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3 Повернутись до змiсту

Природний газ з нетрадиційних джерел – такою є коректна з наукової точки 
зору назва метану (СН4), що на початку ХХІ століття промислово став видо-
буватись з джерел, які донедавна були недоступними. Частіше звучить назва – 
нетрадиційний газ (НТГ), що є відповідником англійського unconventional gas. Цей 
термін дещо невідповідний хімічній природі, оскільки мова йдеться про той же 
самий метан, незалежно від того, у який спосіб і з якого геологічного середовища 
його видобувають: чи то у вигляді традиційного природного газу чи то природно-
го газу з аргілітових сланців, ущільнених пісковиків, вугільних товщ. Але, зрештою, 
термін «нетрадиційний газ» є припустимим. Водночас, у широкому вжитку по-
ширення набула інша назва – сланцевий газ, що відображає лише один з різновидів 
НТГ, проте ця назва стала замінником поняття «природний газ з нетрадиційних 
джерел». Видобуток його (сланцевого газу,  газу щільних порід, метану вугільних 
товщ) здійснюється через гідрозрив пласта (ГРП) – на сьогодні єдино можливу 
технологію вивільнення газу з низькопроникних порід. Хоча видобуток природ-
ного газу з різних нетрадиційних джерел має відмінну специфіку в залежності від 
газовмісної породи та геологічних особливостей її залягання, проте в суспільному 
уявленні панує суцільна мішанина визначень, понять, вигадок, інсинуацій тощо. Че-
рез стереотипи, що нав’язуються суспільству розмаїтими екологічними, а пере-
важно псевдоекологічними організаціями, на проблематику НТГ навішено численні 
алармістські ярлики – «небезпека», «загроза», «катастрофа».  Тут панує така ж сама  
плутанина понять, як і у випадку з різновидами природного газу з нетрадиційних 
джерел. На відмінностях увага не акцентується, а в них якраз і прихована суть речей. 

Цим випуском бюлетеня ми намагаємося розставити акценти, використову-
ючи  порівняльний аналіз. Порівняння стосується впливів на довкілля та люди-
ну технологічних процесів, що застосовуються при видобутку НТГ, і зокрема, 
гідророзриву пласта та деяких звичних нам явищ і  процесів, над побічними ефекта-
ми яких ми навіть не замислюємося. Наприклад, використання синтетичних ми-
ючих засобів, користування автотранспортом тощо. Особливу увагу приділимо 
стимулюванню аграрного виробництва через внесення в ґрунт пестицидів та 
мінеральних добрив, адже час від часу ми чуємо констатації про загрозу сільському 
господарству і родючим чорноземам внаслідок видобутку НТГ. 

Вступ
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1. Щодо визначення викликів, ризиків, небезпек та загроз

1.1. Методологічна платформа
Дискусії навколо проблематики НТГ, як правило, не базуються на чіткій 
категоріальній базі  Особливо це стосується суперечок, що розгортаються в 
площині категорій «безпека» - «небезпека»  Розмежування понять «виклик», «ри-
зик», «небезпека», «загроза», «надзвичайна ситуація» («критична подія», «аварія», 
«катастрофа»), які є базовими в теорії безпеки, зазвичай, не здійснюється  Часто 
деякі з них ототожнюються і вживаються як синоніми, що не завжди відповідає 
реальному стану речей  Часто свідомо чи несвідомо має місце підміна понять, 
коли вживається термін «загроза», в той час як мова може йти лише про певний 
виклик  Достатньо згадати порівняння ГРП з Чорнобильською катастрофою   

Даний ланцюжок понять варто розглядати на умовному відрізку «безпека» - 
«катастрофа», що є відповідно двома точками, які характеризують протилежні 
стани об’єкта чи системи  Хоча, не дивлячись на наявність чисельних робіт з 
безпекової тематики як в Україні, так і за рубежем, не існує уніфікованих загаль-
но прийнятих визначень вказаної вище квадри понять  Але, тим не менше, мож-
на провести деякі узагальнення та систематизацію і визначити систему коорди-
нат  Сформулюємо ключові поняття, базуючись як на методології українських 
фахівців, зокрема Горбуліна–Качинського1 (Інститут проблем національної без-
пеки), так і зарубіжних 

БЕЗПЕКА – стан збереження та захищеності сталого існування та розвит-
ку об’єкта (системи), за якого ймовірність змін, спричинених зовнішніми чи 
внутрішніми впливами, будь-яких параметрів (характеристик) функціонування 
є мінімальною – близькою до нуля 

Британські автори словника англійської мови І  Фанк та А  Уегноллс характе-
ризують безпеку як «стан свободи від ризику та загроз»  Безпека та небезпека, 
які часто вважаються як протилежності, виходячи з лінгвістичної особливості 
в українській та деяких інших слов’янських мовах, насправді не є поняттями-
антонімами  Відповідно до бачення Горбуліна – Качинського, рівень безпеки 
вимірюється на відрізку [0 – 1] або у відсотках від 0% до 100%  Таким чином, 
можна припустити, що «небезпека» займає проміжну позицію в ланцюжку «без-
пека» – «виклик» – «ризик» – «небезпека» – «загроза» – «катастрофа»  З аналізу 
та узагальнення існуючих в національних та зарубіжних джерелах визначень 
ключових категорій безпеки, випливає можливість упорядкування ключових 
визначень 

КАТАСТРОФА – стан, протилежний безпеці, що характеризується радикальною 
зміною параметрів (характеристик) функціонування об’єкта (системи), яка при-
зводить до деструкції та низки супутніх негативних наслідків для оточуючого 
середовища і людини 

  1 В П  Горбулін, А Б Качинський «Засади національної безпеки України», Інститут проблем національної безпеки, Київ, 2009
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Катастрофа є своєрідним піковим поняттям ланцюжка «критична подія» - «над-
звичайна ситуація» - «аварія» - «катастрофа»  Вони можуть  розглядатися як 
синонімічні для машинних систем, але для людино-машинних можуть утворю-
вати причинно-наслідкову послідовність  

Для прикладу. Невипуск шассі літака при посадці є критичною подією, що послідовно 
призведе до виникнення надзвичайної ситуації – виконання екіпажем посадки «на фю-
зеляж». Надзичайна ситуація, у свою чергу, може привести до аварії з пошкодженням 
літака, але без людських жертв. В іншому випадку може мати місце катастрофа, що 
означає руйнацію машини та загибель людей як на борту літака, так і на землі.

В подальшому в даній роботі ланцюжок «критична подія» - «надзвичайна 
ситуація» - «аварія» - «катастрофа» розглядається як синонімічний із застосу-
ванням узагальненого «надзвичайна ситуація»  Такий підхід випливає з того, що 
технологічні процеси, які виконуються при роботах з видобутку нетрадиційних 
вуглеводнів здійснюються в надрах без участі людини, а кількакілометрові товщі 
порід є природнім захисним бар’єром для операторів та населення на поверхні  
(На відміну від видобутку традиційних вуглеводнів, де свердловини буряться з 
входженням в зони високого чи навіть аномально високого пластового тиску, 
що містить ризики неконтрольованого фонтанування і послідуючого розвитку 
подій по вектору «критична подія» - «надзвичайна ситуація» - «аварія» - «ката-
строфа», при видобутку НТГ оператори мають справу з невисокими тисками 
(порівняно з традиційним газовидобутком) на гирлі свердловини, що з часом 
знижуються по мірі виходу газу з горизонту після ГРП  Це автоматично означає 
майже нульову ймовірність раптового стрибка тиску з неконтрольованим фон-
тануванням на свердловині )  

ВИКЛИК – висловлений чи виявлений намір суб’єкта щодо реалізації певних 
дій, які можуть вплинути на безпековий стан об’єкта (системи)  Особливістю 
виклику є його дуальність  Він містить як потенційний ризик у невизначеній 
формі, так і потенційний шанс на отримання об’єктом (системою) нової якості 
внаслідок реалізації наміру суб’єкта  

Для прикладу. Революція сланцевого газу в США стала викликом для Європи в цілому і 
для України, зокрема. Цей виклик приваблює перспективою газової самодостатності 
чи, як мінімум, зниження залежності від імпорту  у випадку успіху видобувних проектів, 
але водночас, за певних обставин, може містити деякі потенційні негативні наслідки. 
Однак, приклад США та Канади переконує в тому, що може бути досягнуто стану 
економіко-екологічної гармонізації через впровадження відповідних підходів та удоско-
налення технологій.   

Усвідомлення виклику є важливим з точки зору створення умов для 
мінімізації потенційних негативних наслідків та максимізації потенційної 
доданої вартості. 

Ризик з’являється з викликом і носить потенційний (віртуальний) характер до-
поки не розпочато практичну діяльність  Як правило, під ризиком розуміють 
ймовірність настання певної несприятливої (небажаної, нерозрахункової, 
критичної) події (надзвичайної ситуації), що може завдати шкоди та викликати 
низку втрат   
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Термін ризик у давніх варіантах сучасних мов означає близькі поняття: в 
італійській risicare – лавірувати між скелями, у французький risquer  – оминати 
стрімчак, скелю2   Зв’язок зі словом «скеля» є невипадковим, адже коріння цьо-
го знаходиться в часах первісного мореплавства в прибережних водах, коли 
зіткнення зі скелею означало катастрофу судна та загибель моряків  

Для прикладу. У США майданчик в 2,47 акрів (1 га) є типовою площею для відчуження 
земельної ділянки для бурової, під’їзних доріг і трубопроводів. Після завершення буро-
вих робіт та виконання ГРП й початку видобутку газу на свердловині, її операційний 
майданчик рекультивується та суттєво зменшується – до 1,5 акрів (0,6 га). Майдан-
чик стає схожий на «різдвяну ялинку з клапанів», що залишаються на поверхні. Видо-
бутий газ подається газопроводами на газоочисну станцію, яка, зазвичай, обслуговує 
декілька свердловин. Решта  бурового майданчику рекультивується. Щільність бурових 
майданчиків буде значно нижчою у зв’язку з запровадженням цього методу. Це особливо 
важливо в густонаселених районах, таких як у Європі.

Отже, виклик екосистемі з боку будівельно-транспортного та бурового процесів з 
послідуючим ГРП призводить до певних ризиків, які мінімізуються через застосування 
відповідний комплексів заходів, а в кінцевому підсумку отримується бажаний економічний 
ефект у вигляді видобутого ресурсу газу та продовжується функціонування екосисте-
ми, на яку промисловий видобуток після рекультивації частини бурового майданчика 
має мінімальний вплив.

РИЗИК – параметр невизначеності, випадковості розвитку об’єкту (системи), що 
із змінним рівнем ймовірності може призвести до послідовного генерування 
небезпек та загроз, які у свою чергу, здатні спричинити надзвичайну ситуацію, 
що потягне негативні наслідки 

  2 Фасмер М  Етимологічний словник російської мови: Пер  з нім  - М  : Прогрес, 1971  - Т  3  - 827 с 

Фото 1. Кущ свердловин з видобутку газу щільних порід. 
Родовище «Пайндейл», Вайомінг, США
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НЕБЕЗПЕКА – стан балансування, при якому спостерігаються події, явища та 
процеси, що здатні за певних обставин  призвести до кількісного зро-
стання ризику, яке спричинить до його трансформації у загрозу, а за 
інших обставин – до уникнення такої трансформації  

ЗАГРОЗА – стан переважання ймовірності неминучості виникнення 
надзвичайної ситуації над ймовірністю її уникнення, при якому,  
внаслідок прогресування небезпеки, проявляються фактори уражен-
ня, що здатні завдати шкоди довкіллю, здоров’ю людини, викликати 
інші небажані наслідки 

Головними  характеристиками ланцюжка «ризик» – «небезпека» – «загроза» є: 

ймовірність виникнення події, яка проявляється в тому що 
вона може трапитися, а може й не трапитися; 
невизначеність наслідків, недетермінованість результатів 
здійснення ризикованої діяльності   
варіабельність рівня ризику в часі та під впливом інших 
об’єктивних та суб’єктивних факторів, які перебувають в 
динаміці 

Таким чином, ризик є поняттям тісно пов’язаним з ймовірністю та 
невизначеністю  Ймовірність – це частота настання певної події чи явища, яка 
визначається статистичною повторюваністю  Більш ймовірною вважається подія 
яка частіше повторюється  Отже, ймовірність  пов’язана з дослідною, практич-
ною частотою події, яка в результаті певного процесу чи здійснення діяльності 
обов’язково має настати  У випадку проектів видобутку НТГ в Україні чи в Європі в 
цілому можна вести мову про те, що таким статистичним базисом для визначення 
ймовірності того чи іншого сценарію є Північна Америка – США та Канада  Загалом 
же в українському випадку, як і в європейському у цілому, мова може йти про 
потенційні ризики, себто про «ймовірність ймовірності» настання якихось 
певних негативних наслідків. 

Невизначеність передбачає наявність чинників, при дії яких результати не 
є детермінованими, а ступінь впливу цих чинників невідома   Елементами 
невизначеності є незнання, недостовірність, неоднозначність, фізична (а також і 
інші – геофізична, геологічна, хімічна тощо) невизначеність, лінгвістичні неточності 

Ризик є параметром, в той час як небезпека та загроза є станами  Як і будь-яким 
іншим параметром, ним можна управляти  Ризик передбачає наявність можливості 
управління ним через систему ризик-менеджменту (Risk Management), розробля-
ючи та реалізовуючи необхідні комплекси заходів  

Для прикладу. У штаті Арканзас, після десятків струсів поблизу місць утилізації води, 
які використовуються на величезному родовищі Fayetteville Shale, місцева Комісія з нафти 
і газу змусила закрити діючі свердловини утилізації води та видала розпорядження про 
введення мораторію на створення нових.3  За інформацією Associated Press, «після того, 

  3  http://www motherjones com/blue-marble/2012/04/does-fracking-cause-earthquakes
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як тільки дві з чотирьох свердловин, що використовувались для утилізації 
використаної для ГРП води, були закриті, відбулося різке зниження кількості 
землетрусів. Протягом 18 днів до їх закриття відбулось 85 землетрусів з 
магнітудою 2,5 або більше, а протягом 18 днів після завершення 
їх роботи, відбулось усього 20 землетрусів. Комісія не заборонила 
проведення бурінь для видобутку сланцевого газу в цьому районі 
та проведення ГРП, заборона стосувалась тільки використання 
свердловин для утилізації відпрацьованої води».4

1.2. Екологічні аспекти

Під екологічним викликом можна розуміти ймовірність настання несприятли-
вих для довкілля подій, що здатні генерувати ризики негативних змін екосистеми, 
однак, які не є невідворотними  Ризик при цьому можна розглядати як ймовірність 
виникнення надзвичайних подій, яка не є переважаючою  

Екологічна небезпека може бути визначена як ймовірність настання гіпотетичних 
станів порушення стабільності функціонування екосистеми, що, однак, не веде до 
її деструкції    

Для прикладу. В окрузі Саблет у штаті Вайомінг (США), де з 2001 року розробляється 
родовище газу щільних порід Пайндейл, місцева громада побоювалась небезпеки зник-
нення популяцій рідкісних видів тварин та птахів – білохвостих оленів, вилорогих анти-
лоп та шавлієвих тетеруків внаслідок виконання комплексів бурових робіт та роботи 
автотранспорту. Однак, нічого подібного не трапилося і даний гіпотетичний сценарій 
так і залишився 
г і п о т е т и ч н и м . 
На фото, зробле-
ному у квітні 2012 
року білохвості 
олені мігрують 
по території ро-
довища поблизу 
т е х н о л о г і ч н о г о 
майданчика та до-
роги

Екологічна загроза – стан порушення стабільності функціонування екосистеми, 
що містить ознаки її руйнації, проте не означає невідворотності катастрофи за умов 
припинення (нейтралізації) дії деструктивних чинників  Будь-які загрози завжди 
мають реальний дестабілізуючий характер  

  4   http://planetsave com/2011/09/16/fracking-disposal-wells-linked-to-earthquakes-banned-in-arkansas/

Фото 2. Міграція білохвостих оленів по території родовища з видобутку газу щільних порід. 
Родовище «Пайндейл», округ Саблетт,  Вайомінг, США, квітень 2012 р.
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З точки зору управління екологічним ризиком важливе значення має перманент-
ний аналіз зовнішнього середовища, під яким можна розуміти: 

а) екологічний моніторинг стану довкілля; 
б) карта існуючого техногенного навантаження території; 
в) вивчення природних забруднюючих факторів;  
г) оцінка стану здоров’я населення;  
д) дослідження в галузі новітніх природозахисних технологій;  
е) стан екологічної освіти громадян  

Такий аналіз дасть змогу визначити та здійснити заходи з управління ризиками, що 
мінімізує їх  

Враховуючи наведене вище, необхідно чітко розмежовувати поняття виклик, 
ризик, небезпека та загроза  При цьому ризик є базовим елементом безпекової 
конструкції проектної діяльності, що передбачає втручання людини в екосисте-
му  Ризик вимірюється рівнем ймовірності та управління ним, необхідне задля не-
допущення його трансформації в небезпеку та послідуючу загрозу з настанням 
надзвичайної ситуації  

В українському випадку взагалі мову можна вести про потенційні ризики, оскільки 
питання початку масштабної видобувної діяльності лишається відкритим  5-річний 
термін первинного геологічного вивчення ділянок має дати відповідь на питання чи 
наявні комерційно видобувні запаси газу  За цей час технологічний прогрес у сфері 
видобутку НТГ забезпечить подальше зниження ризиків та навантаження на екосферу   

Для прикладу. Зниження кількості бурових майданчиків автоматично призводить 
до зменшення протяжності необхідних доріг і технологічних коридорів, що дозволить 
зменшити фрагментування природних ареалів. Крім того, кількість рейсів вантаж-
них автомобілів буде знижена, оскільки вода в цьому випадку може бути використана 
декілька разів, а бурові установки не потрібно переміщувати так часто.5  У 2011 році, за 
даними джерел газової галузі, близько 30% всіх нових свердловин з видобутку сланцевого 
газу і газу щільних порід у Сполучених Штатах і Канаді були пробурені з одного майдан-
чика. 6 У випадку видобутку газу щільних порід, горизонтальне буріння, як правило, не 
використовується, виконується буріння вертикальних та похило-спрямованих сверд-
ловин, яких може бути пробурено з одного майданчика значно більше, аніж зазвичай це 
має місце у випадку горизонтального буріння для видобутку сланцевого газу. 

В Польщі опрацьовано варіанти максимального використання методу буріння 
найбільшого числа свердловин з одного майданчика. При горизонтальному бурінні на 
різних глибинах з одного майданчика площею в 3 га можна пробурити до 60 свердло-
вин. Такі майданчики можуть розташовуватися в десяти кілометрах один від одного, 
їх можна озеленювати, а коли бурову установку демонтують, труби, що залишилися, 
зіллються з навколишнім ландшафтом. 7

В Китаї розроблено інтегроване рішення для видобутку сланцевого газу. Воно забезпечує 
зниження експлуатаційного навантаження шляхом використання меншої кількості 
необхідного устаткування. Зокрема, 3 вантажівки для ГРП з подвійними насосами ма-
ють ту ж потужність, що і 20 звичайних вантажівок. Крім цього, замість дизель-гене-
ратора використовується газовий генератор, який працює на видобутому газі. Еконо-
миться 178 тонн дизпалива на свердловині, яке тепер не потрібно доставляти. 60% 
використаних земель можна рекультивувати.8

  5  http://www shale-gas-information-platform org/areas/basics-of-shale-gas/operations html#c209
  6  http://www worldenergyoutlook org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport pdf
  7  http://www rd ru/est-li-busushcheye-u-slantasevogo-gaza
  8  http://www marketwatch com/story/honghua-group-to-launch-integrated-shale-gas-exploitation-solution-at-tc-2012-2012-05-01
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1.3. Порівняльний простір

Переорієнтація суспільної уваги в Україні з боку численних громадських 
організацій псевдоекологічного профілю на проблеми видобутку нетрадиційного 
газу призвела до переходу на другий план низки  реальних екологічних проблем, 
які мають вирішуватись невідкладно  Зокрема, мова йдеться про зростаюче за-
бруднення:

- родючих ґрунтів пестицидами на тлі динамічного розвитку аграрного вироб-
ництва;  
- ґрунтових та річкових вод синтетичними миючими засобами побутового вико-
ристання та засобами автохімії; 
- повітряного середовища автомобільним транспортом, що споживає 
низькоякісне пальне емісією широкої номенклатури шкідливих речовин 

Метою даної роботи є порівняння деяких реальних екологічних загроз в 
Україні та потенційних ризиків для довкілля від можливого в майбутньому ви-
добутку природного газу з нетрадиційних джерел, а також визначення ступеню їх 
впливу на навколишнє середовище та здоров’я людини  

Не ставиться за мету замістити потенційні екологічні ризики наявністю ре-
альних екологічних загроз  Тим не менше, поширеність спекуляцій на тему 
нетрадиційного газу наводить на думку, що декому боротися з «вітряками» є на-
багато вигіднішим з точки зору PR-просування окремих суб’єктів політичного 
процесу та бізнес-інтересів корпоративних суб’єктів, що не зацікавлені у появі 
нетрадиційного газу в енергетичному балансі України  

Отже, доцільно розглянути кожний окремо взятий чинник та дослідити його 
вплив на середовище та здоров’я людини,  а потім провести оцінку ризиків від 
використання ГРП, які, до речі, ще мають бути доведеними на науковому рівні  

http://finance.lg.ua/novosti-ukraini/ukraina-ocherednaya-reklama-slancevogo-gaza/
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2. Порівняльний аналіз

2.1. Хімічний коктейль синтетичних миючих засобів 

Майже щодня кожен 
громадянин України 
використовує побутову 
хімію, шкідливість для 
здоров’я людини якої є 
доведеним фактом  Один 
з найнебезпечніших 
видів побутової хімії – за-
соби для миття посуду  

Вони не особливо 
токсичні, але постійно, 
по декілька разів на день 
потрапляють в їжу з «чи-
стих тарілок»  Доведе-
но, що вони важко змиваються при 
митті посуду, навіть якщо по кілька 
разів омивати посуд проточною водою, при взаємодії з їжею розчиняються, по-
трапляють в організм і поступово накопичуються в ньому  Більшість використо-
вуваних синтетичних миючих засобів містить небезпечні речовини, що можуть 
викликати запалення слизових оболонок носу та очей, подразнення шкіри, ка-
шель, напади астми, збільшують ризик алергії та навіть ракових захворювань 

До найбільш небезпечних речовин відносять: 

  Поверхнево-активні речовини (ПАР), сурфактанти, детергенти — 
хімічні речовини, які знижують поверхневий натяг рідини, полегшуючи розтікання, 
розчиняють жири та білки з брудних поверхонь  За цією ж аналогією, ПАР потра-
пляючи в організм людини руйнують жири та білки, порушують білково–ліпідні 
зв’язки, що призводить до захворювань шлунку, щитовидної залози, нирок та 
печінки  Володіючи деякою хімічною спорідненістю з певними компонентами 
мембран клітин людини і тварин, ПАР, при потраплянні в організм, скупчуються 
на клітинних мембранах, покриваючи їх поверхню тонким шаром, і при певній 
концентрації здатні викликати порушення найважливіших біохімічних процесів, 
що протікають в них, порушити функцію і саму цілісність клітини  До того ж, ПАР 
мають здатність накопичуватися в органах  За оцінками науковців, в середньому, 
в мозку накопичується 1,9% загальної кількості ПАР, а в печінці — 0,6% 9

http://klyuch.com.ua/articles/economy/
chy-isnuyut-bezpechni-myyuchi-zasoby-dlya-posudu/ 

 9  http://www ecovillage in ua/index php/health/other/257-2012-02-27-12-12-50 html
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  Фосфати – солі фосфорної кислоти, які мало розчиняються у воді (за винят-
ком фосфатів калію, натрію та амонію), а потрапляючи в організм людини, нако-
пичуються в ньому  Більшість пральних порошків, що реалізуються на території 
України містять значний вміст - 15-35% фосфатних речовин  Потрапляючи у водо-
ймища фосфати спричиняють їх евтрофікацію (гіпертрофізацію), що проявляється 
у вигляді «цвітіння» водойми та мору риби 

  Хлор є причиною захворювань серцево-судинної системи, сприяє виник-
ненню атеросклерозу, анемії, гіпертонії, алергічних реакцій  Хлор руйнує білки, 
негативно впливає на волосся, шкіру, підвищує ризик захворювання на рак  Хоча 
хлор міститься в побутовій хімії в малих кількостях, але все таки він шкодить з 
кожним разом, коли використовуються засоби з ним, і навіть тоді, коли ці засоби 
не використовуються, усі, хто знаходяться поруч, постійно його вдихають

  Гідрохлорид натрію, який спричиняє захворювання серцево-судинної си-
стеми, негативно впливає на шкіру і волосся, підвищує ризик захворювання на рак 

  Нафтові дистиляти. Входять до складу поліролів і негативно впливають на 
зір та нервову систему людини 

  Феноли та крезоли. Їдкі бактерицидні речовини, які можуть викликати 
діарею, втрату свідомості та порушення функцій печінки та нирок 

  Формальдегід. Сильний канцероген, який спричиняє подразнення очей, 
горла, шкіри та органів дихання  

http://ecoclubua.com/2011/08/myty-parom-chy-vodoyu/ 

Схема 1. Шляхи надходження ПАР в організм людини
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Шкідливі миючі засоби із великою місткістю ПАР та фосфатів є показником став-
лення населення країни до свого здоров’я  Вперше, відома марка миючого засо-
бу була винайдена для відмивання танкерів від нафти  Відповідно до досліджень 
проведених в Українському державному хіміко–технологічному університеті (м  
Дніпропетровськ), речовини які містяться в миючих засобах можна змити тільки 
за 98 разів миття теплою водою (!)  Дніпропетровські хіміки встановили, що за 
рік, користуючись різними засобами для миття посуду, людина споживає близько 
250 мл шкідливих для здоров’я речовин  

Практично вся побутова хімія, що сьогодні застосовується погано розщеплюється 
в природних умовах  Це означає, що пральний або миючий засіб, що потрапляє в 
каналізацію,  ймовірно буде присутнім в річках та морях ще багато років  

На даний момент в таких країнах як Німеччина, Австрія, Швейцарія, Норвегія, 
Нідерланди, використовуються порошки без вмісту фосфатів  В окремих країнах 
безфосфатні пральні порошки займають значну частину ринку: Бельгія – 80% без-
фосфатних порошків на ринку; Данія – 54%; Фінляндія – 40%; Швеція – 40%; Франція 
– 30%; В США в третині усіх штатів діють закони про заборону використання праль-
них порошків, що містять фосфати 

Кричущою є відмінність на українському ринку, де 90% пральних та миючих 
засобів виготовлено на основі фосфатів, хлоровмісних сполук, цеолітів, аніонних 
ПАР, продуктів нафтопереробки та ін  За даними ВЕГО «Мама-86» на сьогодні за-
гальний ринок побутової хімії в Україні становить 350–380 тис т, з них 280 тис т 
виробляється в країні, решта — імпортується  При цьому загальний ринок без-
фосфатних засобів в Україні становить лише близько 1%  Так, із 110 тис тонн син-
тетичних миючих засобів, вироблених в Україні в I півріччі 2012 р , всього 5-10 
тис  тонн становили безфосфатні 10 Виробники не поспішають змінювати склад 
засобів побутової хімії, замінювати фосфати на безпечні речовини натурального 
походження, адже їм це невигідно з фінансової точки зору, оскільки більші витра-
ти на виробництво – означають менший прибуток  

Після прання, з брудною водою триполіфосфат безпосередньо потрапляє в 
грунт, а звідти в річки і озера  Кількість його накопичується, а потім він починає 
діяти, як добриво  Таке підживлення води спочатку викликає бурхливий розвиток 
водоростей, що появляється у вигляді «цвітіння», а потім неминуче старіння водо-
йми  У місцях скупчення небезпечної речовини на поверхні води спостерігається 
«врожай» синьо-зелених водоростей, які мають здатність інтенсивно  розмножу-
ватися: 1 г триполіфосфату натрію стимулює утворення 5-10 кг водоростей, які 
при розкладанні отруюють воду, що призводить до отруєння іхтіофауни та зем-
новодних мешканців локальної біосистеми, а також гіпертрофованого розвитку 
водоймищної флори  

  10    http://vikna stb ua/ua/news/2012/10/18/120329/
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Відбувається різке погіршен-
ня якості води за рахунок 
зміни газового режиму (скоро-
чення вмісту кисню), зміни рН 
води, міграції важких металів 
між донними відкладами та 
водою, отруєння риби  Ак-
тивно зростає і планктон, 
відповідно, чим більше у 
воді будь-якої суспензії, тим 
менше можливості викори-
стовувати річки та водойми 
як джерела питної води  Але 
оскільки іншої води немає, то 
використовується наявна  

Коло замикається  Таким чином, купуючи миючий засіб, людина вже 
наражається на ризик захворювань. Практично, за власний кошт людина 
трансформує ризик в  пряму загрозу здоров’ю. Отруєне фосфатами середови-
ще отруює організм людини  

15 років тому в Японії припинили використання фосфатних пральних порошків  
Аналогічно поступили в Південній Кореї, Таїланді, Тайвані та ПАР  Європарламент 
прийняв постанову, згідно з якою з 30 червня 2013 року заборонено надходжен-
ня на ринок пральних порошків, вміст сполук фосфору в яких  перевищує  0,5 г  на 
стандартну дозу детергенту11   

В Україні законопроект «Про особливості державного регулювання синтетич-
них миючих засобів та товарів побутової хімії» був оприлюднений 27 02 2013 
року  В ньому зазначається: «забороняється виробництво, імпорт та реалізація 
на ринку, митній території України синтетичних миючих засобів та товарів 
побутової хімії, у складі яких масова частка фосфатів у перерахунку на Р2О5 (за-
гальний фосфор) становить більше як: 17%  - з січня 2014 р., 10%  - з січня 2016 
року, 5%  - з січня 2019 року, 0,7% - з 1 січня 2021 року.»12  З цього випливає, що в 
Україні існує проблема навмисного зволікання або потурання окремим власни-
кам підприємств хімічної галузі  Тим не менше, очевидно, що до повного набут-
тя чинності Законом (наразі проект його виставлено на сайті для обговорення 
та внесення зауважень та пропозицій ), Україна буде лишатися ринком збуту за-
боронених в інших країнах синтетичних миючих засобів, які звідти витісняються 
більш високими екологічними стандартами 

За результатами узагальнення даних державного обліку водокористування13: 
підприємствами промисловості у 2011 р  було скинуто 4484 млн куб м  стічних 

Фото 3.  Дніпро в районі Києва. 
http://photo.i.ua/channel/507/3030739/

  11   http://europa eu/rapid/press-release_IP-11-1542_en htm
  12   http://me kmu gov ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=198500
  13  http://www menr gov ua/media/files/NacDopovid2011 pdf , с 43
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вод, підприємствами житлово-комунальної галузі – 2078 млн куб м   Разом із 
стічними водами до поверхневих водних об’єктів у 2011 році надійшло:

- 42,4 тис  т завислих речовин,  
- 403,4 т нафтопродуктів,  
- 801,2 тис  т сульфатів,  
- 637,6 тис  т  хлоридів,  
- 9,1 тис  т азоту амонійного,  
- 57,9 тис  т нітратів,  
- 2,2 тис  т нітритів,  
- 271,4 т синтетичних ПАР,  
- 735,7 т заліза,  
- 7,5 тис  т фосфатів  

У розрізі басейнів рік об’єми скидів  
забруднених стічних вод розподілялися  
у такому порядку:

- Дніпро – 659 млн  куб м ; 
- Сіверський Донець –162 млн  куб м ;  
- Західний Буг – 45 млн  куб м ;  
- Дунай – 45 млн  куб м ;  
- Дністер –37 млн  куб м ;  
- Південний Буг –13 млн  куб  м 

Основними причинами забруднення поверхневих вод було скидання забрудне-
них комунально-побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні 
об’єкти та через систему міської каналізації; надходження до водних об’єктів за-
бруднюючих речовин у процесі поверхневого стоку води з забудованих територій 
та сільгоспугідь, а також ерозія ґрунтів на водозабірній площі 

2.2.  Забруднення атмосферного повітря автомобільними викидами
Окрему увагу слід приділити проблемі забруднення атмосферного повітря  До-
росла людина протягом доби вдихає 15-30 м3 повітря, чистота (якість) якого має 
дуже велике значення для здоров’я14   Інтенсифікація виробництва призвела до 
збільшення викидів в атмосферу токсичних речовин таких, як оксиди сірки, азоту, 
вуглецю, пил різного походження, а також до утворення  високотоксичних спо-
лук в результаті хімічної або фотохімічної трансформації токсичних речовин  

Для прикладу. Діоксид сірки SO2 окислюється в триоксид сірки S2O3, який з вологою 
повітря утворює аерозоль сірчаної кислоти H2SO4. Накопичення сірчаної кислоти в 
атмосфері призводить до випадіння кислотних дощів 15 . Сірчана кислота руйнує тка-
нини легень людей та тварин. Відповідно до досліджень американських вчених, при рівні 
забруднення SO2 до 0,049 мг/куб.м. показник захворюваності (в людино-днях) населення 
Нешвіла (США) складав 8,1%,  при 0,150-0,349 мг/куб.м. – 12% та в районах із забрудненням 
повітря вище 0,350 мг/куб.м. – 43,8%. 

14  http://www labprice ua/naukovo-populyarni_statti/atmosferne_povitrya_chim_mi_dixayemo_oficijna_statistika_i_realnij_stan_problemi
15 http://masters donntu edu ua/2009/feht/zhebel/diss/indexu html 

http://www.zivox.ru/v-kranax-kieva-ochen-gryaznaya-voda/
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Частка автотранспорту в забрудненні атмосферного повітря відіграє не останню 
роль  Вихлопні гази автотранспорту містять оксид вуглецю, оксиданти (продукти 
трансформації оксидів азоту), вуглеводні, свинець, сажу  

Для прикладу. За період експлуатації однієї автомобільної шини на асфальті 
залишається до 3 кг пилу та сажі, які мають канцерогенні властивості. Поряд з 
автомобільними магістралями концентрація канцерогенного бенз(а)перену перевищує 
в 10-12 разів гранично допустиму концентрацію, а в середині житлових кварталів - у 1,5-
5 разів.  Якщо в 1940 р. рак бронхолегеневої системи посідав 12 місце серед усіх форм раку, 
то в 1960 р. - вже 5-те, 1980 р. - 2-ге, а в 2000 р. - вийшов на перше місце16.  

За даними Державної статистичної служби, Україна в 2011 р  збільшила обсяги 
викидів діоксиду сірки на 10,3% - до 1 млн  363,4 тис  т  Зокрема, обсяги викидів 
стаціонарними джерелами склали 1 млн  333,1 тис  т, пересувними джерелами - 
30,3 тис  т  Крім того, обсяги викидів оксидів азоту в 2011 р  зросли на 9,8% - до 663 
тис  т , з них - стаціонарними джерелами було викинуто 333 тис  т, пересувними 
джерелами - 300 тис  т17.   

Для прикладу. За даними екологів вміст свинцю на поверхні  ґрунту біля траси Київ-
Одеса в Україні наближається до 1000 мг/кг, але в місті, де дуже інтенсивний рух транс-
порту, цей показник може бути більшим у 5 разів. Більшість рослин легко переносить 
підвищення вмісту важких металів у ґрунті, лише при вмісті свинцю більше 3000 мг/
кг починається пригнічення рослинного світу навколо дороги. Для тварин небезпеч-
ним є вміст 150 мг/кг свинцю у їжі. Латвійські вчені встановили, що на глибині 5-10 см 
концентрація металів менша, ніж на поверхні ґрунту. Найбільше викидів накопичується 
на відстані 7-15 метрів від краю проїжджої частини, через 25 м концентрація знижується 
приблизно удвічі, а через 100 м наближається до норми. Також варто звернути увагу на 
те, що із загальної кількості викидів 25% залишається на самому дорожньому полотні, а 
решта 75% осідають на прилеглій території 18.  

У 2011 році автомобільним транспортом було викинуто в атмосферне повітря 
2255,2 тис т забруднюючих речовин (90,1%), у тому числі індивідуальним транс-

16  http://www labprice ua/naukovopopulyarni_statti/atmosferne_povitrya_chim_mi_dixayemo_oficijna_statistika_i_realnij_stan_problemi
17  http://www rbc ua/ukr/news/accidents/ukraina-v-2011-g-uvelichila-obemy-vybrosov-dioksina-sery-05042013115900
18  http://www eco-live com ua/content/blogs/zabrudnennya-avtotransportom
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портом - 1667,2 тис т (66,6%)  Викиди від виробничої техніки склали 169,7 тис т 
(6,8%), залізничного транспорту – 53,6 тис т (2,1%), авіаційного –15,6 тис т (0,6%)  Ос-
новними забруднювачами, що надходять в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел є: 

- діоксид та інші сполуки сірки – 1342,6 тис т, що становить 30,0% від загального 
обсягу забруднюючих речовин,  
- оксид вуглецю – 1066,1 тис т (24,4%),  
- метан – 878,2 тис т (20,1%),  
- суспендовані тверді частки – 606,6 тис  т  (13,9%) 
- сполуки азоту – 381,9 тис т (8,7%)19  

Статистичні дані говорять самі за себе  Можна констатувати наявність еволюції  
екосистеми в бік катастрофи із збільшенням ймовірності виникнення 
невиліковних хвороб у людей 

2.3. Забруднення грунтів хімічними та біологічними компонентами

Одним із факторів посилення антро-
погенного тиску на земельні ресур-
си є забруднення ґрунтів хімічними та 
біологічними компонентами, зокрема, 
пестицидами та неорганічними добри-
вами  При цьому кожного року тисячі 
тонн добрив вносяться в ґрунти та 
спостерігається тенденція їх збільшення  

За даними Держстатистики, якщо на початку 90–х рр  під всі посіви вносило-
ся 141 кг поживної речовини мінеральних добрив на 1 гектар посівної площі, а 
до 2000 рр  спостерігалася тенденція зниження цих обсягів до рівня 13 кг/га, то 
наразі кількість хімікатів, що вносяться в ґрунти знов перейшла у фазу зростання, 
досягнувши 68 кг поживної речовини на гектар у 2011 р 

Пестициди вносяться в поверхневі шари і безпосередньо забруднюють ґрунт,  
воду і повітря  При розкладі пестицидів у навколишньому середовищі утворю-
ються нові хімічні сполуки, які виявляють інші хімічні та біологічні властивості  
У більшості випадків ці речовини можуть бути більш стійкими та токсичними у 
порівнянні з вихідними  Довготривала стійкість у навколишньому середовищі та 
здатність до міграції та накопичення у живих організмах – найбільш серйозна за-
гроза від дії пестицидів  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Warning2Pesticides.jpg

19   http://www menr gov ua/media/files/NacDopovid2011 pdf
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ПесТициДи – це токсичні речовини, їх сполуки або суміші  речовин хімічного чи біологічного  
походження,  призначені  для  знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих  
організмів, гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинностi внаслідок діяльності яких 
вражаються рослини,  тварини, люди і завдається шкода  матеріальним  цінностям 20. 

Природа токсичності пестицидів різноманітна: це може бути канцерогенний 
(виникнення раку) або мутагенний (зміни в генетичному матеріалі) ефект; дія на 
дихальну, ендокринну, імунну, нервову системи21   За даними аграрних видань, в 
Україні у 2011 році було використано близько 35 тис т  пестицидів22   В той же час, 
провідні вітчизняні виробники насіння вказують, що на потреби агропромисло-
вого комплексу України в рік потрібно близько 100 тис  т  пестицидів23  

Така розбіжність викриває надзвичайно важливу проблему, а саме, що часто за-
стосовуються не тільки офіційно зареєстровані і дозволені державними органа-
ми пестициди, а фальсифікат, що потрапляє чи виробляється в Україні незакон-
ним шляхом, не проходячи перевірку на якість, не маючи встановленого складу 
діючих речовин  Такі пестициди зберігаються, як правило, у неналежних умовах 
і відомості про них з’являються лише у випадках нанесення відчутної шкоди  До 
цього також додається проблема утилізації невикористаних, непридатних і забо-
ронених пестицидів  

   

Здебільшого частина необлікованих об’єктів зберігання пестицидів являє со-
бою погано обладнані або зовсім не обладнані захоронення отруйних речовин у 
кар’єрах, балках і навіть на сміттєзвалищах  

За даними Європейської Бізнес-Асоціації в Україні, на 1 тонну деяких оригінальних 
засобів захисту рослин припадає 150 тонн фальсифікату  Тут йдеться, як правило, 
про низькоякісні підробки на кустарних виробництвах всередині країни, спожи-
вачами яких переважно є середні і невеликі господарства24  За даними Державної 
митної служби, у 2012 році тіньовий обіг пестицидів на території України при-
близно склав 17,9 тис  тонн, тобто 20% від загальних об’ємів ринку пестицидів 

http://ua-reporter.com/novosti/26841  http://www.mns.gov.ua/news/11158.html?PrintVersion

20   http://zakon4 rada gov ua/laws/show/86/95-%D0%B2%D1%80
21  http://www apk-inform com/ru/planting/85790# UXF_Y6JSjkp 
22  http://www propozitsiya com/?page=146&itemid=4049
23  http://agrodelta com ua/news/problema-falsifikovanih-pesticidiv-v-ukraini html 
24 http://podrobnosti ua/podrobnosti/2013/02/25/889958 html

Фото 4, 5. 
Неналежне зберігання пестицидів на Хмельниччині
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в Україні25  За підсумками 2012 року, в Україні мали реалізувати 83—85 тис  т 
пестицидів, що мало скласти не більше 70% від запланованих обсягів продаж, в 
першу чергу, через кліматичні відмінності у порівнянні з попередніми роками  
(В Україні розпочато реалізацію програми імпортозаміщення, відповідно до якої 
починається виробництво пестицидів у Черкасах, Рубіжному (Луганська обл ), а 
також планується будівництво заводів в Дніпропетровську та  Шостці ) 

Тут також слід відзначити, що пестициди за походженням поділяються на 
оригінальні, виготовлені компаніями-розробниками і, як правило, захищені па-
тентами; раціоналізаторські, тобто вдосконалені оригінальні розробки після 
закінчення патентного терміну і, так звані, генерики, тобто аналоги на основі 
препаратів, що підтвердили свою ефективність, але вже втратили патентний 
захист  Переважна частина таких виробників мають китайське походження і 
не завжди підтверджену якість продукції  Проте в Україні саме така продукція, 
інколи контрабандного походження, користується підвищеним попитом через 
свою нижчу ціну  

Особливо небезпечним є неправильне або надмірне використання пестицидів  
Причому деяка їх частина трансформується, тобто виникають нові токсичні речо-
вини (вторинна токсикація)  Усі без винятку пестициди при ретельному вивченні 
виявляли або мутагенну, або інші негативні дії на живу природу і людину  Навіть 
разові контакти людини з такими пестицидами, як діелдрін, паратіон, призводять 
до зміни біотоків головного мозку (енцефалограми)  А вплив сучасних органо-
фосфатних пестицидів, які швидко розкладаються, загрожує розвитком депресій, 
роздратування, розладом пам’яті, іншими нейропсихологічними порушеннями  
Близько 90% усіх фунгіцидів, 60% гербіцидів і 30% інсектицидів є канцерогенни-
ми  Наявна пряма загроза для здоров’я людини та для довкілля 

Для прикладу. Учені ще десятиріччя тому попереджали про неминучість зараження 
пестицидами ґрунтових і підземних вод. Їх тривозі тоді не надали значення, а нині в 
різних штатах США близько третини артезіанських свердловин закрито для питного 
водозабезпечення через забруднення пестицидами. І нетрадиційний газ тут ні до чого 
(див.фото внизу).

У нашій країні вміст пестицидів в 
артезіанських водах не контролюється  
Підраховано, що 98% інсектицидів (про-
ти комах) і фунгіцидів (проти грибко-
вих захворювань), 60—95% гербіцидів 
(проти бур’янів) не досягають об’єктів 
пригнічення, а потрапляють у воду і в 
повітря  Крім того, застосовують ще й зо-
оциди (проти гризунів), які створюють у 
грунті мертве середовище 

25  http://www customs gov ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=3154472&cat_id=3181080&search_param=%D0%BF%D0%
B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4&searchForum=1&searchDocarch=1&searchPublishing=1# UXJSaqJSjko

Фото 6.  Артезіанська свердловина в штатті Міссурі, що не використовується внаслідок 
забруднення пестицидами

http://www.ens-newswire.com/ens/oct2008/2008-10-20-092.asp
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Очевидними є негативні наслідки застосування пестицидів для здоров’я лю-
дини, причому спостерігається тенденція до їх зростання, водночас, у об’єктів, 
які пригнічуються пестицидами, спостерігається певна пристосованість до них  
Сьогодні близько 500 видів комах вже стійкі до інсектицидів  Пристосованість до 
пестицидів виникає протягом 10—З0 поколінь, тобто, в процесі мікроеволюції 
виробляється нова властивість 

Нанесення пестицидів відбувається, як правило, ме-
тодом розпилення  Сучасні розпилювачі дозволяють 
забезпечити рівень використання діючого розчину 
на рівні вище 60%, за умови правильного вибору ре-
жиму роботи, погодних умов і рівня розвитку рослин  
Проте в Україні такими розпилювачами користується 
достатньо незначна частка сільгоспвиробників, що 
збільшує втрати діючої рідини до 50% і вище  

Процес біоакумуляції робить практично безглуздим поняття «допустимої дози» 
отрутохімікатів, оскільки, застосовані в зовсім малих дозах, вони, тим не менш, 
будуть накопичуватись в рослинах, тваринних та людських організмах, що вказує 
на пряму загрозу довкіллю та здоров’ю людини  На прикладі пестицидів мож-
на побачити, як через ланцюжки живлення вони потрапляють в організм людини 

Отже, можна підсумувати впливи на довкілля та здоров’я людини від дії побутової 
хімії, автомобільних викидів та пестицидів – усього того, що спричинено технікою 
та технологіями забезпечення комфорту людини, того, що ми не помічаємо в по-
всякденному житті, однак, кумулятивний вплив якого поступово зростає і приво-
дить до негативних наслідків  Суто психологічно людина схильна звинувачувати у 
порушенні свого здоров’я перше-ліпше, що тиражується через мас-медіа, не заду-
муючись, що проблема, насправді, згенерована явищами зовсім іншого порядку  
Шахтар, який палить цигарки, навряд чи задумується над тим, що тютюнопаління 
різко підвищує ймовірність бронхолегеневих захворювань, яка у нього й так ви-
сока внаслідок його професійної діяльності  

http://buklib.net/books/27273/

Схема 2. Циркуляція пестицидів у біосфері
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Як бачимо, з підсумкової Таблиці 1, синтетичні миючі засоби, автовикиди та пести-
циди генерують загрози для довкілля, небезпеку для живих організмів, ризики для 
здоров’я людини, що еволюціонували в бік небезпек 

Табл. 1. Наявні впливи СМЗ, автомобільних вихлопів 
та пестицидів на довкілля та здоров’я людини 
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3. Оцінка потенційних ризиків для довкілля та 
здоров’я людини від видобутку нетрадиційного газу.

Видобування, як традиційного, так і нетрадиційного газу передбачає наявність 
потенційних ризиків та загроз для навколишнього середовища і здоров’я людини  
Однак,  рівень цих потенційних ризиків ще належить вивчити, а тому їх не можна 
порівнювати з тими реальними загрозами, які є в Україні на сьогодні та вимагають 
невідкладного втручання, як з боку уряду, так і неурядових екологічних організацій 

Що стосується НТГ, то до потенційних ризиків, пов’язаних з його видобутком 
відносять: 

•	 шумове	забруднення;	 
•	 забруднення	повітря;	 
•	 надмірне	використання	води; 
•	 використання	хімічних	реагентів	для	ГРП; 
•	 можлива	наявність	природної	радіоактивності	порід; 
•	 проблеми		переробки,	поводження	та	утилізації	використаної	води; 
•	 потенційне	забруднення	поверхневих	вод	та	шарів	питної	води; 
•	 техногенна	сейсміка.

До екологічних загроз відносять: 

•	 наближеність	до	заповідних	зон; 
•	 вплив	на	локальне	біорозмаїття; 
•	 баланс	парникових	викидів.

Зупинимося детальніше на перелічених ризиках та загрозах і спробуємо дослідити 
їх справжній вплив на середовище 

3.1. Шумове забруднення
Під час підготовки майданчику, проведення буріння, гідророзриву, рекультивації 
майданчику, та використання транспорту під час видобування нетрадиційного газу 
може відбуватися підвищення шумового фону  На відстані 300 м, в залежності від на-
прямку, очікується шумове забруднення на рівні 42–48 дБ26 (для порівняння: шепіт, 
шелест листя – 20 дБ, читальня – 40 дБ)  Рекомендований діапазоном шуму для жит-
лового приміщення із функціональним призначенням, орієнтованим на відпочинок 
– 40-47 дБ27   Таким чином, за умови дотримання дистації щонайменше 300 м, 
граничне значення характеристик шуму буде відповідати прийнятним нормам   

26  Hungarian shale gas – Impacts on the environment and human health, Matthias Altmann, Dr  Klaus Bitzer, Zsolt Matra, Werner Weindorf, 2012
27 http://do gendocs ru/docs/index-182708 html?page=20
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На малюнку зображено градацію 
рівня шуму від типової промислової 
свердловини вдень та вночі (на основі 
досліджень Kötter Consulting Engineers 
(2008) та KvVM-EüM (2008)), розміщеної 
в сільській місцевості з житловими бу-
динками  

За умови розміщення джерела шуму на відстані 500 м від житлового сектору гра-
нична межа шуму не буде перевищувати допустиму норму 

3.2. Надмірне використання води 
Для буріння типової свердловини та проведення багатостадійного ГРП зазвичай 
використовується 10 000–20 000 куб м   води, з яких 2500–5000 куб м  в ході 
виконання бурових робіт та 7500–15000 для проведення багатостадійного (5–15) 
ГРП  Варіативність у обсягах залежить від геології та кількості стадій ГРП 

При цьому потенційними джерелами води можуть бути поверхневі води 
(річки, озера), джерела комунального водопостачання, перероблена вода від 
попереднього буріння, або вода може доставлятися із дистанційних джерел за 
допомогою цистерн 

Відповідно до оцінки Масачусетського Технологічного Інституту в США, частка 
водовитрат для проведення ГРП становить менше ніж 1% в загальному балансі її 
споживання в регіонах видобутку нетрадиційного газу 

Для порівняння: середньозважені витрати води для видобутку НТГ з 
розрахунку на одиницю енергії співвідносяться наступним чином – 1,2 
об’єми води на одиницю енергії для НТГ : 1,5 для традиційного газу : 14 для 
традиційної нафти : 50,5 для отримання синтетичного газу з вугілля :  15805 
для біопалива з зернових зрошуваних культур28 . Як бачимо, контраст в 
питомих обсягах використання води разючий і свідчить саме на користь 
НТГ, навіть у порівнянні з традиційними вуглеводнями.

Мал. 1. 
Градація рівня шуму від типової 
свердловини, на якій проводиться 
видобуток нетрадиційного газу в 
порівнянні з прийнятими обмеженнями 
вдень та вночі.

Джерело: Hungarian shale gas – Impacts on the environment and human health

28 Розраховано на основі: David Pursell, An Davis Vaughan  Frac Attack: Risks, Hype, and Financial Reality of Hydraulic Fracturing 
      in the Shale Plays, 2010
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3.3. Потенційні ризики витікання критичних субстанцій
До критичних субстанцій, які потенційно можуть виділятися при видобутку 
нетрадиційного газу відносять парникові гази, зокрема вуглекислий газ CO2,  ме-
тан CH4, закис азоту N2O, а також такі забруднюючі речовини, як діоксид сірки 
SO2, оксиди азоту NOx, тверді частки, леткі органічні суміші, чадний газ CO, ре-
човини, що використовуються безпосередньо для проведення гідророзриву, як 
і вміст води зворотнього току, що включає хімікати  та природні радіоактивні ре-
човини, які вимиваються з геологічних формацій   

Якщо в якості прототипу взяти «угорську модель» проведення ГРП компанєю 
ТХМ,  розроблену та описану німецькими експертами з LBST29, то уявляється мож-
ливим оцінити відповідний ризик  В залежності від кількості етапів ГРП в кожну 
свердловину вливають від 0,5 до 3 млн  л води  Буріння куща з 8–16 свердловин 
на майданчику та передбачувана загальна кількість таких майданчиків в 160, має 
наслідком загальне вливання води на рівні 128–3400 млн  л, або 6,4–170 млн  л 
на рік  За оцінкою TXM, зворотній тік води складає 80–100%, а запланована пе-
реробка цієї води - 70–80%  З огляду на  середню концентрацію компонентів на 
рівні 0,02% в закачуваній воді, загальні обсяги хімічних речовин будуть склада-
ти приблизно 26 000–675 000 л або 1300–34 000 л на рік  Доставка цих хімікатів 
до майданчику, де буде проводитися буріння буде вимагати 1–2 ходки транс-
порту за умов використання найбільших можливих цистерн  Таким чином, при 
концентрації  токсичних речовин в хімічному розчині до 0,2%, потенційний 
ризик забруднення є низьким. 

В рамках порівняльного наукового аналізу проведеного в Німеччині у 2011–2012 рр  
та фінансованого за рахунок американської компанії ExxonMobil,  дослідники–
токсикологи запропонували більш розгалужену схему оцінки рівня ризиків  Ба-
зуючись  на цьому аналізі виявилось, що серед субстанцій запланованих для 
використання у ГРП, обезводжений світлий нафтовий дистилят є найбільш кри-
тичним компонентом  Навіть якщо він буде використовуватися з максимальною  
концентрацією нижче за 300 мг/л, потенційні ризики вважаються значними 

Нижня плата конгресу США опублікувала список більш ніж 700 речовин які вико-
ристовуються в ГРП в США (Waхman, 2011)  З огляду на екологічні ризики викори-
стання деяких з цих компонентів, компанії розробляють та тестують нові суміші  з 
метою зменшення можливих токсичних ефектів  Проводяться постійні експери-
менти із заміщення, так наприклад біологічний крохмаль намагаються викори-
стовувати в якості гелеутворюючого агента  

Компанія Halliburton має на меті замінити біоцидні компоненти (знищувачі 
бактерій – прим. наша) ультрафіолетовою обробкою флюїду та вже провела 
перші тестові ГРП в Техасі, США у травні 2011 року  До відповідного підходу вда-
лась і австрійські «OMV Group» та «Montan Universität Leoben», які поєднали це 
з використанням кукурудзяного крохмалю в якості гелеутворюючого елементу, 
бокситів (алюмінієва руда, що хімічно являє собою суміш гідроксиду алюмінію, 
оксидів заліза та кремнію та має високу міцність – прим. наша) в якості пропанта 

29  Німецька консалтингова компанія Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST)
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та води як єдиного рідинного компоненту для розчину   Технічне обґрунтування 
передбачається провести у 2015 році, економічна ефективність має бути розра-
хована у 2018–2019 рр  відповідно до досліджень Федерального агентства з на-
вколишнього середовища Німеччини (UBA) від 2012 року  Іншими концептуаль-
ними розробками є граничне буріння з диференціальним тиском (extreme over 
balance perforation), кавітаційні гідровібрації, фрекінг  із використанням скрапле-
ного вуглеводневого газу (пропан–бутанові фракції), хімічні симуляції із викори-
станням кислот, термальні стимуляції 

Три головні способи поводження із відпрацьованою водою це: 

оптимальним варіантом є переробка та очищення води для майбутніх потреб, 
хоча й не завжди це знаходить економічне обґрунтування;

вода може  бути очищена в місцевих очисних спорудах для подальшого вико-
ристання на потреби сільського господарства; 

вода може бути залита в глибокі геологічні шари та пустоти 

Ризиком, який впливає на якість грунтових вод є повторне вливання води зво-
ротнього току, що використовувалася для фрекінгу, тому потрібно уникати таких 
операцій  Якщо вода зворотнього току закачується в глибокі водоносні шари, 
вона неодмінно призводить до забруднення цих шарів та створює ризики для не-
глибоких водоносних шарів, якщо між ними трапиться поєднання  В такому разі 
має гарантуватися дотримання вертикальної безпечної відстані до верхнього во-
доносного шару –   не менше за 600 м  

Для прикладу: На схемі нижче зображена типова газова свердловина. Показовим є 
порівняння глибини свердловини з Ейфелевою вежею, висота якої складає 324 м. Якщо 
верхні шари питної води залягають на глибині перших декількох сотень метрів, то 
глибина, на якій проводиться гідророзрив становить 3000–6000 м, в залежності від 
різновиду геологічних порід. Додатковим заходом безпеки від витікання хімічних розчинів 
та води є вдосконалена система обсадки: 

Мал. 2. 
Глибина свердловини відносно 
горизонтів питної води

Джерело: International Association of Oil & Gas producers (OGP)
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Коли задіюється Система замкунутого циклу використання компонентів із нульо-
вим рівнем відходів (Closed Loop Fluid and Solids System with zero discharge), про-
блема із закачуванням використаної води у глибокі горизонти не виникає30 

ГРП кожної свердловини передбачає 500-3000 куб м  відпрацьованої води, і всі 
1280-2560 свердловини будуть мати 1–6-стадійний ГРП  За умови очищення на 
70–80%, загальний обсяг на рівні 0,128–3,4 млн куб м  відпрацьованої води та 
бурового бруду має закачуватися в породи  Хоча повторне закачування відпра-
цьованої води є традиційною операцією в США, вона є нерекомендованою, на-
приклад, для угорського випадку  Ймовірно, виходячи з наявності та значної по-
ширеності джерел термальних вод глибокого залягання на території країни, які 
становлять основу рекреаційного бізнесу  Рекомендовано дотримуватися дис-
танції 10 км від заповідної території та 500 м від бурових майданчиків до водойм, 
однак, це не є універсальною нормою  

Дослідники дійшли висновку, що можливість появи розриву довжиною більше 
350 м від однієї операції ГРП складає 1%  У тестових дослідженнях в Північній 
Америці максимальні довжина розриву породи склала 588 м  Однак, залиша-
ється невивченим до якої міри буде збільшуватися розрив від повторного ГРП  
Показовим є те, що якими б довгими не були тріщини внаслідок ГРП, вони не в 
змозі вийти на нижні водоносні горизонти, оскільки відстань між зоною ГРП та 
найбільш глибоко залягаючими водоносними горизонтами кратно перевищує 
максимально ймовірно довжину тріщин  Це добре видно на прикладі родовища 
Марселлус у США – понад 1 км, а з урахуванням особливостей геології залягань 
сланців та щільних порід у Європі, ця відстань є ще більшою, аніж у США:

30  http://oilfield gnsolidscontrol com/closed-loop-drilling-fluids-system/

Мал. 3. 
Довжина розривів 
породи відносно 
горизонтів питної 
води

http://fracfocus.org/hydraulic-fracturing-how-it-works/hydraulic-fracturing-process



27 Повернутись до змiсту

Водоносні горизонти, в яких закумульовані запаси питної води і газовмісні пласти  
розмежовані потужними шарами осадкових порід  В геологічних умовах України, 
якщо шари питної води знаходяться на глибині кількасот метрів, то колектори 
нетрадиційного газу – на горизонтах 2500-5000 м (зона застійного водообміну), 
в той час як тріщини від ГРП - в залежності від щільності породи - сягають від 
декількох десятків до декількох сотень метрів (в рідкісних випадках)  Для виклю-
чення ризиків проникнення технологічних розчинів та рідин для ГРП у водоносні 
шари, будують два шари непроникних бар’єрів: залізобетонні обсадні колони та 
цеменування  

Головною метою оцінки ризику, що виникає при використанні хімічної продук-
ції є визначення кількісних характеристик можливої небезпеки, тобто кількісний 
аналіз шкоди яка завдається довкіллю та людині  Так, згідно методології МДУ ім  
Ломоносова 31, кінцевий результат вивчення ступеню ризику має завершуватися 
констатацією: «Можлива кількість людських жертв протягом року в результаті 
використання певної хімічної продукції дорінює N осіб». Таким чином, ризик роз-
глядається як частота реалізації потенційних небезпек, а тому виникає необхід-
ність визначення прийнятного рівня ризику  Подальший розвиток такого під-
ходу дозволяє проводити ранжировку рівня ризику на декілька ступенів – від 
прийнятного до надзвичайно небезпечного, виходячи із кратності перевищення 
нормативу 

За даними амерканських вчених індивідуальний ризик загибелі людини за різ-
них обставин та причин по відношенню до решти населення США на рік складає: 
автомобільний транспорт -  30х10 –5,  падіння -  9х10–5,  отруєння  -  2х10–5  та інш    
Повна безпека людини не може бути гарантована незалежно від її способу життя  
При зменшенні ризику нижче рівня 10–5 на рік громадскість не виражає надзви-
чайної занепокоєності 

Для прикладу. Ступінь ризику загибелі від удару блискавки складає не більше 10–5. 
Мізерним ступенем ризику, на який можна зневажати, вважається 10–8 на рік. Ризик 
смерті від забруднення атмосферного повітря викидами теплової енергетики стано-
вить від 4х10-6 до 2 х 10-5 .

Необхідно зазначити, що достовірну оцінку ризику можна виконати за наявнос-
ті достатньої кількості статистичних даних  Американський Інститут нафти (API) 
провів дослідження32, в якому зазначається, що абсолютний ризик забруднення 
підземних шарів питної води через нафтогазові нагнітальні свердловини стано-
вить від 2х10–8 до 2х10–5  Це означає, що ймовірність критичної події – аварії на 
сердловині з потраплянням вуглеводнів у водоносну лінзу – становить 1 випадок 
на період від 50 тисяч до 50 мільйонів років або ж з кожних 100 тисяч свердло-
вин, пробурених за рік, максимум 2 будуть аварійними  В дослідженні викорис-
тана статистична інформація щодо аварійних випадків на свердловинах  Однак, 
в інших дослідженнях дані відрізняються  Так, наприклад, Броунінг і Сміт33  у 
1993 році вважали, що ймовірніть механічного пошкодження цілісності обсадки 

31  «Оценка и управление рисками при обращении с композиционными материалами и их компонентами», МГУ им  Ломо 
        носова, С И Сердюков, А С Макарова, Москва 2010
32 Michie & Associates  Oil and Gas Industry Water Injection  Well Corrosion, report prepared for the American Petroleum     
      Institute, February 1988  Washington, DC: API, 1988 
33 Browning LA, Smith JB  Analysis of the rate of and reasons for injection well mechanical integrity test failure, presented at SPE/ 
      EPA Exploration and Production Environmental Conference, March 7–10, 1993, San Antonio, TX
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свердловини становить 10%, а тому ризик 
витікання є доволі значним  Очевидно, що 
актуальні ризики витікання внаслідок пору-
шення герментичності свердловини стали 
набагато нижчими, адже з часу написання 
дослідження авторами техніка виконання 
обсадки свердловини була значно вдоско-
налена  

Схоже дослідження Underground Injection 
Practices Council UIPC34 оцінило ризики за-
бруднення підземних горизонтів питної 
води на рівні 2% для нагнітальних свердло-
вин Класу І з відпрацьованою водою, хоча в 
даному випадку протестовано було лише 43 
свердловини (що недостатньо для отриман-
ня повної множини статистичних даних), 
ризик був оцінений на рівні 2x10–2 35  Мал. 4. 

Вдосконалена система обсадок

3.4. Техногенна сейсмічність
У 2011 р  у  Великобританії проведення операцій ГРП  був призупинено на тесто-
вому майданчику компанії Сuadrilla Resources Ltd  після того, як сталися струшу-
вання поверхні магнітудою 1,5 та 2,3  Cлід зазначити, що землетруси магнітудою 
до 2-2,3 людина взагалі не відчуває  Після грунтовного дослідження та з’ясування 
того факту, що сеймічні явища були викликані зовсім не внаслідок ГРП, а вна-
слідок зсуву геологічних плит одна відносно одної із-за ефекту надмірного зма-
щування відпрацьованою водою,  розробка покладів нетрадиційного газу із ви-
користанням ГРП відновилась  Сейсмічні ж коливання, які спостерігались після 
проведення двох гідророзривів на родовищі Bowland Shale у Великобританії, 
вважаються винятковими випадками  Після проведеного британськими експер-
тами дослідження, з’ясовано, що ці землетруси були викликані нагнітанням рі-
дини для ГРП в найближчу зону розлому36   На основі фізичної моделі, яка роз-
роблена після проведення спостережень за сейсмічністю, британські експерти 
визначили максимально можливий рівень землетрусу, яку можна очікувати при 
проведенні майбутніх ГРП за подібних геологічних умов, що мали місце на сверд-
ловині Preese Hall - навряд чи магнітуда буде вище 3,0  

Таким чином, можна дійти ключового висновку щодо сейсмічної активності під 
час ГРП - виникнення коливань та поштовхів пов’язано з технологічними 
процесами утилізації води, використаної для гідророзривів, а не з самими 
ГРП  Британськими експертами також визначено напрямки зниження ймовір-

34  Underground Injection Practices Council (UIPC)  A Class I Injection Well Survey (Phase II Report): Survey of Operations,    
      December 1987  Oklahoma, OK: UIPC, 1987
35 http://www hydratelife org/wp-content/uploads/2012/12/Water-Pollution-Risk-Associated-with-Natural-Gas-Extraction-from-
      the-Marcellus-Shale pdf
36 http://www cbc ca/news/technology/story/2012/04/17/environment-fracking-earthquake-studies html
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ності виникнення сейсмічної активності  Основним з них є швидке відкачування 
рідини після гідророзриву  

Другим висновком є те, що сейсмічна активність, спричинена людським втручан-
ням, відбувається і при інших видах діяльності  Вчені давно звернули увагу, що не 
тільки утилізація води, а й видобуток великих обсягів газу, нафти і води з землі мо-
жуть вплинути на існуючі в породах напруження непередбачуваним чином, що 
може призводити до незначної сейсмічної активності  Мікро-землетруси з магні-
тудою навіть 2-3  трапляються і від звичайних шахт37  Зокрема, раніше видобуток 
вугілля у Британії також викликав тисячі землетрусів  Наприклад, в районі Лан-
кашира було багато сейсмічної активності з магнітудою до 3,1 через проведення 
шахтних робіт  При цьому, як ми бачимо, ніякої істерії довкола загроз від видобут-
ку вугілля чи викачування води з підземних горизонтів, які можуть спричиняти 
збільшення сейсмічної активності, немає 

Ще одним висновком є те, що рівень сейсмічної активності від проведення ГРП є 
досить незначним  Згідно з дослідженням американських геологів, процес гідро-
розриву викликає незначні землетруси, які не відчуваються людьми і не завда-
ють шкоди на поверхні  Британська експертна комісія також дійшла висновку, 
що рівень сейсмічної активності при проведенні гідророзривів за найбільш не-
сприятливих умов попадання в зону розлому навряд чи може бути більшим за  
магнітуду 3,0  

Таким чином, загроза виникнення руйнівних землетрусів є занадто перебільше-
ною і викликана вона зовсім не процесом проведення гідророзривів, а більше 
– поводженням з відпрацьованою водою  Технології утилізації води вже покра-
щені, що на сьогоднішній день є ознакою того, що причин для занепокоєння в 
Україні з цього приводу не повинно бути  Тим не менше, жорсткий та постійний 
контроль за процесами видобутку НТГ є передумовою зниження можливих ризи-
ків від застосування ГРП 

3.5.  Зміни в ландшафті
На малюнку зображено кущ з 15 похило-
спрямованих свердловин для видобут-
ку газу ущільнених пісковиків  Це і є на-
очним прикладом застосування сучасної 
технології буріння з одного майданчика 
цілого куща свердловин, що автоматич-
но зменшує вливи на ландшафт та інфра-
структурне навантаження без зменшен-
ня продуктивності 

37  http://www gasua com/ru/news/2742 html

Мал. 5.  Кущ з 15 похило-спрямованих 
свердловин для видобутку газу ущільнених 
пісковиків http://www.shell.us/aboutshell/shell-businesses/

onshore/shale-tight.html
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Окрім того, після рекультивації поверхня кожного бурового майданчика може 
бути переважно поновлена, для чого пропонується окремо зберігати верхній 
шар грунту 

Компанією ТХМ задля видобутку нетрадиційного газу в Угорщині передбачається 
намітити 160 бурових майданчиків площею в 1 га протягом 20 років  Передбача-
ється видалити 20-40 см верхнього шару грунту і зберігати його для рекульти-
вації  Буріння куща з 8-16 свердловини займе від 1 до 2 років  Після цього 90% 
поверхні кожного бурового майданчика може бути поновлено 

Що стосується розташування технологічних майданчиків поблизу національних 
парків та заповідних зон, то важко собі уявити, щоб хтось з компаній прагнув та-
кої мети  Жодні промислові об’єкти, безвідносно до того, чи призначені вони для 
видобутку НТГ, чи для інших промислових цілей, не можуть знаходитись ані на 
території природо-заповідних об’єктів, ані в межах їх охоронних зон  

3.6. Вплив на локальне біорізноманіття
Шум є значним подразником для деяких видів тварин, особливо для птахів  Після 
початку буріння, яке триває, зазвичай, 24 години на добу, створюється шум і дим 
від дизель-генераторів, що може негативно впливати на окремі біологічні види  
Цілодобова діяльність потребує також освітлення майданчика в нічний час  До 
того ж матиме місце рух вантажівок  Бурові роботи можуть тривати до декількох 
місяців, в залежності від глибини свердловини і типу породи  

Фото 7.  Вигляд технологічних майданчиків до та після виконання комплексів бурових 
робіт та ГРП. Родовище Марселлус, США. 

Фото 8.  Буровий  майданчик в сусідній Польщі

http://www.groundwatersciences.com/marcellus_shale_support.html
http://www.geoexpro.com/article/The_Marcellus_Shale/64251789.aspx

http://gazlupkowy.pl/ministerstwo-srodowiska-
podsumowuje-stan-lupkowych-poszukiwan/
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Можна уникнути завдання шкоди біорізноманіттю або мінімізувати вплив, якщо 
дотримуватися безпечних відстаней (на думку німецьких експертів з LBST,   500 м 
між буровим майданчиком та водоймами, що потрапляють у заповідні території в 
радіусі 10 км)38  Також рекомендується уникати коридорів міграції рідкісних видів 
тварин  Технологічні майданчики видобутку НТГ є значно більш безпечними для 
птаства, аніж наприклад, майданчики вітроелектростанцій з численними висо-
кими опорами та рухомими лопатями вітряків, які генерують не тільки небезпеки 
механічного характеру, але й є джерелом інфразвукових коливань, що відляку-
ють птахів з традиційних маршрутів міграцій       

3.7. Баланс парникових викидів
Ризик–менеджмент має місце і по відношенню до витікання метану, однак, біль-
шою мірою ризики забруднення представлені у відсотковій формі  За оціками 
Агенства із захисту наколишнього середовища США (EPA), на сьогодні в країні ви-
тік метану із свердловин природного газу є меншим за 2%  При цьому вважаєть-
ся що, якщо витік метану буде меншим за 8% – це  вже означатиме перевагу для 
довкілля в порівнянні з видобутком вугілля  У 2013 р  аналіз EPA за 2011 рік пока-
зав, що середній рівень витікання метану для всіх свердловин, включаючи нафто-
ві та газові в США сягав від 0,7% відповідно до даних Greenhouse Gas Reporting 
Program, та до 1,6%, виходячи із даних національної екологічної оцінки39   На ліво-
му графіку нижче зображено рівні викидів метану в порівнянні із 2%-им рівнем, 
який вважається нешкідливим для довкілля в короткостроковій перспективі  На 
графіку праворуч – ретроспектива американської емісії вуглекислоти в атмофе-
ру протягом 20-річного періоду (1992 – 2012 р р )  Помітно, що період після 2007 
року позначений інтенсивною динамікою падіння емісії, що зайвий раз підкре-
сює вагомість внеску від використання природного газу замість вугілля у справу 
глобального обмеження викидів СО2 

Більше того, завдяки переорієнтації промисловості на газ, який витіснив значні 
обсяги вугілля з внутрішнього ринку США, викиди СО2 на сьогодні впали до рівня, 
який відзначався двадцять років назад  Таким чином, НТГ робить вагомий внесок 
у зменшення антропогенної емісії СО2, до чого так прагнуть екологічні організа-
ції, що сповідують боротьбу з кліматичними змінами 

38  Hungarian shale gas – Impacts on the environment and human health, Matthias Altmann, Dr  Klaus Bitzer, Zsolt Matra, Werner  
       Weindorf, 2012
39  http://www api org/~/media/Files/Oil-and-Natural-Gas/Natural_Gas/MethaneBrochure pdf

Джерело: МЕА, Агенство із захисту навколишнього середовища США, ExxonMobil та World Resources Institute 
(WRI). Всі оцінки ймовірності витікання, за винятком оцінки ExxonMobil, були визначені експеременталь-
ним шляхом. Оцінка ExxonMobil включає дані з виробничих майданчиків родовища Марселус.
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Враховуючи іноземний досвід оцінки ризиків, не можна залишити без уваги 
останні австралійські дослідження  Тим більше, що ця країна готується до реалі-
зації масштабних проектів видобутку природного газу з різноманітних нетради-
ційних джерел – сланцевого газу, метану вугільних пластів, газу щільних порід  
У січні 2013 вийшла в світ наукова робота: «Розробка нетрадиційного газу в 
Австралії. Потенційні впливи та ризики для екологічної системи» на замов-
лення Австралійської ради наукових академій  

За результатами дослідження були надані висновки, що на екосистему Австралії, 
яка вирізняється унікальністю своєї флори та фауни, високоризиковими чинни-
ками є впливи на ландшафти та можливе витікання критичних субстанцій, в той 
час як інші фактори, такі як забруднення підземних водоносних горизонтів, оці-
нюються як низькоризикові  При цьому зазначається, що вразливі ареали про-
живання диких тварин більшою мірою будуть оминатися, і в таким спосіб, ризики 
будуть зведені до мінімуму 

Академія соціальних наук Австралії разом з Академією технологічних наук та ін-
жинірингу у червні 2013 р  оприлюднили дослідження: «енергетичний інжині-
ринг: видобуток нетрадиційного газу»,  в якому увага загострена на необхід-
ності відрізняти небезпеку (hazard) від ризику (risk)  В Австралії декілька свердловин  
з видобутку НТГ працюють в тестовому режимі, однак регуляторний механізм є 
поки що недосконалим  Відзначається, що в таких умовах найбільш конструктив-
ним варіантом є налагодження суспільного діалогу та правильне розуміння фак-
ту наявності як ризиків так і переваг від будь–якої промислової діяльності, в тому 
числі – застосування ГРП  При цьому зазначається, що ризики будуть прийнят-
ними у співвідношенні до тих суспільних переваг, що їх має принести видобуток 
вуглеводнів як на локальному та регіональному, так і на національному рівнях   
В цьому контексті промисловість та суспільство мають діяти спільно у вивченні  
можливих ризиків  Однак, австралійський уряд добре розуміє, що враховуючи 
потенційні обсяги ресурсів нетрадиційного газу та їх вплив на майбутній енер-
гобаланс в Австралії, очевидною є потреба точної оцінки ресурсів та врахування 
ризиків, а тому моніторинг та діалог із суспільством мають виступати на перше 
місце  

Запальна дискусія з приводу ризиків гідророзриву у США дала поштовх для ви-
конання дослідження40, в якому зображена ризик–матриця для 20 ключових ри-
зиків, що асоціюються з ГРП 

40  King, G  E  (2012)  Hydraulic Fracturing 101: What Every Representative, Environmentalist, Regulator, Reporter, Investor, 
University Researcher, Neighbour and Engineer Should Know About Estimating Frac Risk and Improving Frac Performance in 
Unconventional Gas and Oil Wells  Society of Petroleum Engineers 

4. Погляд з Зеленого континенту.
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Табл 2. Ключові ризики ГРП та частотність розгортання найгіршого сценарію
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Слід зауважити, що низка потенційних ризиків можуть бути властивими пере-
важно для Австралії  Наприклад, ті що стосуються свердловин з глибиною мен-
ше 2000 футів  Зокрема, вихід ГРП на поверхню через товщу породи при глибині 
свердловини менше за 2000 футів (~610 м), теоретично, може мати місце при ви-
добутку метану вугільних товщ, які в Австралії мають низьку глибину залягання 
або й узагалі виходять на поверхню  

Висновки
Вчені Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 
констатують: «В Карпатському регіоні пробурено більше 3,5 тис. свердловин. Не-
має жодного випадку виходу газу або нафти на поверхню землі окрім як через стов-
бур свердловини» 41  На цьому тлі немає підстав вважати, що зі свердловинами 
для видобутку НТГ буде інакше  Навпаки, сучасні технології та ризик-менеджмент 
дозволяють звести майже до нуля (звісно, нульового показника бути не може в 
принципі) ймовірність катастрофістських сценаріїв 

Ключова річ для розуміння технології ГРП криється не стільки у понятті «гідро-
зрив», скільки у понятті «пласт»  За визначенням пласт — геологічне тіло з плос-
кою формою та однорідними ознаками, що обмежене паралельними поверхнями: 
покрівлею та підошвою, найменша відстань між якими визначає його потужність 
(товщину)  Застосування технології ГРП спрямоване на розрив в межах окремо 
взятого пласта, тому вона й отримала відповідну назву з акцентом на понятті 
«пласт», причому в однині  Реально структура земних надр виглядає зовсім по 
іншому і являє собою численні нашарування пластів порід, що й утворюють при-
родний захисний бар’єр 

Мал. 6. Сейсмо-геологічна модель ділянки надр на прикладі Кобзівської площі. 

«Концерн «Надра», http://www.nadragroup.com

41  Energy  Нефть&Газ  №4, 2013

Викдадене вище у цьому огля-
ді дозволяє сформулювати 
загальні комплекси заходів, 
реалізація яких допоможе мі-
німізувати потенційні ризи-
ки у випадку початку через 
5 років – після завершення 
періоду первинного геологіч-
ного вивчення – промислово-
го видобутку  Передусім, слід 
пам’ятати, що на сьогодніш-
ньому етапі не може йти мова 
про «небезпеки» та «загрози», 
а лише про потенційні ризики      
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Таким чином, загальною рекомендацією є проведення постійного моніторингу 
за станом довкілля  Накладаючи кальку згадуваного вище дослідження LBST по 
Угорщині на український випадок, можна припустити, що рівень потенційних ри-
зиків буде близьким до угорської моделі на Олеській ділянці, де передбачається 
видобуток сланцевого газу та нижчим для Юзівської, де газ ущільнених піскови-
ків має значно глибше залягання, і відповідно, природні захисні бар’єри є більш 
щільними та потужними 

На сьогодні наявні вже деякі оцінки потенційних екологічних ризиків на майбут-
ніх видобувних ділянках в Україні  За словами Тетяни Бобровицької, директора 
департаменту з охорони праці та навколишнього середовища проектів «Шелл» 
в Україні, проект «Бєляївська-400» пройшов екологічну експертизу у Харків-
ському обласному комітеті з екології, а також державну екологічну експертизу  
Була виконана незалежна екологічна оцінка  поточного стану довкілля в райо-
ні проведення робіт  Зокрема, бралися зразки води в колодязях розташованих 
поблизу сіл  Здійснювався хімічний, мікробіологічний та вірусологічний аналізи  
За результатими вищезазначених експертиз ризики забруднення питних 
горизонтів на свердловині оцінені як надзвичайно низькі 42  Також було вико-
нано аналіз повітряного середовища, стану грунтів, рівнів шуму та вібрації  За на-
явною інформацією, компанія «Шелл» проводить аналіз порід видобутих з різних 
горизонтів в процесі виконання бурових робіт, для того, щоб зрозуміти рівень їх 
природної токсичності 43  

Табл 3. Окремі заходи з мінімізації потенційних впливів на довкілля та людину від 
технологічних процесів, пов’язаних з можливим видобутком НТГ в Україні

42  Прес-реліз компанії «Шелл» від 2 серпня 2013 року 
43  Energy  Нефть&Газ  №4, 2013
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Комплекс досліджень в рамках моніторингової програми дозволив констатувати, 
що «усі досліджені параметри відповідають державним санітарним правилам та 
нормам України»  Результати моніторингу підвердили відсутність впливів бурово-
го майданчика на довкілля   Власне кажучи, аналогічні висновки корпоративного 
та державного моніторингу робляться в сусідній Польщі, де бурові роботи три-
вають з 2009 року і мають на порядок більший масштаб, аніж в Україні  В Польщі, 
де станом на кінець червня-початок липня 2013 року пробурено 46 свердловин, 
частина яких із використанням багатостадійного ГРП44, не зафіксовано жодного 
технічного інциденту чи відхилень від моніторованих характеристик природного 
середовища 

Існує можливість мінімізації ризиків, за умов правильного застосування передо-
вих технологій ГРП, врахування міжнародного досвіду та найкращих практик, а 
також вдосконалення вимог діючих нормативних актів в сфері екології  Відповід-
но, галас навколо загроз від видобутку НТГ не має під собою доказової бази  Для 
кожного регіону необхідно проводити індивідуальний екологічний моніторинг, 
який стане складовою частиною стратегії управління потенційними ризиками  
На цьому фоні, в гонитві за викриттям негативних наслідків видобутку, не слід 
забувати про реальні екологічні небезпеки і загрози, які призводять до тихої і по-
взучої екологічної катастрофи вже сьогодні та присутні в житті кожного пересіч-
ного громадянина, починаючи від сільськогосподарської діяльності задля мети 
«більше хліба насущного», продовжуючи миттям посуду задля чистоти і гігієни, і 
закінчуючи повітрям, яке ми насичуємо автовихлопами  

Для України актуальною проблемою на сьогодні є створення повноцінної моні-
торингової системи та затвердження її на законодавчому рівні  Це можливо після 
підписання Угоди про асоціацію (УА) з ЄС, коли Україна буде зобов’язана імпле-
ментувати низку європейських актів  Ось лише деякі з них відповідно до парафо-
ваного тексту УА, що відомий на сьогодні:

Директива № 2003/4/ЄC про доступ громадськості до екологічної інформа-
ції, що передбачає: 

прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого 
органу (органів); 

встановлення на практиці процедур доступу громадськості до екологічної 
інформації та відповідних винятків;

забезпечення надання доступу громадськості до екологічної інформації орга-
нами влади;

встановлення процедур перегляду рішень про відмову у наданні екологічної 
інформації або про надання неповної інформації; 

встановлення системи поширення екологічної інформації громадськості 

44  Ministerstwo Środowiska podsumowuje stan łupkowych poszukiwań 
       http://gazlupkowy pl/ministerstwo-srodowiska-podsumowuje-stan-lupkowych-poszukiwan/
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Директива № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання люди-
ною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 
і Регламентом (ЄС) 596/2009, що передбачатиме: 

прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого 
органу (органів);
встановлення стандартів для питної води;
створення системи моніторингу; 
створення механізму надання інформації споживачам;

Директиви № 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого ні-
тратами з сільськогосподарських джерел, зі змінами і доповненнями, вне-
сеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 

прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого 
органу (органів); 
визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів; 
запровадження планів дій для зон, вразливих до (накопичення) нітратів;
запровадження програм моніторингу 

Як бачимо, імплементація цих документів матиме важливе значення не тільки в 
розрізі мінімізації ризиків при видобутку НТГ, але у розрізі подолання актуальних 
екологічних проблем України, які вже давно мають маркери «небезпек» та «за-
гроз» і не потенційних, а реальних 

Замість післямови.
За статистичними даними у 2012 році, в Україні було вироблено 300,3 млн  дека-
літрів пива солодового та 33,8 млн  дал горілчаних напоїв45  Практично це озна-
чає, що було використано приблизно 3,15 млрд  літрів високоякісної чистої пит-
ної води, видобутої з водоносних горизонтів  Такий обсяг води еквівалентний 
водозатратам на ГРП приблизно 
2100 свердловин (якщо умовно 
припустити, що на 1 свердло-
вину використовується 15 млн  
літрів води), але при цьому, слід 
мати на увазі, що для ГРП ви-
користовується технічна вода, 
а для виготовлення пива – пит-
на, ресурс якої поновлюється в 
рамках довготривалих циклів 
циркуляцій, а не внаслідок се-
зонного кругообігу  Потім ця 
питна вода, трансформована 
в спиртні напої призводить до 
цілком визначених і обрахова-
них статистикою наслідків   http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/komu-pributki-komu-ciroz/p/

45  http://real-economy com ua/news/32645 html
      http://news finance ua/ua/~/1/2013/06/18/303896 
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За статистичними даними, загальна кількість смертей, спричинених трансфор-
мованою в алкогольні напої водою, становила в 2011 році – 11480 осіб, у 2012 – 
10927 осіб  Водночас, мартиролог загиблих від ГРП та його наслідків є порожнім, 
не дивлячись на понад 10-річну історію комерційного видобутку НТГ в Північній 
Америці,  що говорить само за себе  Таким чином, згідно згадуваної вище методо-
логії МДУ ім  Ломоносова46, можна констатувати: «Базуючись на статистичних 
даних Північної Америки, можлива кількість людських жертв протягом року в ре-
зультаті впливів від застосування технології ГРП при ймовірному видобутку НТГ 
дорівнює нулю». Ймовірні втрати людських життів, здоров’я, травматизм будуть 
мати місце як і у будь-яких інших видах промислової діяльності 

Автори даного огляду далекі від того, щоб закликати до «сухого закону» чи забо-
рони пестицидів та синтетичних миючих засобів, або ж відмови від користування 
автотранспортом  Якщо уявити собі світ без миючих засобів це означатиме сплеск 
інфекційних захворювань  Аграрне господарство без пестицидів та мінеральних 
добрив означатиме падіння врожайності, хвороби рослин, нищення врожаю 
шкідниками та інфекціями, які інтенсивно  зростатимуть, що зрештою обернеться 
низькою якістю збіжжя, його ураженням збудниками небезпечних хвороб, дефі-
цитом продовольства і як наслідок – серйозними проблемами для здоров’я лю-
дей  Крайнощі породжують абсурди  Необхідний пошук гармонізованих рішень в 
системі координат, яка не має бути виключно одномірною – екологічною,  техно-
логічною, соціально-економічною, в залежності від того, хто яким детерміністом є  
Має бути багатовимірна система координат і комплексна оцінка потенційних 
ризиків з подальшим ризик-менеджментом у тому випадку, якщо пошуково-роз-
відувальні роботи до 2017-2018 р  увінчаються успіхом і згодом здійсниться пере-
хід до промислового видобування НТГ  До цього ж часу крики про «небезпеки» та 
«загрози» виглядають елементарним невіглаством 

Бурова установка компанії Chevron для розробки покладів нетрадиційного газу біля селища 
Ksiezomierz, у південно–східній Польщі., 11 червня 2013 р.      Фотограф : Janek Skarzynski/AFP

46  «Оценка и управление рисками при обращении с композиционными материалами и их компонентами»,  
       МГУ им  Ломоносова, С И Сердюков, А С Макарова, Москва 2010
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