники (наприклад, якість підземних вод) до початку діяль-
ності. Постійно вивчайте, як змінюються показники під час видобутку.

•  Зберіть та поширте оперативні дані про використання води, об’єми та характеристики стічних 
вод, метану та інших викидів у атмосферу, разом із обов’язковим повним розкриттям інформації 
про хімічні реагенти, які ви використовуєте, і про обсяги їх використання під час гідророзриву.

•  Переконайтесь, що місцеві громади також отримують економічні вигоди від видобутку.

Дивись, де буриш

•  Вибирайте місця для свердловин таким чином, щоб звести до мінімуму вплив на місцеве се-
редовище, існуюче землекористування, індивідуальні засоби людей для існування, екологію та 
культурний спадок.

•  Правильно досліджуйте геологію ділянки для прийняття зважених рішень про те, де бурити і 
де використовувати ГРП: оцініть ризик глибинних розломів та інших геологічних наслідків, які 
можуть призвести до землетрусу чи проникнення рідин між пластами.

•  Проводьте моніторинг, щоб гідророзрив не виходив за межі газових родовищ. 

9 Unconventional Gas. Houses of Parliament. Parliamentary Office of Science and Technology, April 2011. 
10 International Energy Agency. World Energy Outlook 2010. 
11 International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
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Ізолюй свердловину і попередь протікання

•  Запровадьте жорсткі правила з проектування, будівництва, цементування і тестування ціліснос-
ті нафтогазоносних родовищ, оскільки вони мають бути повністю ізольовані від інших шарів, 
зокрема прісної води. 

•  Враховуйте обмеження мінімальної глибини гідророзриву для підтримки довіри з боку громад-
ськості до вашої роботи, особливо якщо такі операції будуть відбуватись лише подалі від ґрун-
тових вод.

•  Вживайте заходи для попередження та стримування поверхневих витоків зі свердловин, а та-
кож забезпечте утилізацію всіх відходів. 

Використовуй воду відповідально

•  Скоротіть використання прісної води за рахунок підвищення ефективності роботи, повторно-
го використання чи утилізації там, де це можливо, щоб знизити навантаження на місцеві водні 
ресурси.

•  Мінімізуйте використання хімічних домішок, використовуйте більш екологічно безпечні альтер-
нативи. 

•  Мінімізуйте викиди шкідливих речовин.

•  Мінімізуйте забруднення повітря під час виробництва і використання свердловин, від автотран-
спорту, двигунів бурових верстатів, насосів і компресорів. 

Мисли масштабно

•  Шукайте можливостей для реалізації економії на масштабах і скоординованого розвитку місце-
вої інфраструктури, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище. 

•  Враховуйте загальний та регіональний наслідки від масштабного буріння, видобутку і тран-
спортування на навколишнє середовище, зокрема на споживання води, користування землею, 
якість повітря, транспорт і рівень шуму.

Забезпеч високий рівень екобезпеки

•  Переконайтеся, що очікуваний рівень відбору газу з нетрадиційних джерел супроводжується 
пропорційністю витрат, політичною підтримкою, достатньою компетентністю співробітників та 
надійним інформування громадськості. 

•  Знайдіть необхідний баланс у політиці прийняття рішень для забезпечення високих експлуата-
ційних стандартів, стимулювання інноваційної діяльності і технічного вдосконалення.

•  Переконайтесь, що плани реагування на надзвичайні ситуації є надійними і відповідають масш-
табу ризиків. 
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•  Безперервно удосконалюйте правила і методи роботи. 

•  Визнавайте незалежну оцінку і контроль екологічної безпеки. 

Українські стандарти поки відстають від світових практик

Протягом 2011 – на початку 2012 року, на замовлення Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID), команда міжнародних експертів аналізувала законодавчу та регуляторну базу України 
на предмет готовності до розвідки, видобування та використання нетрадиційного газу, зокре-
ма сланцевого. Як виявилося, Україна не має спеціальних законів, що регулюють видобуток 
сланцевого газу, проте його так чи інакше стосуються такі нормативно-правові акти як: зако-
ни «Про нафту і газ», «Про угоди про розподіл продукції», «Про екологічну експертизу», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферно-
го повітря», «Про природно-заповідний фонд», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», 
«Про захист рослин», «Про екологічний аудит»; Водний, Лісовий, Земельний кодекси, а також 
Закон «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них роз-

Рис. 27. Індикатори «кращих практик» в ході розвитку нетрадиційного газового проекту

Джерело: International Energy Agency. Golden Rules for a Golden Age of Gas, 2012.
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міщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності»12.

На думку експертів, українське екологічне і нафтогазове законодавство є надто загальним, за-
лишаючи відкритими чимало питань, які або взагалі не унормовані, або регулюються значною 
кількістю підзаконних нормативно-правових актів13. Така фрагментарність створює перешкоди 
не лише для інвестицій та розвитку нових технологій, але і для дотримання самих екологічних 
вимог.

Попри нещодавно введену норму про додаткові гарантії держави щодо стабільності законодавства, 
в Законі «Про угоди про розподіл продукції» слабко прописане поняття «програма робіт», не до 
кінця визначеною залишається роль державної компанії-партнера14. Сам закон встановлює особли-
вий режим регулювання процесу видобутку нафти і газу, відділяючи його від іншого природоохо-
ронного законодавства, зменшуючи роль місцевих громад та органів місцевого самоврядування, 
централізуючи право підпису на одному відомстві (Міжвідомча комісія з організації укладання та 
виконання УРП), запроваджуючи договірні умови оподаткування, вирішення спорів та інших суттє-
вих питань.

Також, відповідно до чинного законодавства, громади не мають прямого механізму покриття до-
даткових витрат на відшкодування екологічних збитків або додаткових інвестицій в інфраструк-
туру (дороги, школи, водопостачання тощо), оскільки плата за користування надрами є загаль-
нодержавним платежем15. Відтак, єдиним виходом для місцевих органів влади є звернення до 
Кабміну з проханням про виділення компенсацій.

Експерти проекту USAID рекомендували вдосконалити стандарти якості води і атмосферного по-
вітря, посилити програми моніторингу та контролю за дотриманням норм законодавства, а також 
зосередитись на виконанні наступних пріоритетів:

•  краща система збору та аналізу первинної екологічної інформації (вдосконалення методології 
ОВНС);

•  краща обізнаність громадськості про нетрадиційний газ і методи його видобутку (раннє залу-
чення територіальних громад, місцевого самоврядування, громадських організацій до процесу 
розробки покладів);

•  краща регуляторна база (забезпечення більшої участі громадськості у процедурах ОВНС, а та-
кож організація належної експертної підтримки Міжвідомчої комісії з організації укладання та 
виконання УРП)16.

12 Environmental and Regulatory Assessment for Shale Gas Development in Ukraine. Executive Summary, 2012.
13 Там само.
14 Там само.
15  Податковий кодекс України № 2755-VI від 2.12.2010. Розділ IX. Плата за користування надрами, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/

page32
16 Environmental and Regulatory Assessment for Shale Gas Development in Ukraine. Executive Summary, 2012.
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Законодавство вимагає оприлюднення важливої 
для громад інформації
Ще у 1986 році Конгрес США прийняв Закон щодо планування надзвичайних ситуацій та права 
громадськості на отримання інформації (Emergency Planning and Community Right-to-Know Act). 
Документ встановлює вимогу до федерального уряду, штатів, органів місцевого самоврядування, 
корінного населення та промисловості звітувати про використання небезпечних і токсичних ре-
човин. Вимоги цього закону є дуже важливою частиною законодавства щодо видобутку нетради-
ційного газу в США. Він сприяє зростанню обізнаності громадян та їх доступу до інформації про 
використання хімічних реагентів на окремих об’єктах, а також про їх потенційні викиди у навко-
лишнє середовище. Відповідно до пп. 311 та 312 Закону, при виробництві, переробці, зберіганні 
або використанні небезпечних хімічних речовин мають вестись Material Safety Data Sheets, які 
описують властивості цих речовин, їх вплив на здоров’я. Ці дані, а також інформація про запаси 
речовин на підприємствах мають бути доступні для громадськості17. 

У червні 2011 році Техас став першим штатом, який почав вимагати публічного розкриття інфор-
мації про потенційно небезпечні хімічні реагенти, що використовуються при ГРП. Зокрема, відпо-
відно до нового законодавства, дані про всі хімічні інгредієнти, що мають відношення до Material 
Safety Data Sheets, мають розміщуватися у відкритому доступі. Відповідні посилання були розмі-
щені на сайті FracFocus.org. Також публічною має бути інформація про обсяг води, який викорис-
товується для гідророзриву. Штат Колорадо пішов ще далі – відповідно до нового законодавства 
у квітні 2012 року, він зобов’язав надавати інформацію про всі речовини, що використовуються 
при ГРП, а не лише ті, які можуть становити небезпеку18.

У листопаді 2011 року Агентство із захисту навколишнього середовища (EPA) заявило, що буде ви-
користовувати Закон про контроль токсичних речовин (Toxic Substances Control Act) для розроб-
ки проектів регуляторних актів, які будуть вимагати від компаній розкривати інформацію щодо 
«хімічних субстанцій та сумішей, які застосовуються під час гідророзриву». Хоча Агентство поки 
не визначило, яка саме інформація буде предметом оприлюднення, воно заявило, що буде на-
магатись уникнути дублювання програм із розкриття інформації «від свердловини до свердлови-
ни», які вже запроваджені у кількох штатах, і очікує, що правила будуть працювати на створення 
агрегованої картини щодо хімічних речовин та сумішей, які використовуються при ГРП19. 

Міністерство внутрішніх справ США сьогодні також розробляє правила регулювання ГРП на фе-
деральних землях. Проект таких правил передбачає розкриття інформації про хімічні реагенти, 
цілісність свердловини та поводження з відпрацьованими рідинами. Пропозиції проходять про-
цедуру обговорення і, можливо, стануть основою для розробки загальнонаціональних стандар-
тів20. 

У країнах ЄС, які ведуть розробку нетрадиційного газу – Польщі, Німеччині, Великобританії, – 
поки немає спеціального законодавства, яке вимагає розкриття складу хімічних реагентів при 
гідророзриві. Цей процес регулюється чинним законодавством щодо використання хімічних ре-

17 U.S. Department of Energy. Modern Shale Gas Development in the United States: a Primer, 2009.
18 Therence H.Thorn. Environmental Issues Surrounding Shale Gas Production, April 2012.
19 Там само.
20 Там само.
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човин. Компанії повинні публікувати «звіти безпеки» про ті речовини, які вони використовують, 
відповідно до Директиви 96/82/EC (SEVESO-II). Також, у рамках європейського законодавства, іс-
нує Регламент (EC) 1907/2006, – щодо реєстрації, оцінки, дозволів та обмежень у використанні 
хімічних речовин (REACH), який був ухвалений Європейським хімічним агентством (ECHA) і ви-
магає, щоб рідини для ГРП містили лише ті хімічні речовини, які відповідають всім вимогам при їх 
реєстрації. Також, у Польщі інспекції воєводств із захисту навколишнього середовища (Voivodship 
Inspectorate of Environmental Protection, VIEP) можуть вимагати розкриття складу рідини для ГРП, 
а також моніторити його відповідність законодавству з навколишнього середовища21. У Велико-
британії розкриття складу хімічних реагентів при проведенні ГРП є теж обов’язковим22. 

Разом із тим, в європейських країнах громадськість активно залучається у дискусії щодо захисту 
навколишнього середовища. У Польщі передбачається участь громадськості для видачі так зва-
ного «рішення по навколишньому середовищу», яке видається до етапу проходження дозвільних 
процедур. Наявність такого рішення є необхідним для проектів, що можуть мати істотний вплив 
на навколишнє середовище. Схожі механізми громадських консультацій присутні також у Німеч-
чині та Швеції23. 

В Україні немає законодавчої норми про обов’язкове розкриття інформації про склад хімічних 
реагентів під час гідророзриву. У постановах Кабінету Міністрів №1297 та №1298 від 30 листопада 
2011 року про проведення конкурсів на укладення УРП на Олеській та Юзівській ділянках зазна-
чено, що до подачі заявки на конкурс компанії мали надати уряду інформацію про використання 
новітніх, екологічно безпечних технологій, перелік заходів щодо охорони земель, склад хімічних 
реагентів, які компанія планує використати, технології для захисту поверхневих і ґрунтових вод 
від хімічних речовин, заходи щодо раціонального використання водних ресурсів і для захисту 
атмосферного повітря. Також в угоді про розподіл продукції, яка буде укладена між Кабінетом Мі-
ністрів, компанією та українським господарським товариством-партнером на 50 років, має перед-
бачатися щорічне декларування видобувних характеристик, оцінка та вжиття заходів з охорони 
надр і навколишнього середовища. 

21 Final Report on Unconventional Gas in Europe. Philippe&Partners, November 2011.
22 The Royal Society and The Royal Academy of Engineering. Shale Gas Extraction in the UK: a Review of Hydraulic Fracturing, June 2012.
23 Final Report on Unconventional Gas in Europe. Philippe&Partners, November 2011. 
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Нові робочі місця
Американська нафтогазова промисловість сьогодні підтримує близько 9,2 мільйонів робочих 
місць. Зайве казати, що робота в цій галузі добре оплачується. Зі зростанням видобутку очікуєть-
ся, що протягом наступних десяти років буде створено ще 1 мільйон робочих місць1. Розвиток 
лише одного родовища сланцевого газу в США – Marcellus – обіцяє до 2015 року створити 160 
тисяч нових робочих місць у Пенсільванії, 20 тисяч у Нью-Йорку та 30 тисяч у Західній Вірджинії2. 

Зниження внутрішніх цін на газ
Сьогодні частка нетрадиційного газу в США складає до 60% всього видобутку. Реагуючи на швид-
ке зростання постачання, ціни на газ на американському ринку різко впали – наприклад, у 2010 
році ціна на спотовому майданчику Henry Hub склала 4 дол./MMBtu (143,3 дол. за тисячу кубо-
метрів), тоді як в 2008 році вона становила 8-9 дол./MMBtu (280-320 дол. за тисячу кубометрів). 
Вартість газу в інших регіонах світу станом на 2010 рік була суттєво вищою: в континентальній 
Європі – 8 дол./MMBtu (280 дол. за тисячу кубометрів), в Японії – 11 дол./MMBtu (395 дол. за тисячу 
кубометрів)3. 

Податки в центральний і місцевий бюджети
Американська нафтогазова промисловість підтримує 7,7% національного ВВП. Вона сплачує по-
датки, які надходять до федеральних бюджетів, бюджетів штатів та місцевих громад – близько 86 
млн. дол. щодня. Податки на прибуток для енергетичних компаній є значно вищими, ніж для інших 
суб’єктів промисловості – майже удвічі4. 

Інвестиції в місцеві дороги, лікарні, школи
Один з яскравих прикладів, де прихід енергетичних компаній змінив життя місцевої громади, є 
містечко Пайндейл, штат Вайомінг. Сьогодні майже 80% його жителів зайняті у газовидобувній 
галузі. До того, як тут розпочалось масштабне видобування, більшість із них працювали у турис-
тичній сфері та тваринництві (розводили велику рогату худобу, коней, ловили рибу, займались 
мисливством). 90% місцевого бюджету складають податки від роботи газовидобувних компаній, 
за ці кошти вдалось здійснити реконструкцію місцевої школи випускних класів (high school), лі-
карні, побудувати великий спортивний аквапарк. Зусиллями компаній в місцевих школах запро-
ваджено урок «Вступ до енергетики», що дає можливість вже з дитинства визначитись із фахом, 
отримати належну освіту і повернутись працювати у газовидобувну сферу містечка. Також жителі 
Пайндейла мають право звертатись до компаній з ініціативами щодо фінансування проектів міс-
цевого розвитку. 

1 http://map.energytomorrowmap.org/
2 http://energytomorrow.org/job-creation/#/type/all 
3  Impact of Shale Gas Production on the Market Fundamentals and Energy Security of Certain Countries. International Center for Climate Governance, 

April 2012. 
4 http://energytomorrow.org/economy/taxes/#/type/all
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Місцеві жителі розповідають, що раніше – ще п’ять років тому – компанії вели себе не так толе-
рантно. Тоді в Пайндейл несподівано нагрянула велика кількість машин, людей і техніки, і гро-
мада виступила різко проти такої діяльності. Компаніям довелось шукати компроміс з людьми, 
щоб попередити конфлікти. Як стверджує заступник голови Торгово-промислової палати Браян 
Грей, сьогодні баланс інтересів знайдено – місцева громада задоволена економічним розвитком 
(рівень безробіття тут складає 3% при середньому показнику в США 8%), новими дорогами та 
інфраструктурою, а також увагою компаній до екологічних питань. Раз на квартал компанії про-
водять зустрічі з жителями міста, де обговорюється все, що їх хвилює – використання води, склад 
хімічних речовин, будівництво нових доріг5.

Безперебійне постачання газу 
Забезпечивши власний видобуток газу, країна, а особливо території навколо родовищ будуть 
мати джерело безперебійного постачання газу за конкурентними цінами. Як на рівні місцевої 
громади, так і на рівні країни цей факт означає суттєве посилення енергетичної незалежності, і, 
відтак, безпеки – звичайно, за умов дотримання всіх правил та стандартів видобутку і постачання. 

5 http://ua-energy.org/post/19693
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Громадську думку враховують скрізь, але реагують 
по-різному
Хвилювання громадськості через загрози навколишньому середовищу є всюди, де видобуваєть-
ся нетрадиційний газ – і в США, і в Європі. Також майже усюди – навіть у США1 – засоби масової ін-
формації, описуючи деталі видобутку, оперують більше загальною інформацією, ніж конкретними 
науковими дослідженнями. 

Однак реакція урядів на позицію громадськості різниться. У США відповіддю є законодавчі вимо-
ги до компаній максимально прозоро і детально звітувати про свою діяльність, а також жорсткий 
урядовий і громадський контроль процесів видобутку. Європейський Союз на рівні Європейської 
Комісії поки вивчає питання особливостей видобутку, делегувавши право давати дозвіл на видо-
буток на національний рівень. У Великобританії заборонена діяльність з видобутку нетрадицій-
ного газу лише в окремих місцях – тих, які мають високу сейсмічну активність, і водночас активно 
запроваджується законодавство з прозорості та контролю, за аналогією з США. У Польщі триває 
такий же процес, хоча не настільки активно. У Німеччині нетрадиційний газ видобувається на 
окремих землях, однак сьогодні тривають розмови про уніфікацію всього законодавства зі зві-
тування та контролю на федеральному рівні. Франція і Болгарія, реагуючи на протести з боку на-
селення, прийняли рішення заборонити гідророзрив, а відтак і видобуток нетрадиційного газу. 

США: Gasland і його спростування
Кілька років тому в Інтернеті з’явився фільм «Газова земля» (Gasland), який розповідав про видо-
буток нетрадиційного газу в США. Особливо вражав момент, коли пересічні американці відкрива-
ли крани з водою, підносили запальничку – вона починала горіти. Це явище тоді пояснювали саме 
розробкою і видобутком нетрадиційного газу: мовляв, через недостатньо герметичні свердлови-
ни він потрапляв у водоносний шар ґрунту, і звідти – до водопроводів. У штаті Колорадо, де було 
знято ці кадри, фільм викликав неабияке обговорення як на рівні політиків, так і компаній. Згодом 
стрічку було перекладено на російську мову, і навіть сьогодні вона є аргументом для екологів 
та політиків у Східній Європі, зокрема Україні, щоб заборонити практику видобутку вуглеводнів 
шляхом гідророзриву. 

Інформацію відразу взялись перевіряти державні органи, за результатами яких Комісія зі збере-
ження нафти і газу штату Колорадо опублікувала звіт2, де спростувала озвучені у фільмі висновки. 
Згідно з дослідженням Комісії, газ, показаний у фільмі, не є супровідним під час видобутку нетра-
диційного газу, і відтак не пов’язаний ні зі свердловиною, ні з роботами. Окрім цього, журналісти 
зняли фільм «Правдива земля» (Truthland), де також спростовують міфи і пояснюють весь процес 
видобутку нетрадиційного газу.

1 Fact-Based Regulation for Environmental Protection in Shale Gas Development. University of Texas, February 2012.
2 Детальніше зі звітом можна ознайомитись за адресою http://ua-energy.org/post/19693.
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Болгарія: спонтанно організовані протести
У січні 2012 року парламент Болгарії заборонив використання технології ГРП і встановив штраф у 
розмірі 100 млн. левів (65 млн. дол.) для порушників3. Це рішення зірвало плани компанії Chevron 
щодо розвідки покладів сланцевого газу. У 2011 році вона виграла тендер на геологорозвідку ро-
довища Novi Pazar і отримала від уряду ліцензію на п’ять років4. Однак, відразу після цього по всій 
території Болгарії розпочались протести громадськості. Найбільш численні виступи (таких було 
4) налічували до 300 учасників. Основна частина протестів збирала не більше 100 осіб. Експерти 
відзначили, що акції відбувались організовано, двома хвилями – у вересні та січні, за три дні до 
розгляду парламентом рішення про заборону ГРП. Запитання викликала також різка зміна погля-
дів населення за короткий час – відповідно до опитування у січні 2012 року, 65% болгар підтрима-
ли розвідку сланцевого газу при гарантуванні збереження довкілля, а опитування, проведене у 
березні того ж року, показало, що 66% громадян підтримують введену парламентом заборону5. В 
основі протестів лежала теза про екологічні загрози гідророзриву, при цьому активно використо-
вувався образ Чорнобиля як символ екологічної катастрофи. Багато власне болгарських (а не ро-
сійських) експертів визнавали, що такі спонтанні протести спровоковані російськими інтересами. 
Сьогодні у Болгарії розглядається можливість відмови від мораторію на видобуток сланцевого 
газу. Створено громадський Рух за енергетичну незалежність (DEN)6, який вимагає від уряду та 
парламенту повернутись до роботи з інвесторами.

Франція: дослідження перш за все
У липні 2011 року Сенат Франції заборонив метод видобутку корисних копалин, який носить на-
зву «гідророзрив пласта»7. Підтримка такого рішення не була однозначною: «за» проголосувало 
176 сенаторів, проти – 151. Заборона на ГРП була відповіддю на протести жителів регіонів по-
близу Парижа, де компанії розпочали розвідку та експлуатацію сланцевих родовищ. Незадово-
лення висловили і місцеві органи влади, оскільки ліцензії для компаній були видані «в обхід» їх 
рішення. Основною причиною для заборони стала можливість забруднення підземних запасів 
питної води8, а також необхідність приведення законів з охорони навколишнього середовища до 
належного рівня9. 

3 http://ua-energy.org/post/15948
4 http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRURXE80H00320120118
5 М.Гончар. Антисланцеві кампанії у Європі: реальність чи маніпуляція?, http://ua-energy.org/post/19891
6 http://ua-energy.org/post/17882
7 http://www.epravda.com.ua/news/2011/07/3/290666/
8 http://vz.ru/news/2011/7/1/503880.html
9  Impact of Shale Gas Production on the Market Fundamentals and Energy Security of Certain Countries. International Center for Climate Governance, 

April 2012.



80

Чому Україні варто критично оцінити ситуацію  
в Болгарії та Франції
В Україні також лунає багато критичних зауважень на адресу видобутку нетрадиційного газу, у 
тому числі гідророзриву. Однак, це питання потроху зміщується з площини екологічної оцінки та 
технологічного контролю до політичних дискусій, які ризикують перетворитись у маніпуляції. Од-
ним із доказів того, що гідророзрив стає політичним питанням, є підтримка протестів проти ГРП 
з боку деяких політичних сил. Так само, як і в Болгарії, вони повторюють тезу про Чорнобиль як 
образ екологічної загрози. 

Проблемою, яка сприяє нарощуванню міфів в Україні, є слабка співпраця центрального уряду і 
місцевих органів влади з громадою. Попри те, що конкурсна документація для компаній містила 
вимогу розкриття складу хімічних речовин, що будуть використовуватись при ГРП, уряд не по-
ширює і не анонсує поширення цієї інформації.
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