Сланцевий газ
Нетрадиційний і небажаний:
аргументи проти сланцевого газу

нафта та газ

Видобуток
Цілі розвитку тисячоліття

Гідравлічний розрив пластів
Викиди в атмосферу

Видобувні галузі промисловості:
благо чи прокляття?

Парникові гази
Зміна клімату

Водні ресурси

Сланцевий газ
Нетрадиційний і небажаний:
аргументи проти сланцевого газу
Передмова .................................................................................................. 3
4
1

2

Сланцевий газ у Європі .................................................................... 5
1.1 Що таке сланцевий газ і фрекінг? ......................................... 5
1.2 Потенціал сланцевого газу в ЄС та світі ................................ 5
1.3 Що криється за бажанням розвивати видобуток
сланцевого газу? ............................................................................... 6
1.4 Де в Європі добувають сланцевий газ? ................................ 6
1.5 Залежність від викопних видів палива .............................. 10

5
Як місцеві громади та активісти протистоять розробці
сланцевого газу ........................................................................................ 29
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

Наслідки видобутку сланцевого газу ........................................... 12
2.1 Вплив на клімат..................................................................... 12
2.2 Вплив на відновлювану енергетику та інвестиції в
енеергоефективність ...................................................................... 13
2.3 Вплив на довкілля та здоров’я людей ................................ 15
2.4 Що нам відомо про хімічний склад рідини для фрекінгу?
16
2.5 Забруднення земель та землекористування ..................... 18
2.6 Вплив на населення .............................................................. 19
2.7 Забруднення повітря ............................................................ 19
2.8 Землетруси та коливання .................................................... 19
6

3
Регулювання видобутку сланцевого газу – чи готова до цього
Європа? ...................................................................................................... 20
3.1 Європа прагне контролювати сланцевий газ .................... 20
3.2 Як існуюче законодавство ЄС враховує виклики, пов’язані
із сланцевим газом? ....................................................................... 21
3.3 Напрямок подальшого розвитку законодавства ЄС ......... 24
3.4 Діалог .................................................................................... 25

Створення прикладу для наслідування? ..................................... 26
4.1 Світові запаси ....................................................................... 26
4.1 Високі ризики для довкілля та шкода здоров’ю у країнах,
що розвиваються ............................................................................ 27

Аргентина.............................................................................. 29
Австрія ................................................................................... 29
Болгарія................................................................................. 30
Франція ................................................................................. 30
Німеччина ............................................................................. 30
Нідерланди ........................................................................... 32
Польща .................................................................................. 32
Румунія.................................................................................. 33
ПАР ........................................................................................ 33
Швеція ................................................................................... 34
Великобританія .................................................................... 34
Україна .................................................................................. 35

Висновки: вимоги та рекомендації .............................................. 36

Посилання ................................................................................................. 37

Автори: Ґрейґ Ейткен, Хелен Берлі, Дарек Урбаніак, Антуан Сімон, Сара Уайкс, Лізетт Ван Вліет
Редактори: Семюель Фліт, Поль де Клерк, Лілі Фур
Автори висловлюють подяку Фонду Гайнріха Бьолля і “Ісвара Фаундейшн” за підтримку у підготовці цього звіту.

нафта та газ

Передмова

Видобуток
Цілі розвитку тисячоліття

Гідравлічний розрив пластів
Викиди в атмосферу

Парникові гази
Зміна клімату

Водні ресурси

“В теорії немає ніякої різниці між
Сланцевий газ та технологія його видобутку – гідравлічний розрив пластів або фрекінг – в останні
теорією і практикою. На практиці є“. кілька років стали предметом напруженої полеміки.
Йоґі Берра,
американська бейсбольна легенда

З одного боку, сланцевий газ просувається як безпечне, чисте джерело енергії, яке сприятиме
посиленню енергобезпеки і забезпеченню економічно доступного переходу Європи до
низьковуглецевої економіки. Посилена увага до сланцевого газу як чинника, здатного змінити
ситуацію на енергоринку, породжена швидким розвитком цього сектору у США протягом останніх
10 років. Перспективи розвитку даного сектору в Європі становлять вигоди і для бізнесу. Так,
президент нафтової корпорації “Ексон” Рекс Тіллерсон переконаний: “Найважливіше, що потрібно
1
зрозуміти про сланцевий газ – це те, що для нас він є ще одним перспективним ресурсом” .
Підвищений інтерес бізнесу до розробки запасів сланцевого газу в Європі означає швидку зміну
ситуації у добувній промисловості, і це створює проблеми для регуляторної системи ЄС. Чи зможе
вона адаптуватись до стрімкого розвитку видобутку сланцевого газу і забезпечити нормативноправову базу, необхідну для захисту навколишнього середовища і здоров’я людей?

Втім, як свідчить досвід США, буріння сланцевого газу продовжує викликати занепокоєння щодо
стану навколишнього середовища та здоров’я людей. Серед головних проблем загроза якості
Демонстрація проти розробки сланцевого ґрунтових вод, необхідність великої кількості води для гідророзриву пластів, погіршення якості
повітря та спричинення землетрусів, потенційний вплив на зміну клімату, співрозмірний з
газу в Румунії
© “Фрек-Офф”
впливом вугільної промисловості.
Занепокоєння також викликає вплив сланцевого газу на сталу та чисту енергетику, зокрема тиск,
на інвестиції в відновлювані джерела енергії. Враховуючи його значний вуглецевий відбиток ,
масштаби поширення та рівень інвестицій, зрозуміло, що сланцевий газ не є “перехідним
паливом”, як стверджують його прихильники. Натомість у майбутньому він лише посилить нашу
залежність від викопних видів палива.
Водночас, на сьогодні очевидним є те, що ми вичерпаємо можливості Землі поглинати парникові
гази задовго до того, як у нас закінчаться запаси викопних видів палива. Виконання завдання ЄС з
утримання глобального потепління на рівні до 2°C можливе лише в тому випадку, якщо до 2050
року буде спалено не більше однієї четвертої розвіданих запасів викопних видів палива2.
У Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) вважають, що розвиток сланцевої промисловості
спрямує викиди CO2 “траєкторією, яка в довгостроковому вимірі призведе до підвищення
3
[глобальної] температури до понад 3,5°C” .
У даному звіті розглядаються деякі невирішені проблеми, що стосуються сланцевого газу, в тому
числі пробіли в нормативно-правовій базі ЄС, реалії забезпечення ефективного нормативного
регулювання, питання цінового тиску і впливу лобі, що виступає за розробку родовищ. Увага
приділяється наслідкам підтримки сланцевого газу у Європі та глобальній енергетичній ситуації,
зокрема впливу на країни, що розвиваються. Опираючись на ці питання, ми стверджуватимемо,
що сланцевий газ не може сприяти досягненню Цілей розвитку тисячоліття, зокрема цілі
досягнення сталого екологічного розвитку.
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Також розглядається масовий опір об’єднань та громад по всій
Європі розробці сланцевого газу, що протистоять багатьом
посадовцям ЄС і активно просувають цю нову технологію. Звіт
включає огляд американського досвіду аж до сьогоднішнього дня,
порівняння ситуації у США з ситуацією в Європі і має на меті
зробити вклад у дебати щодо сланцевого газу, які зараз ведуться у
Європі. Наприкінці ставиться питання про те, як сланцевий газ
поєднується із зобов’язаннями ЄС щодо переходу до
низьковуглецевої економіки і практично повної декарбонізації
електроенергетики до 2050 року.

Беручи до уваги докази, представлені в даному звіті, а також те,
що значні ризики, пов’язані з розробкою сланцевого газу, є
неприйнятними, “Друзі Землі – Європа“ та Фонд Гайнріха Бьолля
стверджують, що на території ЄС повинен бути прийнятий
мораторій на розробку сланцевого газу і усі країни-члени ЄС, які
володіють підтвердженими запасами сланцевого газу, повинні
накласти повну заборону на його розвідку і видобуток.
Ми також сподіваємось, що цей звіт надасть докази й аргументи
для громадських активістів та місцевих громад з країн Півдня,
яким загрожує розробка сланцевого газу, і допоможе їм у боротьбі
за безпечний, чистий і рівноправний доступ до джерел енергії.

“Друзі Землі – Європа“

Фонд Гайнріха Бьолля

Дарек Урбаніак,
Антуан Сімон,
Поль де Клерк

Лілі Фур,
Арне Янґйохан

На фото: майданчик під бурову установку у Болгарії. Щоб вмістити усе бурове устаткування площа кожного такого майданчика повинна складати близько
4 га.
© “Друзі Землі – Європа”
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1. Сланцевий газ у Європі
1.1 Що таке сланцевий газ і фрекінг?
4

Сланцевий газ, як і газ щільних порід та метан вугільних пластів , є видом нетрадиційного
природнього газу, який переважно складається з метану і залягає в сланцевих пластах глибоко під
землею. “Нетрадиційним” його називають через особливості видобутку. Сланець – це осадова
гірська порода, сформована внаслідок ущільнення грязей, глини та інших дрібнозернистих порід5.
Таке походження ускладнює добування, оскільки сланцева порода ламка і не пропускає воду.
Тому використовується технологія гідравлічного розриву пластів, відома як фрекінг.

Бурова установка біля р. Дівайд-Крік на
заході Колорадо. Під час буріння стався
витік метану у водойму.
© “ТЕДEкс”

Фрекінг включає глибинне буріння (зазвичай на глибину 1500-1600 м) у вертикальному та
горизонтальному напрямках і закачування в утворену свердловину суміші води з гранульованою
речовиною (відомої як пропант), такою як пісок, і хімічними реагентами (включно з бензолом та
формальдегідом, які є висококанцерогенними). Суміш подається під високим тиском і спричиняє
утворення тріщин у сланцевій породі, через які газ надходить у бурову свердловину.
Відпрацьована вода, забруднена хімікатами, що використовуються для фрекінгу, а також
природніми забруднювачами, такими як важкі метали, відкачується на поверхню.
Через природно низьку концентрацію газу запаси кожної свердловини зазвичай виснажуються
через 12-18 місяців. Особливості геологічної будови створюють необхідність буріння нової
свердловини поряд із вже існуючою, що призводить до надміру щільного розташування
свердловин. За даними МЕА, “в той час як для традиційних покладів на суші зазвичай потрібна
одна свердловина на 10 кв. км, для нетрадиційних необхідно більше однієї свердловини на 1 кв.
км і до 10 свердловин на один кущовий майданчик, що істотно ускладнює наслідки буріння
свердловини (т. зв. кумулятивний вплив) та подальший вплив буріння після входу в пласт на
навколишнє середовище та місцевих жителів”6.

1.2 Потенціал сланцевого газу в ЄС та світі
На сьогоднішній день встановлені світові запаси нетрадиційного газу становлять 331 трлн. куб. м,
але кількість газу, яку технічно можливо добути, залишається невідомою. Ця цифра наближається
до встановлених запасів традиційного газу (близько 421 трлн. куб. м)7. За оцінками Міжнародного
енергетичного агентства, запаси сланцевого газу становлять близько 208 трлн. куб. м усіх запасів
нетрадиційного газу і можуть сягнути 7% світових запасів газу до 2030 року8.
Сьогодні США є світовим лідером з видобутку сланцевого газу. Канада також розвиває сланцеву
промисловість. В інших частинах світу, від ЄС до ПАР, від Китаю до Аргентини, також планується
освоєння запасів сланцевого газу.
Загалом, на нетрадиційний газ, в тому числі сланцевий, вже припадає більше половини видобутку
газу в США, а у 2009 році через бум на видобуток сланцевого газу Сполучені Штати обігнали Росію
і стали найбільшим виробником природного газу у світі. В результаті цього, ціни на природний газ
у світі знизились.

Буровий майданчик для видобутку
сланцевого газу, Польща
© “Друзі Землі – Європа”

В ЄС погляди щодо доцільності, прийнятності та корисності сланцевого газу різняться, і країничлени вже зараз займають діаметрально протилежні позиції. Дехто вважає, що для Європи
сланцевий газ може стати важливою технологією, яка спростить перехід до низьковуглецевої
економіки. Однак існує суттєве занепокоєння щодо його впливу на європейський сектор
відновлюваних джерел енергії, який зараз розвивається. Побоювання також викликають наслідки
застосування фрекінгу для довкілля та здоров’я людей. Під питанням знаходиться його вплив на
зміну клімату.

5
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Таблиця 1.1 Запаси природного газу, що може бути добутий, за типом та регіонами станом на кінець 2011 року (трлн. куб. м)
Всього
Традиційний
Нетрадиційний
Східна Європа та Євразія
Близький та Середній Схід
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
Країни-члени ОЕСР в Північній
Америці
Африка
Латинська Америка
Країни-члени ОЕСР в Європі
Всього у світі

Газ щільних порід

Нетрадиційний
Сланцевий газ

131
125
35
45

43
12
93
77

10
8
20
12

12
4
57
56

Метан вугільних
пластів
20
16
9

37
23
24
421

37
48
21
331

7
15
3
76

30
33
16
208

0
2
47

Джерело: Міжнародне енергетичне агентство (МЕА)

1.3 Що криється за бажанням розвивати видобуток сланцевого
газу?

спричинити зростання сукупної вартості побудови типової бурової
20
свердловини на 7%” .

Стимулом для багатьох прихильників сланцевого газу також є
перспективи швидшого і надійнішого енергопостачання.
Добування традиційного газу в Європі вже кілька років
знаходиться у глибокому занепаді і, за оцінками, зменшиться
щонайменше на 30% до 2035 року9.

Скептицизм щодо фінансової і технічної доцільності розвитку і
видобутку сланцевого газу в Європі також поширений серед
традиційних інвесторів21 та серед компаній видобувної галузі22.

1.4 Де в Європі добувають сланцевий газ?
У випадку, якщо закони у сфері зміни клімату не будуть
спрямовані на обмеження споживання викопних видів палива, в
тому числі природного газу, то щорічно до 2013 року споживання
11
палива зростатиме на 1,6% , з яких значну частку становитимуть
12
нетрадиційні види газу .
Зараз такі країни як Польща та Болгарія, які сильно залежать від
поставок газу з Росії13, прагнуть посилити свою енергетичну
безпеку.
Очоливши ініціативу із видобутку сланцевого газу, США також
прагнуть отримати від цього зиск. У квітні 2010 року Сполучені
Штати запустили “Глобальну ініціативу зі сланцевого газу” з метою
“допомогти країнам, які прагнуть розробляти свої запаси
нетрадиційного газу, виявивши та розвиваючи їх безпечно та з
вигодами для економіки” шляхом обміну технічним досвідом і
уроками у сфері регулювання та захисту навколишнього
середовища14. Це включає дипломатичну підтримку США на
найвищому рівні американських компаній, які намагаються
потрапити у європейський сектор сланцевого газу.
Але через те, що європейські запаси сланцевого газу геологічно
16
17
різняться від американських , їхній видобуток є дорожчим .
Існує також ряд інших факторів, що змушують більшість
підприємців задуматись над вартістю видобутку сланцевого газу в
18
Європі . Петер Восер, головний виконавчий директор компанії
“Шелл” вважає, що розвиток видобутку сланцевого газу в Європі
“буде обмеженим внаслідок нормативно-правового та
законодавчого регулювання, високої щільності населення та
складності отримання дозволів [на видобуток]”19. Міжнародне
енергетичне агентство підтвердило, що впровадження його
“стандартів безпеки” “за попередніми підрахунками, може

На даний момент (червень 2012 року) в Європі існує 30
геологорозвідувальних свердловин, понад дві третини яких
знаходяться в Польщі23. Поклади нетрадиційного газу розташовані
переважно в Австрії, Болгарії, Данії, Франції, Німеччині,
Нідерландах, Польщі, Румунії, Швеції та Великобританії.
Вважається, що майже половину цих ресурсів становить сланцевий
газ24.
Точний обсяг запасів сланцевого газу невідомий, однак за
оцінками Міжнародного енергетичного агентства 35 трлн. куб. м
становлять “ запаси газу, що можуть бути технічно видобуті через
25
буріння” . Це значно менше, ніж в Північній Америці або Росії.
Якщо ці запаси виявляться економічно рентабельними, вони
зможуть утримувати рівень імпорту газу на сучасному рівні
протягом 40 років.
Найбільші поклади сланцевого газу знаходяться в Польщі, Франції
та Німеччині. Геологічно-розвідувальні роботи проводяться також
у Великобританії.
Донедавна вважалось, що Польща володіє найбільшими запасами
сланцевого газу у Європі (29%)27 і країна прагне їх розвивати.
Польща сильно залежить від імпорту російського газу (70%)28, і
прем’єр-міністр країни Дональд Туск стверджує, що запаси
сланцевого газу можуть гарантувати “газову безпеку” до 2035
року.
Під питанням залишається яким саме є обсяг запасів сланцевого
газу у Польщі, оскільки нещодавно попередні оцінки в 5 трлн. куб.
м були переглянуті і зараз називається цифра в 768 млрд. куб. м.
Точність оцінок ускладнюється через використання застарілих
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даних29.
Польський уряд використовує податкові пільги для заохочення
розвідки сланцевого газу і видав понад 100 ліцензій на геологічне
вивчення30. Водночас, дещо дивним виглядає те, що 25% ліцензій
31
були видані російським компаніям .
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Гідравлічний розрив пластів
Викиди в атмосферу

“Ексон Мобіл”, “Шеврон”, “Халлібартон” та декілька інших
32
американських компаній також отримали ліцензії . “3 Леґс
Рісорсез”, невелика фірма з острова Мен, також має зв’язки із
“Шеврон”.
34

Польща прагне стати лідером ринку сланцевого газу у Європі ,
однак інвестування у сланцевий газ, масштабний видобуток якого
може розпочатись тільки через 10-15 років35, тільки посилюватиме
залежність країни від викопних видів палива.
В той же час, відповідно до зобов’язань Польщі за Директивою по
енергії відновлюваних джерел (2009/28/EC), до 2020 року 15%
спожитої енергії вона повинна отримувати з відновлюваних
джерел, а до 2030 року – 20%. Згідно Всесвітньої ради з енергії
вітру, потенціал Польщі складе 13 ГВт вітрової енергії до 2020
36
року . Однак, малоймовірно, що це трапиться, якщо країна
вкладатиме кошти у сланцевий газ.
Після переоцінки запасів, якими володіє Польща, Франція вийшла
37
на перше місце у Європі за запасами сланцевого газу (28%) , однак
після масштабного громадського заперечення вона першою серед
країн Європи наклала заборону на фрекінг.

Парникові гази
Зміна клімату

Водні ресурси

У березні 2011 року уряд Франції видав перші ліцензії на первинне
геологічне вивчення сланцевого газу, однак внаслідок зростаючих
громадських протестів вивчення було призупинене. Сенат Франції
38
ухвалив заборону на фрекінг у червні 2011 року . Однак, фрекінг
дозволяється проводити з науковою метою, і недосконалість
нового закону викликає побоювання, що фрекінг
здійснюватиметься і далі, вже під іншою назвою.
Уряд Франції скликав комісію для оцінки ризиків для довкілля,
пов’язаних з фрекінгом39. “Друзі Землі - Франція” відмовились
брати участь у роботі комісії на підставі того, склад комісії завідомо
свідчив про її прихильність до сланцевої промисловості.
Скептицизм щодо намірів французького уряду посилився після
симпозіуму, скликаного прем’єр-міністром на початку 2012 року,
який відвідали виключно компанії, залучені до розвідування
запасів сланцевого газу. Тема зустрічі: “Заборона фрекінгу у
Франції — як оминути?”.
В Німеччині, як і у Франції, геологічні умови є сприятливими для
сланцевого газу. За оцінками, запаси є в шести із шістнадцяти
федеральних земель, але вірогідно лише 0,7-2,3 трлн. куб. м газу
40
може бути видобуто . Багато ключових компаній, в тому числі
“Ексон Мобіл”, “Гас де Франс” (“ГДФ-Сюез”), “РВЕ ДЕА” та
“Вінтершелл” проводять розвідку сланцевого газу та газу вугільних
пластів, однак суспільство виступає проти цього41.

Малюнок 1.1 Основні поклади нетрадиційного газу у Європі

Джерело: ОЕСР/МЕА, 2012, http://www.irishenvironment.com/wp-content/uploads/2012/06/europe-shale-gas-map.jpeg
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Підписи з карти:
shale gas — сланцевий газ
coalbed methane — метан вугільних пластів
Lusitanian Basin — Лузитанський басейн
Cantabrian Basin — Кантабрійський басейн
France South-East Basin — Французький Південно-Східний басейн
Paris Basin — Паризький басейн
Southern Petroleum System — Південний нафтовий комплекс
Northern Petroleum System — Північний нафтовий комплекс
North Sea-German Basin — Німецький басейн Північного моря
Alum Shale — Квасцові сланці
Baltic Basin — Балтійский басейн
Podlasie Basin — Підляський басейн
Lublin Basin — Люблінський басейн
Dnieper-Donets Basin — Дніпровсько-Донецький басейн
Pannonian-Transylvanian Basin — Паннонсько-Трансільванський басейн
Carpathina-Balkanian Basin — Карпатсько-Балканський басейн
Thrace Basin — Фракійський басейн
Southeast Anatolian Basin — Південно-Східний анатолійський басейн
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Видобуток
Цілі розвитку тисячоліття

Корпорація “Ексон Мобіл” розпочала геологічну розвідку у 2008
році і пробурила шість свердловин у Нижній Саксонії та Північному
42
Рейні-Вестфалії . Протягом 2010-2015 років планувалось вкласти у
розробку 1 млрд. дол. США. Однак, завдяки протестам з боку
захисників навколишнього середовища, у березні 2011 року у
Північному Рейні-Вестфалії був прийнятий мораторій на буріння на
сланцевий газ, який став на заваді планам корпорації.
43
Опубліковане у вересні 2012 року дослідження рекомендує,
враховуючи високий рівень ризику для довкілля, припинити будьяку діяльність, пов’язану зі сланцевим газом до того, поки усі її
наслідки не будуть ретельно вивчені. Очікується, що за ним
послідує рішення щодо майбутнього сланцевого газу в Німеччині.

Румунії та Україні.

Міністерство охорони навколишнього середовища Німеччини
також здійснило дослідження юридичних наслідків видобутку
сланцевого газу, метану вугільних пластів і фрекінгу, результати
якого були опубліковані у серпні 2012 року. У дослідженні
рекомендується заборонити проекти з гідравлічного розриву
пластів біля джерел питної та мінеральної води, а також здійснити
оцінку впливу на навколишнє середовище до відкриття нових
44
проектів з розвідки та видобутку сланцевого газу .

Покладаючись на сланцевий газ, країни тільки посилюватимуть
свою залежність від викопних видів палива, що призведе до
необхідності будувати нове покоління газових електростанцій. В
той час як технологія уловлювання та зберігання двоокису вуглецю
(англ. carbon capture and storage) в теорії дозволить знизити
викиди парникових газів з таких заводів, це не доведено на
практиці і продовжує виглядати як недоступна технологія, яка
може призвести до інших проблем (див. довідку у рамці)

У Великобританії геологічні умови є сприятливими для сланцевого
45
газу , однак перші спроби розробки родовищ були призупинені
після того, як у 2011 році буріння викликало два невеликі
землетруси.

Уловлювання та зберігання вуглецю — помилкове рішення для
поглинання метану

Попередні оцінки запасів сланцевого газу у Великобританії
варіюються від 150 млрд. куб. м (вистачить на 1,5 роки за
теперішнього рівня споживання природного газу) до 560 млрд.
куб. м46. Найбільшими є запаси у Північно-Західній Англії. Смуга
покладів тягнеться через Пеннінські гори від Ланкаширу в
Хамберсайд, а решта покладів знаходиться на південному сході
Англії, півдні Уельсу, у центральній Шотландії і Північній Ірландії.
Компанія “Куадрілья Ресорсез”, що отримує прямі приватні
інвестиції з США і є однією з шести компаній, які отримали дозвіл
на фрекінгу у Великобританії, заявляє, що розвідала 5,6 трлн. куб.
м газу (цього об’єму вистачить на 60 років) тільки в Ланкаширі. Під
питанням залишається те, який об’єм газу можливо добути.
Вірогідно, що діяльність “Куадрілья Ресорсез” стала причиною
48
двох підземних ударів невеликої сили і компанія припинила
розробки в Ланкаширі у травні 2011 року. У доповіді уряду
Великобританії від квітня 2012 року встановлюється прямий
зв’язок між фрекінгом та сейсмічною активністю, однак він був
хибно сприйнятий як такий, що дозволяє “Куадрілья Ресорсез”
відновити роботи (див. Розділ 2).
“Куадрілья Ресорсез” також бере участь у розвідці сланцевого газу
49
в Іспанії та Нідерландах . Фрекінг здійснюється у Шотландії, де
“Ґрінпарк” розвідує МВП у Кенонбі, що в Шотландських кордонах.
“Дарт Енерджі” здійснює буріння на МВП (горизонтальне та
вертикальне) в центральній Шотландії, але не використовує
фрекінг. Всі ці проекти ще знаходяться на випробувальній стадії.
Важливі розробки сланцевого газу ведуться в Нідерландах, Австрії,

Плани щодо розробки у Болгарії були призупинені мораторієм на
розвідку сланцевого газу у січні 2012 року; у червні 2012 року
мораторій був оголошений у Данії, а Чехія затвердила дворічну
заборону на сланцевий газ. Ресурси сланцевого газу на півдні
Швеції були розвідані нафтовим гігантом “Шелл”, однак
поєднання геологічних причин з протестно налаштованим
місцевим населенням призвело до припинення її діяльності.

1.5 Залежність від викопних видів палива

Технологія уловлювання та зберігання двоокису вуглецю
передбачає виділення двоокису вуглецю з викопних видів
палива до або після їх спалювання і зберігання його під землею,
куди він закачується під високим тиском.
Прихильники сланцевого газу також підтримують застосування
цієї технології до викидів метану, які відбуваються під час
50
фрекінгу. Проте все більше наукових досліджень звертають
увагу на те, що фрекінг створює серйозну небезпеку землетрусів,
які “будуть достатньо сильними аби тривалий час поставити під
загрозу зберігання газу під землею”, що робить застосування
51
уловлювання та зберігання вуглецю неприйнятним . Можливий
витік газу також називається однією з проблем цієї технології.
Розробка родовищ сланцевого газу в ЄС у будь-якому
узгодженому порядку беззаперечно матиме наслідки для
енергетичної стратегії всього європейського континенту.
Враховуючи те, що промисловості сланцевого газу необхідно
близько 20 років щоб набрати оберти, ЄС зіткнеться з масштабним
вливанням енергії, отриманої з викопних видів палива саме тоді,
коли вона мала б приймати усіх можливих заходів для переходу
до безвуглецевої економіки.
Комітет Європарламенту з навколишнього середовища, охорони
здоров’я та безпеки харчових продуктів у червні 2011 року
опублікував дослідження, в якому стверджується, що “дуже
вірогідно, що інвестиції у проекти пов’язані зі сланцевим газом,
якщо такі будуть, можуть мати короткотерміновий
контпродуктивний вплив на газопостачання, оскільки вони
створюватимуть у споживачів враження гарантованості
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надходження газу, в той час як потрібно донести до споживачів
думку про необхідність зниження залежності [від газу] шляхом
економії, заходів щодо підвищення ефективності та заміщення”52.
ЄС зобов’язався до 2050 року скоротити викиди парникових газів
53
на 80-95% від рівня 1990 року , тому не може дозволити собі
залежати від викопних видів палива у вирішальний період для
європейських цілей в галузі зміни клімату.
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Гідравлічний розрив пластів
Викиди в атмосферу

Парникові гази
Зміна клімату

Водні ресурси

2. Наслідки видобутку сланцевого газу
“Це не міст, а просто хитка кладка, що
Безумовно, побоювання громадськості щодо сланцевого газу зараз зростають, про що свідчить
простягається все далі в озеро викопного все більша кількість протестів. Деякі компанії намагались применшити важливість проблем,
палива”
пов’язаних зі сланцевим газом, звинувачуючи громадськість у невиправдано бурхливій реакції.
Білл Маккібен

До того, як у 2011 році Франція заборонила фрекінг, голова правління директорів компанії
“Тоталь”, Крістоф де Марґері сказав, що його “дратує шум” навколо сланцевого газу, додавши:
“Можна говорити про пов’язані з цим проблеми – якщо колись такі з’являться – однак зараз
ніяких проблем немає”54.
Такого заперечення є типовою тактикою у промисловості (наприклад, серед тютюнових
компаній), однак вони не можуть бути відповіддю на цілком реальне занепокоєння наслідками
фрекінгу.

Протести проти сланцевого газу у
Франції: “Припинити розвідку до
проведення громадського
обговорення”.
© “Друзі Землі – Європа”

До недавнього часу дебати на рівні ЄС щодо безпечності діяльності, пов’язаної із сланцевим
газом, знаходились під загрозою через радикальність позицій, які зайняли його опоненти та
прихильники. Однак нові дослідження, здійснені Єврокомісією, можуть послабити деякі з
аргументів поборників сланцевого газу. Водночас, підтверджуються аргументи, з якими виступали
в останні місяці представники громадянського суспільства та антисланцеві групи: визнання
значного ризику для здоров’я людей та довкілля, високої вуглецевоємності і визначення
55
численних «шпарин» у сучасному законодавстві ЄС в сфері захисту навколишнього середовища .
Враховуючи те, що сланцевий газ просувається як потенційне “перехідне паливо”, однією з
ключових проблем, особливо у Європі, є вплив фрекінгу на клімат. Сланцевий газ є викопним
паливом, яке представляється як низьковуглецева альтернатива. Однак з’являється все більше
доказів, які дискредитують це твердження.
У цьому розділі розглядається вплив сланцевого газу на клімат та інші ключові проблеми пов’язані
з побоюваннями щодо довколишнього середовища та здоров’я, які мали місце в США57 та Європі.

2.1 Вплив на клімат
Прибічники сланцевого газу часто наголошують на тому, що його використання матиме
позитивний плив на клімат, і цей аргумент використовувався для підкріплення ідеї про можливу
роль сланцевого газу як перехідного від вуглецевоємних до більш чистих змішаних видів палива.
Під час спалювання сланцевого газу на електростанціях, стверджують його прихильники,
вивільняється, орієнтовно, вполовину менше викидів вуглекислого газу, ніж при спалюванні
вугілля. Дехто навіть називає сланцевий газ “зеленим” джерелом палива58.
Однак, проблеми зміни клімату є настільки великими, що зменшення викидів від вугілля вдвічі це
не вихід. Нове дослідження, оприлюдненеГенеральним директоратом Європейської комісії з
питань зміни клімату, підтвердило, що розробка родовищ сланцевого газу є більш
59
вуглецевоємною за розробку родовищ традиційного газу та нафти . Під час спалювання
сланцевого газу виділяються парникові гази, що збільшує їх концентрацію в атмосфері, а значить
цей вид газу не може вважатись низьковуглецевим джерелом енергії. Зростає кількість доказів на
користь того, що фрекінг також спричиняє значні викиди парникових газів, а це означає, що
сланцевий газ може бути таким же шкідливим для клімату як і вугілля.
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Попри економічний спад, викиди парникових газів у 2010 році
були найвищим за історію спостережень, і значно перевищили
значення в 350 часток на мільйон (чнм), необхідне для утримання
глобального потепління на відмітці 2°С60. Це має серйозні наслідки
для енергоспоживання, оскільки означає, що продовжуючи
використовувати газ, ми не зможемо здійснити перехід до більш
чистої економіки.
Так, у МЕА визначили, що велика частка природного газу у світовій
енергетиці зумовить зростання частки парникових газів в
атмосфері до 650 чнм в еквіваленті двоокису вуглецю. Це
призведе до катастрофічних наслідків – зростання глобальної
температури вище ніж на 3,5°С.
Невиконання кліматичних цілей це проблема, але якою є
більша кліматична картина?
Кліматична боротьба ведеться за те, яки світ буде після 2040
року. Якщо зараз ми діятимемо рішуче і швидко
переходитимемо до низьковуглецевих джерел енергії, ми
зможемо втримати глобальне потепління нижче відмітки 1,5°С.
Однак, якщо ми вагатимемось і почнемо використовувати
нетрадиційне викопне паливо, таке як сланцевий газ, ми
зіткнемось з цілком реальною перспективою підвищення
глобальної температури до 4-5°C у другій половині століття.
Директор британського Центру Тіндейла з вивчення
кліматичних змін професор Кевін Андерсон вважає, що така
температура виходить за межі “адаптивності”, є виснажливою
для більшості екосистем і скоріш за все не буде стабільною
(тобто 4°С стане перехідним значенням до більш високого
значення, яке і утримається)61.
Вплив викидів від спалювання сланцевого газу є достатньо
серйозною проблемою. Але крім цього, все більше наукових
досліджень говорять про те, що використання сланцевого газу
може бути таким же небезпечним для клімату, як і використання
вугілля. Причиною цього є кількість метану, що вивільняється під
час видобутку.
Відомо, що процес добування газу спричиняє деякі викиди, однак
вважалось, що у випадку сланцевого газу вони є незначними (0,262
2,9% від викидів, що утворюються під час горіння) . Однак, у
нових дослідженнях наводиться все більше доказів про викиди
метану, відомих також як неорганізовані викиди, спричинені
зворотнім припливом, коли вода, яка подається в геологічний
горизонт під час фрекінгу, повертається на поверхню разом з
великою кількістю метану. Метан також витікає під час переробки
та транспортування. Ці втрати можна обмежити шляхом
використання найкращих технологій, однак уникнути їх повністю
63
неможливо .
Метан набагато сильніший парниковий газ, ніж двоокис вуглецю –
протягом 100-літнього періоду його вплив на зміну клімату в 32
рози більший за вплив двоокису вуглецю, а у коротші часові
проміжки ця цифра ще більша.

Деякі дослідження стверджують, що 3,6-7,9% добутого сланцевого
64
газу втрачаються через неорганізовані викиди метану . Це
означає, що “в порівнянні з вугіллям, наслідки сланцевого газу
щонайменше на 20% більші і можливо більші, ніж вдвічі протягом
65
20-річного періоду” .
У лютому 2012 року, дослідження, в ході якого здійснювався
моніторинг викидів у пробах повітря біля газового родовища
поблизу Денвера, виявило, що близько 4% газу втрачається і
надходить в атмосферу66, що свідчить про недооцінення
кліматичних наслідків видобутку67.
У Національній академії наук США вважають: “Враховуючи
обмеженість наявних даних, вірогідним є те, що витік природного
газу з окремих свердловин у поєднанні з витоком під час з
подальших циклів виробництва, є достатньо високим, щоб
збільшити обсяг загальних втрат до порогового значення в 3,2%, за
яким газ стає принаймні таким же шкідливим для клімату, як і
68
вугілля, щонайменше на деякий час” .
Нещодавнє німецьке дослідження оцінки ризику гідрофрекінгу,
яке стало результатом дебатів, організованих і фінансованих
“ЕксонМобіл”, стверджує, що “для глобального потепління
наслідки видобутку сланцевого газу у Німеччині, що добувається
на глибині 1 тис. м є на 30% більшими, а для глибини 2,5 тис. м
удвічі більшими, ніж наслідки добування природного газу на тих
же глибинах. Оскільки бурове обладнання для фрекінгу працює на
дизельних двигунах, у процес фрекінгу відбуваються викиди
двоокису вуглецю та інших забруднюючих речовин”69.
Проблема метану стала причиною занепокоєння серед інвесторів,
і у червні 2012 року альянс із 200 фінансових установ (серед них:
“Скоттіш Відовз”, пенсійний фонд “Бі-Бі-Сі” і Пенсійний фонд США)
зобов’язався вимагати зниження нафтовими та газовими
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компаніями викидів метану, які відбуваються під час фрекінгу .

2.2 Вплив на відновлювану енергетику та інвестиції в
енеергоефективність
Вплив підтримки сланцевого газу на сектор відновлюваних джерел
енергії є ключовою проблемою, з огляду на важливість ролі цих
джерел у виконанні кліматичних цілей ЄС. Однак дослідження
показують, що інвестиції в сланцевий газ матимуть зворотній
ефект для розвитку відновлюваної енергетики. Одне з досліджень,
присвячене сценаріям енергетичного розвитку США, навіть
виявило, що це зупинить розвиток сектору відновлюваних джерел
71
енергії .
Міжнародне енергетичне агентство також визначило, що
зниження цін на газ у зв’язку з видобуванням сланцевого газу
може поставити під загрозу існування низьковуглецевих
альтернатив і здійснювати тиск на програми їх державної
підтримки72.
Порівняння вартості газу та енергії вітру у Великобританії
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показало, що інвестування в шельфові вітрові електростанції
створить на 17% більше електроенергії, ніж такі самі за обсягом
інвестиції в сланцевий газ. Якщо такі інвестиції вкласти в наземні
електростанції, це створить вдвічі більше електроенергії73.
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Гідравлічний розрив пластів
Викиди в атмосферу

Захоплення урядів перспективою дешевого газу відволікає
інвесторів та власників гірничих підприємств від можливості
розвивати відновлювану енергетику, яка гарантує довготривалу
забезпеченість енергією, і від інвестування в підвищення
енергоефективності, що принесло б додаткові довгострокові
переваги у вигляді нових робочих місць. Генеральний директорат
з енергетики Єврокомісії визнає у своєму “Плані
енергоефективності-2011”, що “реалізація заходів з підвищення
енергоефективності також створює робочі місця і надає
можливість зберегти існуючі на місцевому рівні, особливо у
будівельному секторі, який сильно постраждав від економічної
кризи. За оцінками, до 2 млн. робочих місць може бути створено
або збережено завдяки енергоефективності (цей досить скромний
підрахунок прямого впливу енергоефективності на зайнятість
здійснений на основі аналізу результатів декількох
всеєвропейських досліджень та національних галузевих
досліджень)”74.
Шановані міжнародні об’єднання, такі як Міжнародне
енергетичне агентство, також визнають проблему впливу
сланцевого газу на відновлювану енергетику. Нобуо Танака,
виконавчий директор агентства, переконаний: “В той час як
природний газ є найчистішим викопним паливом, він все одно
залишається викопним видом палива. Його зростаюче споживання
може відкинути такі низьковуглецеві альтернативи як
відновлювані джерела енергії… використання лише газу не стане
панацеєю від зміни клімату”. Цю думку також підтримує головний
економіст агентства Фатіх Біроль, який зауважує: “якщо ціни на газ
знизяться, то уряди відчуватимуть необхідність переглянути
існуючі програми підтримки відновлюваної енергетики… Багато
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проектів з відновлюваної енергетики підуть в архів” .
В той час як прихильники сланцевого газу доводять, що він стане
перехідним паливом, яке допоможе нам перейти від надмірної
залежності від викопних видів палива до сталих відновлюваних
джерел енергії, останні дослідження показують, що в реальності
сланцевий газ може “замінити не вугілля, а відновлювані джерела
енергії“, пригнічуючи розвиток відновлюваної енергетики і
заливши нас віч-на-віч з енергетичною кризою, що насувається76.

Парникові гази
Зміна клімату

Водні ресурси

2.3 Вплив на довкілля та здоров’я людей
Видобування сланцевого газу також пов’язують з низкою проблем
для довкілля та здоров’я. Дослідження Європейського Союзу,
оприлюднене у серпні 2012 року, стверджує, що фрекінг створює
значний ризик забруднення ґрунтових та наземних вод,
гідроресурсів, забруднення повітря, вилучення з користування
земельних ділянок, шумового впливу та зміни транспортного
навантаження, загрози біорізноманіттю.
2.3.1 Використання води
Видобуток сланцевого газу потребує великих об’ємів води, що,
відповідно, здійснюватиме тиск на водні запаси у районах буріння.
В ході кожної операції може використовуватись до 15 млн. літрів
води, в той час як фрекінг одної свердловини можна здійснити до
10 разів. За нашими підрахунками, вода, використана для однієї
свердловини еквівалентна річним потребам 10 тис. європейців.
Питання водних потреб особливо гостро стоїть в областях, де водні
ресурси вже обмежені або можуть потрапити під загрозу в
результаті зміни клімату. Німеччина та Польща, які мають значні
запаси сланцевого газу, належать до країн ЄС з найнижчими
запасами відновлюваних водних ресурсів на душу населення. У
Великобританії розвідка ведеться у області, де водозабір і так уже
є надмірним. Літня посуха, яка спустошила значну частину США в
2012 році, продемонструвала вплив, який має нестача води. Так, у
деяких районах Техасу та Канзасу довелось зупинити видобуток
сланцевого газу, а у Пенсільванії доступ до річкової води було
перекрито. В інших місцях гірничодобувні компанії намагались
перебити ціну, які фермери платили за воду, пропонуючи
величезні суми землевласникам за доступ до водних ресурсів80.
Хоча фрекінг, як правило, вважають менш водоємним за вугілля
або ядерну реакцію, малоймовірно, що він просто замінить якесь
із названих джерел енергії. Замість цього фрекінг створить
додаткові потреби у воді, особливо якщо взяти до уваги
кумулятивний ефект від декількох установок.

Вантажівки везуть буровий розчин за 100 миль з Колорадо у Юту, де
знаходиться масштабна виробка сланцевого газу
© Кальвін Тільман
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2.3.2 Забруднення води
“Ви ніколи не контролюєте ситуацію повністю. Тріщини завжди
підуть лініями найменшого опору”81. Марк Міллер, виконавчий
директор “Куадрілья Ресорсез”
У процесі фрекінгу використовується велика кількість токсичних
хімічних речовин. Точна кількість води і хімікатів залежить від
проникності порід. Згідно даних видобувних компаній, це 98-99,5%
води і 0,5-1,5% хімічних речовин.
Оскільки для стандартної сланцевої свердловини потрібно 15 млн.
літрів води, це означає, що в ході одного проекту з фрекінгу
можуть використовуватись тонни токсичних хімікатів. Точну
інформацію гірничодобувні компанії часто не розголошують.
Вважається, що типовий буровий майданчик у Марселус Шейл
(США) використовує близько 133 тон хімікатів, включаючи хлорид,
82
персульфат амонію і гідроксид калію . Часто повна інформація
про використовувані хімічні речовини не розголошується.
Наприклад, більше половини хімікатів, використаних для фрекінгу
на одному з бурових майданчиків у Пенсільванії не було
83
визначено. Це складає 65 тонн невідомих хімікатів .
Ризик потрапляння цих хімікатів у ґрунтові води під час фрекінгу
пов’язаний з:


розливанням бурового розчину, зворотнім потоком,
витіканням з відстійників або з транспортних засобів під час
84
перевезення ;



Протіканнями або аваріями, спричиненими непрофесійними
діями персоналу або пов’язаними із використанням застарілої
техніки;



Протіканнями, спричиненими погано закріпленим стовбуром
свердловини: документи свідчать, що 6% свердловин для
гідророзриву виходять з ладу відразу, а 50% – протягом 15
років85;



Протіканнями, які сталися під землею, через природні або
штучні тріщини та ходи. Більша частина рідини для фрекінгу
залишається під землею (аж до 80% закачаного об’єму). Зараз
дослідження показують, що ця рідина може мігрувати до
природних запасів питної води (таких як водоносні горизонти і
86
джерела) часто всього за кілька років .

Процедура обробки зворотного потоку може також стати
причиною забруднення через використання поганого обладнання
для очищення води, нездатного очищувати великі об’єми води,
забрудненої небезпечними і токсичними хімікатами, важкими
металами або радіоактивними речовинами. У 2011 році було
виявлено, що мільйони літрів опромінених бурових стічних вод,
насичених токсичними хімікатами, були злиті у річки Пенсільванії.
Більшість американських штатів вимагають, щоб бурові стічні води

знаходились у підземних сховищах, однак Пенсільванія дозволила
гірничодобувним компаніям зливати відпрацьовану воду, яка
пройшли через завод з переробки стічних вод, у річки.
Офіційні документи свідчать про порушення процедури зливу
токсичної та опроміненої відпрацьованої води
У ході дослідження 2011 року, здійсненого газетою “Нью-Йорк
Таймс”, було отримано тисячі документів від Управління з
охорони навколишнього середовища США, які свідчать, що
“відпрацьована вода, яка інколи направляється на заводи з
переробки стічних вод не призначені для її очистки, а потім
зливається у річки, з яких ведеться забір питної води, має
вищий рівень радіоактивності, ніж вважалось раніше, і цей
рівень є набагато вищим за той, які федеральні регуляторні
органи вважають безпечним для даних очисних комплексів”87.
Видання також звертає особливу увагу на те, що на даний
момент у США “немає всебічного федерального стандарту
безпечного рівня радіоактивності для бурових стічних вод”.
Компанії, що здійснюють фрекінг, запропонували для
зменшення кількості води, що підлягає утилізації, піддавати
більшу її кількість оборотному використанню. Однак очікується,
що кількість бурових стічних вод, наприклад у Пенсільванії,
зросте навіть у випадку поширення її оборотного використання,
оскільки, згідно з прогнозами компаній, понад 50 тис. нових
свердловин з’являться протягом наступних двох десятиліть.
2.4 Що нам відомо про хімічний склад рідини для фрекінгу?
Компанії зазвичай применшують ризики, пов’язані з хімікатами,
які використовуються для видобутку, стверджуючи, що ці
речовини часто входять до складу побутових миючих засобів,
косметики та навіть їжі, і що їх вдихання або ковтання не
представляє загрози здоров’ю. Якби це було правдою, то компанії
не приховували б список хімікатів, які використовуються для
фрекінгу.
Більше того, за даними компаній, рідина для фрекінгу може
містити хімікати, які класифікуються як: канцерогени, мутагени,
репродуктивні токсиканти, нейротоксини, алергени і руйнівники
гормонів, включно з такими токсичними хімікатами як бензол,
88
толуол, етилбензол та диметилбензол .
Федеральний закон США не зобов’язує компанії розкривати
список хімікатів, які використовуються для фрекінгу, однак в 11
штатах діють закони та правила, що зобов’язують гірничодобувні
компанії повідомляти про деякі з хімікатів. Починаючи з 2011 року
деякі енергетичні компанії добровільно оприлюднили список
використовуваних хімікатів на веб-сайті FracFocus.org, який
підтримують дві групи, що представляють регуляторні органи
штатів. Проте в інформації, представленій на веб-сайті, все ще є
багато пробілів89 і гірничодобувні компанії не дослухаються до
90
його вимог щодо звітності про використовувані хімікати . На
91
думку спеціаліста-хіміка , рідина для фрекінгу може містити не
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менше 300 хімікатів, з яких 40% належать до ендокринних
деструкторів, які шкодять ендокринній системі тварин та людей, і
третина яких є потенційними канцерогенами. Понад 60% хімікатів,
що використовуються, можуть нанести шкоду головному мозку та
нервовій системі.
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Гідравлічний розрив пластів
Викиди в атмосферу

Парникові гази
Зміна клімату

Водні ресурси

“Шпарина Халлібьортона”

2.5 Забруднення земель та землекористування

Управління з охорони навколишнього середовища США не
може регулювати введення рідини для фрекінгу за Законом про
чисту воду (англ. CWA) або Законом про безпечну питну воду
(англ. SDWA), оскільки нафтова та газова промисловість не
підпадають під дію цих законів і їм було дозволено без
перевірки вводити невідомі небезпечні речовини прямо в або
поряд з підземними запасами питної води.

Процес буріння та фрекінгу також неминуче впливає на ландшафт.
97
Забруднення ґрунту та підґрунтя може статися від:

Виключення було прийняте у 2005 році під час остаточного
ухвалення Закону про чисту енергію, і широко поширеною є
думка, що робоча група з енергетичної безпеки тодішнього
віце-президента США Діка Чейні наполегливо (і у підсумку
успішно!) працювала над забезпеченням пільг для сланцевої
промисловості. Чейні має тісні зв’язки з компанією
“Халлібьортон”, інтереси якої знаходяться у сфері видобутку
сланцевого газу. Новий закон має на меті закрити “шпарину
Халлібьортона”, однак фрекінг і далі залишатиметься у
привілейованому становищі. Міжнародна аудиторська
92
компанія “Ернст енд Янґ” застерігає: “Інвестування у
видобуток сланцевого газу може різко припинитись, якщо
гідравлічний розрив пластів буде заборонений або значно
обмежений законом…”.
На разі Управління з охорони навколишнього середовища США
досліджує вплив фрекінгу на якість води і здоров’я людей.
Вивчення було розпочато після численних скарг і позовів щодо
знецінення власності, серйозних захворювань, і, в одному
випадку, гибелі 17 одиниць великої рогатої худоби, які пили воду,
що витекла під час фрекінгу93. У США задокументовано понад
тисячу скарг щодо забруднення питної води, пов’язаного з
фрекінгом94.
В Європі вже було багато аварій, пов’язаних з фрекінгом, в тому
числі інцидент 2007 року у Зьолінґен (Німеччина), коли, внаслідок
витоку з труб з відпрацьованою водою, в підземні джерела
потрапив бензол та ртуть. Хоча влада була проінформована про
95
витік, громадськість дізналась про нього тільки у 2011 році .
Деякі компанії заявляють, що нові методи фрекінгу можуть
96
знизити кількість води завдяки використанню глини і піни .
Однак, ці методи знаходяться на стадії випробувань і, вірогідно,
буріння й далі проводитиметься з використанням токсичних
хімікатів. У зв’язку з цим, ризик вимивання невідомих хімікатів у
ґрунтові води і водні запаси залишається.



Хімікатів для фрекінгу, з подальшим ризиком токсичного
забруднення від їх змішування з природніми небезпечними
речовинами під землею;



Природних радіоактивних матеріалів і важких металів в нижніх
шарах ґрунту, що можуть забруднити зворотній приплив під
час фрекінгу, або сформуватись під землею.

Як і під час будь-якого видобувного процесу, забруднення може
також бути спричинене іншими аспектами видобувного процесу,
такими як займання резервуарів і виробок, вибухи, фонтанування
свердловини98, транспортні аварії, витік або розлив метану,
природного газу або хімікатів.
Коли все йде не за планом: аварія на Чесапікcькій
свердловині
“У квітні 2011 року на Чесапікcькій свердловині в окрузі
Бредфорт (США) стався великий вибух. За силою він був
еквівалентним вибуху на платформі “Брітіш Петроліум”, що
стався в Мексиканській затоці 2 роки тому: гирловий фланець
розірвало і кілька днів токсична вода неконтрольовано лилась
зі свердловини поки працівникам не вдалось припинити витік.
Декілька сімей були евакуйовані зі свої домівок, оскільки 10
тис. галонів рідини для фрекінгу пролились на навколишні
пасовища та річки. Пенсільванія наклала на компанію
найвищий дозволений законом штату штраф у розмірі 250 тис.
дол. США”. З дослідження опублікованого журналом “Роллінґ
Стоун” у березні 2012 року99.
Через розробку великої кількості свердловин фрекінг впливає на
великі за площею території100. Кожна свердловина обладнана
численними буровими голівками та насосами,
шламовідстійниками, в яких зберігається рідина для фрекінгу та
вода, резервуарами та компресорними станціями. Вони
створюють сильне візуальне навантаження та шумове
забруднення і можуть здійснювати вплив на місцевих жителів,
фермерів, природне середовище та біорізноманіття.
Потреба в землі може призвести до конфліктів у Європі, де
щільність населення є більшою, ніж в США101. Це також може
значно вплинути на країни, що розвиваються, в яких зростає
проблема конкуренції за територію та захоплення земель.
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нафта та газ

Видобуток
Цілі розвитку тисячоліття

2.6 Вплив на населення

2.8 Землетруси та коливання

Висока щільність населення в Європі і вірогідна наближеність
сланевих свердловин до населених пунктів створює цілу низку
ризиків для навколишнього середовища, здоров’я та безпеки. У
районах США, де щільність населення є низькою, ці проблеми не
стоять так гостро, як у, наприклад, Нідерландах, де щільність
населення складає 1 285 жителів на кв. км.

Було зафіксовано велику кількість випадків сейсмічної активності,
спричиненої фрекінгом, включно з незначними землетрусами і
підземними поштовхами. Зазвичай їх пов’язують або з самим
процесом фрекінгу або із закачуванням рідини для фрекінгу у
свердловину. Ці зв’язки привернули увагу широкої громадськості
і підняли проблеми ризиків пошкодження житла та
інфраструктури. Сейсмічна активність може також сприяти
забрудненню води, оскільки її наслідком є утворення нових
тріщин у породі.

У США існує занепокоєння з приводу соціально-економічного
впливу фрекінгу, який створює цикли бурхливого розвитку і спадів
у місцевих економіках. Створення нової свердловини і результати
буріння та пов’язаної з ним діяльності можуть йти на користь
місцевій економіці, однак проблеми виникають тоді, коли велика
кількість робітників-мігрантів приїжджають у малі громади, що
потенційно обмежує можливості робітників з місцевого населення.
Робочі місця швидко зникають з виснаженням свердловини,
102
робітники виїжджають і економічна бульбашка лускає . Це
означає, що ті, хто працюють в сланцевій промисловості,
переважно транзитні робітники, які “переїжджають до все нових і
103
нових свердловин оскільки кількість останніх зростає” .

2.7 Забруднення повітря
У США було підтверджено забруднення повітря внаслідок фрекінгу,
104
в тому числі підвищеними дозами бензолу та іншими
потенційно токсичними нафтовими вуглеводнями, такими як
етилбензол, толуол і диметилбензол, які були пов’язані з
подразненням слизової оболонки очей, головними болями, болем
у горлі, утрудненням дихання і високим ризиком захворювання на
105
рак .
Основними джерелами забруднення повітря вважаються:

Починаючи з 2008 року у центральній частині США в чотири рази
зросла кількість землетрусів силою 3 бали і більше. Згідно даних
Департаменту природних ресурсів штату Огайо, це “майже
точно” було спричинено використанням підземних відстійників
для утилізації бурових стічних вод після фрекінгу109. Вважається,
що відпрацьована вода змочує лінії скидання породи і стає
причиною їх зміщення.
У квітні і травні 2011 року “Куадрілья Ресорсез”, компанія, що
здійснює фрекінг у Пріз Холл, графство Ланкашир, припинила
розвідку після двох землетрусів амплітудою 1,5 та 2,3 бала.
Експерти, що досліджували причини землетрусів, стверджують,
що вони могли статися внаслідок фрекінгу110. Незалежне наукове
дослідження, здійснене на замовлення британського уряду,
підтвердило, що “землетруси були спричинені закачуванням
рідини в пласт” під час фрекінгу111 і допускає, що “неможливо
однозначно відкинути можливість землетрусів у
майбутньому”112. Однак дослідники роблять висновок, що
гірничодобувні компанії можуть продовжувати фрекінг, якщо він
буде ефективно регулюватись, не заважаючи на очевидне
заниження ризиків від землетрусів (таких як вплив на цілісність
свердловин та деформацію обсадки, що можуть стати причиною
витоку).
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Факельне спалювання газу з гирла свердловини

;



Витік з компресорних станцій, де газ проходить компресію і
готується до передачі через трубопроводи;



Випарування хімікатів для фрекінгу (до, під час або після
закачування в свердловину, в тому числі і з відпрацьованої
води);



Випарування небезпечних хімікатів, що зустрічаються у нижніх
шарах ґрунту.

У квітні 2012 року Управління з охорони навколишнього
середовища США включило у нові правила зі зменшення
забруднення повітря нафтогазовою промисловістю спеціальні
правила щодо фрекінгу, однак лобістам вдалось відстрочити
107
початок їхньої дії до 2015 року .
Забруднення повітря у Європі вже є серйозною проблемою.
Вважається, що воно призводить до півмільйона смертей
108
щорічно .

На деяких заводах використовуються гідромонітори, які збільшують
випарування рідини для фрекінгу, що сприяє забрудненню повітря.
© “ТЕДEкс”

19

нафта та газ

Гідравлічний розрив пластів
Викиди в атмосферу

Парникові гази
Зміна клімату

Водні ресурси

3. Регулювання видобутку сланцевого газу – чи
готова до цього Європа?
З огляду на можливі наслідки
розробки сланцевого газу,
очевидною є необхідність створення
нормативно-правової бази, яка
захищатиме суспільство та
навколишнє середовище від
наслідків забруднення. На разі у
США такої бази немає, хоча
відповідний законопроект
знаходиться у Сенаті. Регулювання
сланцевої промисловості
відбувається на рівні окремих
штатів, що призводить до
застосування різних стандартів, а
окремі штати, як, наприклад,
Вермонт, хочуть заборонити
113
фрекінг .

У Європі, енергетична стратегія кожної держави-члена належить до компетенції національного
уряду. Як і в США, думки урядів різняться: від прямої заборони на фрекінг у Болгарії та Франції і
регіонального мораторію у Німеччині до рішучої підтримки сланцевого газу у Польщі та Україні.
Обережно підходять до питання у Чехії, Данії та Румунії, де готуються законопроекти про
введенню мораторію. В Нідерландах уряд призупинив буріння на сланцевий газ на час вивчення
ризиків для навколишнього середовища; в Австрії нафтогазова компанія “ОМВ” відклала свої
плани щодо початку буріння на сланцевий газ до оприлюднення результатів комплексного
екологічного дослідження Федерального міністерства з охорони навколишнього середовища114.
На сьогодні не існує конкретної єдиної для ЄС законодавчої бази стосовно розвідки та розробки
нетрадиційного газу.
Однак видобуток сланцевого газу в країнах-членах ЄС регулюється більш загальними договорами і
директивами ЄС, включно з Договором про утворення Європейського Союзу (Стаття 191, Договір
про функціонування Європейського союзу), який ставить принцип вжиття застережних заходів, так
само як і принцип “забруднювач платить” в центрі екологічної політики ЄС.
Діяльність із видобутку сланцевого газу також підпадає під існуюче гірниче та вуглеводневе
законодавство та режими ліцензування. Велика кількість чинних директив ЄС (в тому числі Водна
рамкова директива, Директива щодо оцінки впливу на довкілля, Директива щодо поводження з
відходами добувної промисловості та Директива щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження
хімічних речовин) впливають на проведення фрекінгу, однак не завжди враховують конкретні
наслідки добутку сланцевого газу, що нещодавно було визнано Генеральним директоратом
Європейської комісії з питань довкілля (див. нижче)115.
Отже, під питанням залишається можливість існуючих нормативно-правових актів ЄС регулювати
діяльність щодо видобутку сланцевого газу.
Досвід показує, що діяльність із видобутку сланцевого газу створює серйозні екологічні загрози
транскордонного характеру, які не можуть бути вирішені на національному рівні в рамках
суперечливого та потенційно конфліктного законодавства. ЄС не володіє достатніми
повноваженнями, щоб накласти заборону на сланцевий газ, однак владні інститути Союзу
зобов’язані зайняти провідну роль у законодавчому процесі і забезпечити належне застосування
принципу вжиття застережних заходів. Дійсно важливо не наслідувати США, де законодавство
почало діяти лише після того, як наслідки для довкілля стали відчутними, а забезпечити
запровадження належних несуперечливих стандартів регулювання, попередження та
спостереження за цією ризикованою промисловою діяльністю.

3.1 Європа прагне контролювати сланцевий газ
Спочатку поведінка Європейського Союзу викликала побоювання, що ризики для навколишнього
середовища, пов’язані з видобутком сланцевого газу, будуть применшені. Повідомлення
Єврокомісії у лютому 2011 року свідчило про підтримку розробки сланцевого газу, хоча в ньому і
підкреслювалась важливість законодавства з охорони довкілля: “З метою подальшого
забезпечення безперебійності енергопостачання, необхідно здійснити оцінку потенціалу ЄС з
видобутку, у відповідності з принципами сталого розвитку, традиційних та нетрадиційних
(наприклад, сланцевий газ, бітумний сланець) видів викопного палива згідно з діючим
законодавством у галузі охорони довкілля”116
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Під час свого президентства у Раді ЄС у другому півріччі 2011 року
Польща рішуче просувала сланцевий газ, прагнучи зробити
розробку сланцевих родовищ “спільним європейським
117
проектом” . Проте, президентство Польщі не було зосереджене
на необхідності встановлення спільних для усіх країн-членів ЄС
правил та стандартів з управління розробкою сланцевого газу.
Однак, у вересні 2011 року єврокомісар з енергетики Ґюнтер
Еттінґер заявив, що перед лицем екологічних проблем, Комісія має
намір представити проект загальноєвропейських правил щодо
використання запасів сланцевого газу, додавши: “Я вважаю, що
рівень прийняття буде високим, якщо будуть затверджені
загальноєвропейські стандарти, високий рівень надійності та
безпеки в інтересах довкілля. Можливо ми представимо наші
пропозиції країнам-членам навесні наступного року”. На даний час
пропозиції не були представлені.
Відповідь ЄС у сфері нормативно-правового регулювання на даний
момент
1. Звіт Комітету з питань охорони навколишнього природного
середовища, охорони здоров’я та продовольчої безпеки
Європарламенту наданий Комісії у червні 2011 року закликає
“приділити увагу розробці на всеєвропейському рівні нової
директиви, яка всебічно регулюватиме проблеми всередині галузі”.
У звіті також рекомендується “оприлюднювати список хімікатів, які
використовуються, кількість дозволених хімікатів потрібно
обмежити, а їх використання контролювати”.

3.2 Як існуюче законодавство ЄС враховує виклики, пов’язані із
сланцевим газом?
У першому півріччі 2012 року різні представники Єврокомісії
неодноразово повторювали, що існуюча нормативно-правова база
ЄС адекватно охоплює усю діяльність, пов’язану зі сланцевим
газом. Однак, останнє дослідження Єврокомісії, здійснене
Генеральним директоратом з питань довкілля, суттєво змінило
позицію Комісії у вересні 2012 року. У дослідженні окремо
наголошується на ряді прогалин та неоднозначностей у діючому
законодавстві ЄС із захисту довкілля і підтверджується, що
діяльність, пов’язана із видобутком сланцевого газу, безумовно не
є адекватно охопленою нормативно-правовою базою ЄС123.
Основні прогалини у нормативно-правовій базі ЄС, які пов’язують
зі сланцевим газом, наступні:
використовується поєднання таких технологічних процесів як
горизонтальне буріння та багатоетапний гідравлічний фрекінг,
зокрема розвідка і розробка родовищ сланцевого газу, від їх
планування до закриття враховані у законодавстві ЄС”120.
5. План дій з енергетики до 2050 року, представлений
Єврокомісією називає сланцевий газ та інші нетрадиційні джерела
газу “потенційно важливими новими джерелами енергії в Європі та
за її межами”, які зменшать кількість викидів вуглекислого газу у
енергетичному секторі.
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2. У жовтні 2011 року в Європарламенті відбулися слухання на
тему сланцевого газу, в результаті яких комітет, що представляв
сланцеву промисловість та Комітет з навколишнього середовища
прийняли рішення створити окремі проекти висновків за власною
ініціативою (англ. own-initiative reports) щодо сланцевого газу.
Депутат Європарламенту від Польщі Богуслав Сонік, який був
призначений доповідачем від Комітету з навколишнього
середовища, у своїх попередніх висновках стверджував, що
застосування запобіжних заходів може обмежити ризики, пов’язані
з видобутком сланцевого газу. Він рекомендує регулювання
розвитку сланцевої промисловості здійснювати національним
урядам країн-членів ЄС під наглядом Єврокомісії. Починаючи з
квітня 2011 року обговорення проекту висновків в Комітеті виявило
різкі відмінності у позиціях його членів.
3. Єврокомісар з питань клімату Конні Гедеґорд відзначила: “Те,
що я почула, не схиляє мене до підтримки мораторію”. Пані
Гедеґорд також додала, що в Європі вже існує належне
законодавство, яке здатне забезпечити розвідку сланевого газу
119
відповідно до вимог щодо захисту довкілля .
4. У січні 2012 року у примітці для голови Комітету Європарламенту
з навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки
харчових продуктів єврокомісар з питань охорони довкілля Янез
Поточнік підтвердив, що, не зважаючи на серйозні ризики, пов’язані
з видобутком сланцевого газу, “Європейська Комісія вважає, що
проекти з видобутку нетрадиційних вуглеводнів, в ході яких

6. У звіті , підготованому бельгійською юридичною фірмою
“Філіпп енд Партнерс” для Єврокомісії і опублікованому у січні 2012
року робиться висновок про те, що потреби у додаткових
законодавчих актах для регулювання розвідувального етапу
фрекінгу немає. Оцінюючи ситуацію в Швеції, Польщі, Франції та
Німеччині, і не враховуючи законодавство щодо зміни клімату,
дослідники підсумовують: “Ні на європейському, ні національному
рівні не було знайдено суттєвих прогалин у чинному законодавстві
щодо регулювання існуючого рівня розвитку сланцевої
промисловості”. У цьому немає нічого дивного, адже важливими
клієнтами “Філіпп енд Партнерс” є нафтові та газові компанії і,
згідно веб-сайту фірми, вони здійснюють консультації “в контексті
бізнес-орієнтованого середовища”.
7. Проте у квітні 2012 року представник Єврокомісії у публічному
виступі заявив, що на черзі знаходиться шість звітів щодо інших
аспектів видобутку сланцевого газу, які можуть вплинути на
позицію Комісії.
8. У вересні 2012 року нові дослідження, здійснені Єврокомісією
(зокрема Генеральним директоратом з питань зміни клімату та
Генеральним директоратом з питань довкілля) поставили під сумнів
попередні заяви представників ЄС, вказуючи на вуглецевоємність
діяльності, пов’язаної зі сланцевим газом, ризики, які вона
представляє для людей і довкілля та численні прогалини у
законодавстві ЄС, що, як стверджувалось, повністю враховували
специфіку фрекінгу122.
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Водна рамкова директива (англ. WFD)
Стаття 11(3) (j) Водної рамкової директиви (ВРД) забороняє “пряме
скидання забруднюючих речовин у ґрунтові води”. Дозволяється
лише “зливання води, яка насичена речовинами, отриманими в
ході розвідки та видобутку вуглеводнів або гірничодобувної
діяльності” і тільки в тому випадку, коли “така вода не містить
жодних інших речовин, окрім тих, які були отримані в ході
зазначеної діяльності”. Іншими словами, ця стаття забороняє
зливання суміші води з усіма іншими речовинами, окрім
природних, які зустрічаються у підґрунті. В такому разі, хімікати не
можуть використовуватись для фрекінгу.
Хоча на разі у ЄС немає послідовного та комплексного підходу до
регулювання зливу води з глибоких свердловин, у ході нещодавніх
виступів представників Єврокомісії було підтверджено, що ВРД не
дозволяє злив води, яка використовувалась для фрекінгу у
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глибоких свердловинах , однак ґрунтовна законодавча база
щодо цього питання відсутня.
Також існують проблеми щодо впровадження ВРД країнамичленами ЄС. Так, наприклад Польща, не впровадила цю
директиву, і нещодавно єврокомісар Поточнік оголосив догану
країні за провал у встановленні національної програми контролю
за якістю поверхневих і підземних вод125.

Директива щодо оцінки впливу на довкілля (англ. EIA)
Існуюча законодавча база ЄС щодо оцінки впливу на довкілля
передбачає здійснення оцінки лише для свердловин, рівень
відбору яких перевищує 500 тис. куб. м на день. Оскільки зазвичай
на початковому етапі зі сланцевої свердловини отримують 250 тис.
куб. м газу і ця цифра швидко знижується до менш, ніж 100 тис.
куб. м на день, це означає, що діяльність із видобутку сланцевого
газу не підпадає під дію даної директиви і, отже, не отримує
переваг від обов’язкової оцінки впливу на довкілля до початку
126
нового проекту .
Оскільки директива регулює лише діяльність окремих свердловин
і не бере до уваги кумулятивний вплив від декількох установок та
високої щільності свердловин, що характерно саме для видобутку
сланцевого газу, вона не придатна для регулювання буріння на
сланцевий газ і не враховує рівень ризиків, притаманних
видобутку.
Також, з огляду на те, що термін “глибоке буріння” не визначено
в Додатку 2, і розвідувальна фаза не пов’язана з “наземними
промисловими установками для видобутку вугілля, нафти,
природного газу та руд, а також бітумних сланців” це знову
дозволяє уникнути обов’язкової оцінки впливу на довкілля в ході
розвідки сланцевого газу.
Враховуючи складність та ризиковану природу фрекінгу,це слід
вважати серйозною прогалиною в режимі оцінки впливу на
довкілля. У резолюції від липня 2012 року Європарламент

Парникові гази
Зміна клімату

Водні ресурси

погодився, що ця прогалина мусить бути усунена, заявивши:
“враховуючи суттєві ризики для поверхневих та ґрунтових вод,
пов’язані з розвідкою та видобутком сланцевого газу, Комісія
[повинна] забезпечити врахування цієї діяльності в Директиві
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щодо оцінки впливу на довкілля” .

Європейська Директива про відходи та Директива щодо
поводження з відходами добувної промисловості (англ. EWD та
MWD)
Дозволи щодо управління відходами, отриманими в ході
добування та іншої діяльності, пов’язаної з бурінням на сланцевий
газ, повинні бути включені до головних дозвільних процедур
вказаних директив про відходи. Складові рідини для фрекінгу
точно не визначені як “небезпечні відходи” у Директиві про
відходи у її чинній редакції. Включення їх до директив допоможе
забезпечити більш жорстке регулювання складу рідини для
фрекінгу і гарантії безпечного та контрольованого зливання
відпрацьованої води. Це може бути особливо важливим в світлі
нелегального скидання рідини для фрекінгу – широкій
громадськості стало відомо про такий випадок у польському
поселенні.
Зарахування рідини для фрекінгу до небезпечних відходів,
допоможе як обмежити небезпечне зливання відпрацьованої
води, так і гарантувати, що уся рідина для фрекінгу буде
проходити відповідну очистку на заводах з очистки стічних вод.
Нелегальне зливання відпрацьованої води у Польщі
Проблеми, пов’язані з утворенням сильно забрудненого
зворотного притоку під час буріння на сланцевий газ, постали
досить гостро у с. Глобіно Поморського воєводства, де
відбувалось нелегальне зливання відпрацьованої води128.
Рідина для фрекінгу зі сланцевої свердловини, на якій
працювала компанія “Бі Ен Кей Петролеум Інкорпорейтед”
напряму зливалась у гравійний кар’єр. В результаті ґрунтові
води були забруднені. Місцеві органи влади раніше вже
звертали увагу на те, що гравійний кар’єр не підходить для
злиття відпрацьованої рідини для фрекінгу і пропонували
встановлення іншого місця зливу. Результати перевірки
Регіональної інспекції з охорони навколишнього середовища,
оприлюднені у квітні 2012 року, показують, що рівень барію тут
сильно перевищує норму.
Директива про екологічну відповідальність (англ. ELD)
Метою Директиви про екологічну відповідальність є запобігання
нанесенню шкоди навколишньому середовищу (зокрема водним
та земельним ресурсам), що загрожує здоров’ю людей і
накладання на гірничодобувні компанії фінансової
відповідальності за нанесення шкоди або загрозу такої шкоди (так
званий принцип “забруднювач платить”). Однак директива окремо
не виділяє операції пов’язані зі сланцевим газом і потребує
внесення поправок, які забезпечать застосування принципів цієї

22

директиви і до шкоди від сланцевої промисловості, яких, про що
говориться у дослідженні Генерального директорату з питань
довкілля, зараз немає. Наприклад:
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Гірничодобувні компанії, які використовують фрекінг
відповідно до Додатку III Директиви про екологічну
відповідальність гарантуватимуть (тобто мова йде не про
відповідальність в результаті порушень), що уся діяльність,
пов’язана зі сланцевим газом здійснюватиметься
відповідально.
Компанії, що займаються видобутком сланцевого газу, повинні
бути зобов’язані відшкодовувати збитки у випадку нанесення
шкоди довкіллю чи негативних наслідків для здоров’я людей
та тварин, викликаних їхньою діяльністю, відповідно до Статті
14 Директиви про екологічну відповідальність. На разі
формулювання Статті 14 дозволяє країнам-членам
опціонально встановлювати фінансову відповідальність для
компаній, які видобувають сланцевий газ: країнам-членам
“слід вживати заходів щодо заохочення інструментів
фінансової безпеки”. Воно потребує уточнення.
Витрати, пов’язані з пошуком доказів, повинні покладатись на
компанії, які видобувають сланцевий газ, у тому випадку, коли,
з урахуванням характеру порушень та їхніх негативних
наслідків, існує більша вірогідність, що компанії, які добувають
сланцевий газ, стали причиною певних екологічних збитків.
Враховуючи документальні свідчення та численні інциденти на
свердловинах у США, компанії, які добувають сланцевий газ,
повинні відповідати за доведення відсутності казуального
зв’язку між їхньою діяльністю та будь-якими екологічними
збитками.

Захист природи
Існуюча законодавча база, що була створена для захисту
територій, особливо важливих з точки зору біорізноманіття, може
виявитись релевантною з точки зору проблем розвитку сланцевої
промисловості у Європі. У цьому сенсі території, які захищаються
європейським правом згідно проекту “Натура 2000” та території,
що захищаються ООН і статус яких закріплений у національному
законодавстві країн-членів, повинні захищатись від закладання
свердловин для фрекінгу.
Європейська агенція довкілля визначила наявність таких
територій, пов’язаних із основними запасами сланцевого газу, у
Німеччині, Нідерландах та Польщі.
Згідно впливового дослідження, присвяченого сланцевому газу,
існування “закритих територій” є ключовою проблемою: “Дане
екологічне регулювання представляє величезну проблему для
буріння на нетрадиційний газ та для інфраструктури системи
постачання, що створюється у цих регіонах”130.
Нещодавній досвід застосування говорить про те, що Комісія
підтримуватиме суворе дотримання зобов’язань щодо цих
природоохоронних зон, що повинно стати практикою і у випадку
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сланцевого газу . Це стає все більш важливим з огляду на вже
існуючі випадки порушення меж територій, які захищаються в
рамках проекту “Натура 2000”, для розвідки сланцевого газу,
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зокрема у Польщі . Ці порушення показують, як наскільки важко
здійснювати контроль та моніторинг виконання законодавства у
цій сфері.

Директива щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження
хімічних речовин (англ. REACH)
3.3 Напрямок подальшого розвитку законодавства ЄС
Директива щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних
речовин стосується використання хімічних речовин у будь-яких
виробничих процесах. Гірничодобувні компанії, які хочуть, щоб
список використовуваних ними хімікатів залишався
конфіденційним (як, наприклад, більшість компаній, що
видобувають сланцевий газ), зобов’язані провести власну оцінку
впливу та надати висновки Європейському хімічному агентству.
Оскільки компанії, які здійснюють фрекінг, не відкривають
вичерпні та докладні списки хімікатів, які використовуються для
кожного проекту, неможливо здійснити оцінку ризиків для
довкілля та здоров’я від їх розвідки та видобутку (включно з
впливом протягом усього життєвого циклу).
У вересні 2011 року, представник Комісії заявив, що жодна
компанія не зареєструвала жоден з 10 хімікатів, які зазвичай
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використовуються для фрекінгу, за даною Директивою .
Відмінність у кінцевих термінах подання та вимогах Директиви
означає, що інформація про хімікати автоматично не надходитиме
до громадськості і дійсно, контроль Директиви над фрекінгом
почне діяти тільки у листопаді 2013 року.

Для усунення прогалин у законодавстві щодо фрекінгу, яке діє на
всеєвропейському рівні, європейські неурядові організації (в тому
числі “Друзі Землі – Європа”, “Їжа та вода – Європа”, Альянс за
здоров’я і навколишнє середовище) закликають до створення
“зеленої книги” Єврокомісії для визначення наслідків діяльності,
пов’язаної з фрекінгом, які не охоплюють діючі нормативні
документи ЄС. Розробка цього консультаційного документу
потребує повноправної участі усіх зацікавлених сторін і повинна
також включати розгляд усіх етапів діяльності компаній, що
займаються сланцевим газом, які можуть порушувати чинне
європейське законодавство та політики.
В той час, як зараз сланцева промисловість у ЄС знаходиться в
зародковому стані, Польща сподівається, що фрекінг набере
промислових масштабів вже у 2015 році. Як тільки це станеться,
здійснювати контроль над усіма використовуваними хімікатами і
просувати всеєвропейське законодавство (особливо враховуючи
час, який потрібен на розробку проекту закону та досягнення
згоди різних інститутів ЄС) можу бути запізно. На відміну від США,
у ЄС є шанси діяти своєчасно.
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Схоже, що сланцева промисловість вважає занепокоєність
громадськості наслідками для здоров’я та довкілля просто
“перешкодами” на своєму шляху. Очевидно, що наслідки для
навколишнього середовища і можливість введення більш
жорсткого регулювання збільшують час покриття витрат і час
очікування надходжень від інвестицій.

що фінансується ЄС, не замінить обов’язкове залучення
громадськості до планування розміщення свердловини
сланцевого газу, тому необхідно переглянути законодавство щодо
оцінки впливу на довкілля на рівні ЄС.

Було навіть здійснене дослідження, у якому сланцева
промисловість закликає до ослаблення регулювання: “Фактори, які
обмежують вибір місця для закладення свердловини і масштаб
діяльності мають переважно нормативний характер. Тому тільки
реформування законодавства в галузі захисту довкілля та розвідки
і видобутку в бік збільшення його гнучкості може вирішити
проблему нестачі територій [де дозволено буріння] у Європі”133.

3.4 Діалог
У бюджеті ЄС на 2012 рік134 200 тис. євро було виділено на
фінансування пілотних проектів, спрямованих на активізацію в ЄС
громадського обговорення видобутку сланцевого газу. У Бюджеті
говориться: “Громадське обговорення сланцевого газу, його
переваг та негативних наслідків, вже розпочалося у Європі, але
воно не завжди засноване на достовірних знаннях та інформації.
Тому важливо розпочати діалог громадян та інформаційну
кампанію до початку промислового видобутку… До такого діалогу
повинні бути залучені держані та місцеві органи влади, широка
громадськість, бізнес та неурядові організації”.
Консультації з громадськістю є важливою складовою будь-якої
“зеленої книги” і тому дане фінансування є надзвичайно
важливим. Необхідним є обмін поглядами на усі аспекти
видобутку сланцевого газу і його наслідки для європейських країн.
На сьогодні в Європі не існує узгодженого процесу обговорення,
який би забезпечував достатнє включення громадян та громад у
прийняття рішень стосовно сланцевого газу, нафти з бітумних
сланців та метану вугільних пластів. Більшості проектів з фрекінгу
не передувало інформування та згода місцевих громад до початку
розвідки та видобутку, що було визнано Генеральний
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директоратом Єврокомісії з енергетики . Позиція місцевих
громад повинна займати особливе місце у таких обговореннях і
вони повинні мати право відмовити у розробці сланцевого газу на
своїй території.
Проблема довіри між місцевими громадами та промисловістю
стали ще більш очевидними після контроверсійних випадків
“фрекології” ( тобто псевдонауки, спрямованої на захист
фрекінгу), які з’явились у відповідь на перші наукові результати,
які пояснювали потенційні ризики пов’язані з видобутком
сланцевого газу. Випадки фінансування університетських
досліджень газовими компаніями доводять, що вони ширяться,
створюючи зв’язки, що мають фінансовий та односторонній
характер, між видобувними компаніями та науковцями і
дослідниками136.
Звичайно створення запропонованого простору для обговорення,

Бурова платформа для видобутку сланцевого газу © Ґаз Любельскі
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Гідравлічний розрив пластів
Викиди в атмосферу

Парникові гази
Зміна клімату

Водні ресурси

4. Створення прикладу для наслідування?
Сланцевий газ створює численні
ризики для клімату, довкілля та
здоров’я, які у країнах Півночі
важко знизити вже зараз.
Розширення видобутку сланцевого
газу у країнах Півдня, особливо у
країнах, політичні та екологічні
структури управління яких є
слабкими, може призвести до
збільшення використання викопних
видів палива на світовому рівні, а
також зростання викидів
парникових газів, які призводять до
зміни клімату і створюють серйозні
ризики для місцевих громад та
довкілля.

4.1 Світові запаси
Потенціал для видобутку сланцевого газу існує не лише у Європі, а й в країнах, що розвиваються.
Запаси сланцевого газу були виявлені в Алжирі, Лівії, Марокко, Тунісі, ПАР, Аргентині, Бразилії,
Болівії, Чилі, Колумбії, Мексиці, Парагваї, Уругваї, Венесуелі, Індії, Пакистані та Китаї137. В той час
як велика кількість частка цих ресурсів ще не розроблялась, активно ведеться їхня геологічна
розвідка в Китаї (куди масово інвестують такі компанії як “Шелл”138) та окремих регіонах Південної
Америки, зокрема в Аргентині.
Малюнок 4.1 Запаси сланцевого газу, що можуть бути добуті, за країнами світу139 (трлн. куб. м)
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Туреччина 0,4 трлн. куб. м
Туніс 0,5 трлн. куб. м
ПАР 13,7 трлн. куб. м
Парагвай 1,7 трлн. куб. м
Пакистан 1,4 трлн. куб. м
Марокко 0,3 трлн. куб. м
Мексика 19,3 трлн. куб. м
Лівія 8,2 трлн. куб. м
Індія 1,8 трлн. куб. м
Колумбія 0,5 трлн. куб. м

Підписи з діаграми:
Уругвай 0,6
Венесуела 0,3
Західна Сахара 0,2
Алжир 6,5
Аргентина 22
Болівія 1,4
Бразилія 6,4
Чилі 1,8
Китай 36,1

Всього сланцевого газу, що може бути добутий: 123,1 трлн. куб. м4.2
4.1 Високі ризики для довкілля та шкода здоров’ю населення у країнах, що розвиваються
В той час, як зниження енергетичної бідності у країнах, що розвиваються є пріоритетною метою,
яка підтримується у Цілях розвитку тисячоліття, ціль №7 також зобов’язує держави досягнути
стійкого розвитку. Підписавши цей документ, ЄС зобов’язався підтримувати досягнення сталого
розвитку.
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Ризики від підтримки Євросоюзом розробки сланцевого газу в
країнах, що розвиваються, вже були визнані Комітетом
Європарламенту з розвитку. Останній закликає до створення
резолюції, що визнає серйозну загрозу, яку створює сланцевий
газдля стійкого розвитку, зокрема вплив на глобальні кліматичні
цілі та на регіони з нестачею водних ресурсів і потенційний вплив
на безпеку води та продуктів харчування, а також на незаконне
141
захоплення земель .
Високий ризик забруднення води пов’язаний з водомісткою
діяльністю може легко перетворитись на серйозну проблему,
якщо гостра нестача води вже існує в регіоні. Як зазначив Комітет з
розвитку, це може поставити під серйозну загрозу досягнення
“складових цілі №7, які стосуються доступу до чистої води та
продовольчої безпеки”.
Серйозний вплив фрекінгу на здоров’я, довкілля та клімат у
Північній Америці та перші відомі випадки аварій в Європі
викликають серйозне занепокоєння щодо поведінки компаній, які
займаються видобутком сланцевого газу в країнах, що
розвиваються. Досвід показує, що ризики суттєво зростають в
країнах, де потенціал для впровадження та забезпечення
дотримання норм щодо захисту довкілля та здоров’я є, загалом,
нижчим. Вірогідно, як свідчить поведінка компаній, що діють в
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інших сферах, пов’язаних з паливом, це призведе до подальшого
погіршення стану довкілля, корупції, порушення прав людини,
соціальних конфліктів, а також не сприятиме зниженню рівня
бідності.
143

Численні випадки демонструють високий ризик того, що
європейські компанії, які видобувають нетрадиційну нафту та газ
“дотримуються різних стандартів у різних регіонах світу”, що було
визнано Комітетом Європарламенту з розвитку. Тому важливо,
щоб європейські компанії, які здійснюють видобуток сланцевого
газу в країнах, що розвиваються, діяли відповідально, відповідно
до галузевих стандартів, незалежно від країни видобутку.
Єврокомісія повинна розробити додаткові засоби контролю за
зміцненням стандартів, які мають юридичну силу, щодо обов’язків
та відповідальності транснаціональних корпорацій по відношенню
до соціальних та екологічних прав, а також засоби здійснення
такого контролю.
ЄС уже визнав, що розглядати сталий розвиток лише в Європі
недостатньо і необхідно “піклуватись про сталий розвиток усієї
планети і активно долучатись до нього”144.

Малюнок 4.2 Світові запаси сланцевого газу

Підписи з мапи:
Поклади сланцевого газу
140
Поклади нафти з бітумінозних сланців
Джерело: “Друзі Землі – Європа”

28

нафта та газ

Видобуток
Цілі розвитку тисячоліття

Гідравлічний розрив пластів
Викиди в атмосферу

Парникові гази
Зміна клімату

Водні ресурси

5. Як місцеві громади та активісти протистоять
розробці сланцевого газу
Пропозиції щодо розробки родовищ
сланцевого газу стикнулись з
протестами з боку широкої
громадськості як у ЄС, так і за його
межами. Місцеві громади боролись
за припинення буріння на своїй
території, часто досягаючи успіху.
Багато національних урядів також
висловили стурбованість, і деякі з
них прийняли мораторій у відповідь
на занепокоєння щодо безпечності
буріння та його впливу на довкілля.
У цьому розділі дається огляд
деяких країн, де ведуться
антисланцеві кампанії. Він не
претендує на вичерпність, однак
демонструє те, яким є протестний
рівень, що повинно стати чіткою
політичною пересторогою для тих,
хто вважає сланцевий газ
енергетичним рішенням для ЄС.

5.1 Аргентина
Згідно даних, оприлюднених Управлінням енергетичної інформації США у квітні 2011 року,
Аргентина з 22 трлн. куб. м сланцевого газу, що може бути добутий, займає третє місце в світі
після США та Китаю. Більше половини цього об’єму знаходиться у Неукенському басейні, що
лежить на заході країни. Аргентина прагне стати світовим лідером з видобутку сланцевого газу,
що дозволить їй задовольнити свої енергетичні потреби. Країна сильно залежить від викопних
видів палива.
В Аргентині відкрито близько ста свердловин, за участі національних та міжнародних компаній,
включно з ренаціоналізованою компанією “Ю Пі Еф” (раніше підрозділ “Репсоль”), “ЕксонМобіл”,
“Шеврон”, “Тоталь”, “Петробраз” та “Апачі Корпорейшн”.
Підтримка розробки сланцевого урядом виявилась у наданні дотацій та пільг для газових
компаній. Компанії також здійснювали тиск на уряд з метою збільшення цін на газ, що
контролюється державою, в тому числі для населення, з метою створення “належних умов” для
розробки нетрадиційних запасів.
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Протести громадськості, особливо на території корінних народів, були придушені владою .
В межах сланцевого басейн у Чако-Паранаенсе, більш частина якого належить Аргентині і який
також простягається на територію Бразилії, Уругваю, Парагваю та Болівії, знаходиться один з
найважливіших в світі запасів прісної води – водоносний горизонт Гуарані. Ренаціоналізацію
компанії “Ю Пі Еф” пов’язують зі сланевий газом, оскільки уряд прагне досягнути більшого
енергетичного суверенітету, про що говориться у законопроекті, який повернув контроль над
компанією державі.
Докладніше:
Обсерваторіо Петролеро Сур: http://www.opsur.org.ar/

5.2 Австрія
В Австрії на заваді планам нафтогазової компанії “ОМВ” щодо розвідки сланцевого газу у Нижній
Австрії став сильний супротив з боку місцевого населення та організацій із захисту довкілля. Уряд
Австрії поки що не має чіткої позиції щодо розробки сланцевого газу: Міністерство навколишнього
середовища виступає проти, Міністерство економіки – за. Вважається, що прийняття заборони на
фрекінг є маловірогідним, не зважаючи на заклики великої кількості австрійських груп із захисту
довкілля. Готується поправка до національного законодавства щодо оцінки впливу на довкілля,
яка враховуватиме діяльність із видобутку сланцевого газу. У травні 2012 року до австрійського
парламенту була подана петиція проти сланевого газу, ініційована організацією місцевих жителів
“ВайнфіртельстатГасфіртель”. Однак у вересні 2012 року, після того як Австрія прийняла новий
закон, який зобов’язує компанії проходити детальну екологічну перевірку перед початком
кожного нового проекту, компанія “ОМВ” припинила свою діяльність в цій країні, оскільки вона
перестала бути економічно вигідною.
Докладніше:
http://www.weinviertelstattgasviertel.at/
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5.3 Болгарія
5.5 Франція
У січні 2012 року, після численних протестів, Болгарія наклала
заборону на розвідку сланцевого газу і нафти з бітумних сланців147.
Згідно початкових оцінок, Болгарія може володіти значними
запасами сланцевого газу обсягом до 1 трлн. куб. м. Антисланцеві
активісти попереджали про те, що фрекінг може спричинити
забруднення ґрунтових вод, викликати землетруси і представляє
серйозну небезпеку для здоров’я населення. У червні 2012 року
парламент Болгарії ослабив заборону на фрекінг з метою
спрощення отримання дозволів на розвідку традиційного
природного газу. Болгарський міністр економіки та енергетики
Делян Добрев заявив, що ці зміни не дозволяють проводити
фрекінг для видобутку сланцевого газу.
Більше інформації: 30-хвилинний фільм “Розкол у громадській
думці: суперечки навколо фрекінгу у Болгарії” (англ. “The
Fracturing of Public Opinion: Bulgaria’s Fracking Controversy”) про
основні проблеми, пов’язані з можливим початком фрекінгу в
Болгарії.
Доступний за посиланням:

Сенат Франції ухвалив заборону на фрекінг у червні 2011 року149
(див. розділ 1) і у країні існує понад 200 груп, які виступають проти
сланцевого газу (див. посилання нижче). Навіть з прийняттям
заборони активізм та пильна увага до фрекінгу залишаються
високими. У січні 2011 року було створене національне об’єднання
місцевих громад та екологічних груп. З метою планування стратегії
діяльності та майбутніх заходів проводяться щомісячні зустрічі
коаліції. Увага акцентується на регулярному інформуванні
населення.
Мали місце масштабні демонстрації. Так в муніципалітеті Вільневде-Бер (Аверон) у селищі, в якому проживає 3 тис. жителів, на
демонстрацію зібралось від 15 до 20 тис. людей. У квітні 2011 року
національний день проти боротьби з сланцевим газом був
організований у більш ніж 15 французьких містах. Загальна
кількість демонстрантів склала 30 тисяч.
У січні 2012 року альтернативний симпозіум, що проводився в
один час з офіційним для представників сланцевої промисловості
та політиків, відвідало 400 учасників.

http://bit.ly/SZioIH
Докладніше:
http://www.climatebg.org/

“Друзі Землі – Франція” виступають проти усіх видів нетрадиційної
нафти та газу у Франції та світі й, відповідно, проти розвідки та
видобутку сланцевого газу або нафти, незалежно від методу
видобутку. Вплив сланцевого газу на клімат, а також інші пов’язані
з ним види впливу, означають, що цей ресурс не повинен
видобуватись.

5.4 Чехія
Докладніше:
Проект закону щодо дворічної заборони на видобуток сланцевого
газу у Чехії на разі знаходиться у парламенті148. Ця проблема
постала у 2012 році.

“Друзі Землі – Франція”:
http:/ www.amisdelaterre.org/Gaz-et-huiles-de-schiste.html

“БасГасЕнергіа Чехія”, дочірнє підприємство австралійської
компанії “Хаттон Енерджі”, звернулось за отриманням ліцензії на
виконання розвідувальних робіт на території площею близько 800
кв. км у північно-східній Богемії, недалеко від Праги. У квітні 2012
року після протестів з боку місцевого настелення (на чолі з
організацією “Стоп Ха-Еф Коалішн”, до лав якої належить понад
400 тис. громадян), стурбованого потенційною шкодою для
довкілля і загрозою забруднення горизонту ґрунтових вод, чеський
міністр навколишнього середовища Томаш Халупа скасував
попередню ліцензію на розвідку. “БасГасЕнергіа Чехія” може
звернутись за ліцензією повторно, однак, міністр наголосив, що
компанія повинна “в достатній мірі взяти до уваги основні інтереси
суспільства, які полягають у захисті водних ресурсів, природи та
ландшафтів”.

Веб-сторінка французької коаліції громадян проти сланцевого газу:
http://stopgazdeschiste.org/

Докладніше:

По всій країні зараз діє близько 20-30 груп, зосереджених на
розробці сланцевого газу. Деякі з них працюють над забороною
створення газових свердловин в заповідниках (наприклад в районі
озера Кімзе, що знаходиться в Баварії), інші напряму протидіють

http:/ www.ne-plyn.hys.cz/

Карта французьких антисланцевих груп:
http:/ bit.ly/Ofxn9N

5.6 Німеччина
В Німеччині існує сильна опозиція до розробок родовищ
сланцевого газу. На початку року компанія “Бі Ен Кей Петроліум”
оголосила про своє бажання почати буріння у федеральних землях
Тюрінгія та Саксонія-Анхальт. Відразу ж розпочалися протести, і
Тюрінгія оголосила мораторій.
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забрудненню бензолом, яке пов’язане з фрекінгом, у Нижній
Саксонії.
У листопаді 2011 року федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія
прийняла рішення припинити будь-яке буріння, в ході якого
використовується фрекінг поки усі наслідки від процесу видобутку
цим методом не будуть вивчені150. Доповідь, опублікована у
серпні 2012 року рекомендує уряду федеральної землі,
враховуючи численні ризики та до кінця нез’ясовані наслідки, не
видавати нових дозволів до проведення наступних досліджень.
Схоже, що чинний уряд Німеччини готовий приймати аргументи
антифрекінгової коаліції, оскільки нещодавно міністр охорони
навколишнього середовища Філіпп Реслер погодився поки що
протистояти контроверсійній діяльності151.

31

нафта та газ

Видобуток
Цілі розвитку тисячоліття
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5.8 Польща

“Друзі Землі – Германія”:
www.bund-nrw.de/fracking

Через свою залежність від імпорту російського газу153 і зростаючі
потреби у енергоресурсах Польща є одним із найактивніших
прихильників сланцевого газу в ЄС. Вірогідно, у Європі найбільше
уваги прикуто до цієї країни, не зважаючи на те, що попередні
оцінки запасів сланцевого газу, якими володіє Польща, нещодавно
було суттєво знижено. Паралельно з тим, як декілька депутатів
Європарламенту від Польщі просувають інтереси країни в ЄС щодо
призупинення розвитку будь-якого всеєвропейського
законодавства щодо сланцевого газу, польський уряд – напряму
або через дружні науково-дослідні центри – в останні два роки
провів численні лобі-події у Брюсселі та Варшаві.

Веб-сайти груп, які виступають проти видобутку сланцевого газу:
http:/ www.gegen-gasbohren.de or
http:/ www.unkonventionelle-gasfoerderung.de/

5.7 Нідерланди
Легкий фрекінг для видобутку традиційного газу використовувався
в Нідерландах, однак не застосовувався для видобутку сланцевого
газу або метану вугільних пластів. Зараз фрекінг в Нідерландах
призупинено до завершення урядового дослідження, результати
якого буду відомі не раніше початку 2013 року.
Було видано декілька дозволів на розвідку сланцевого газу та
метану вугільних пластів, однак перший дозвіл на тестове буріння
було скасовано у жовтні 2011 року після судової справи, відкритої
за позовом місцевого населення і одного з головних голландських
банків. Компанія “Куадрілья” хотіла здійснювати буріння на
відстані 200 м від дата-центру Рабобанку, через який проходить
152
увесь потік даних про фінансові операції на півдні країни . Ніяких
нових операцій з буріння не буде до середини 2013 року.
Уряд Нідерландів, який нещодавно пішов у відставку, вважав
сланцевий газ важливим для структури енергетики країни і
дозволяв фрекінг згідно національного гірничодобувного
законодавства. З розвідувального буріння були зняті вимоги щодо
оцінки впливу на довкілля. В той час як національне регулювання в
сфері охорони навколишнього середовища досить сильне, критики
підняли питання щодо того, чи воно може застосовуватись до
фрекінгу і відповідає його специфіці.
Декілька місцевих протестних груп було створено навколо місць,
що пропонувались для буріння. Ці групи лобіюють місцеві органи
влади і підтримують національний протестний рух проти
сланцевого газу. Сотні протестуючих зібрались навколо будинку
парламенту під час дебатів щодо сланцевого газу, привертаючи
увагу ЗМІ. “Друзі Землі – Нідерланди” разом з місцевими
об’єднаннями здійснюють дослідження, присвячене сланцевому
газу, і підтримують введення мораторію на його розвідку та
видобуток по всій країні.

Ймовірно, з метою уникнення хвилі громадського розгляду,
більша частина досліджень сланцевої промисловості проходила
за зачиненими дверима, що не пішло на користь публічному
обговоренню та вільному доступу до інформації155.
У Польщі немає окремого закону із захисту довкілля, який
стосувався б сланцевого газу. Міністерство охорони
навколишнього середовища Польщі не бачить потреби у такому
законодавстві. Існуючі норми вимагають індивідуальної оцінки
кожного великого проекту. У випадку відкриття тисяч свердловин,
польському уряду доведеться приймати тисячі окремих постанов
щодо речовин для фрекінгу, впливу на довкілля та місцеві
156
громади .
Висока щільність населення в Польщі і розміщення свердловин у
сільських районах означає, що сільські жителі є тією групою
населення, яка напряму стикнеться з наслідками прагнення країни
розвивати сланцеву промисловість.
Деякі групи із захисту довкілля у Польщі, такі як мережа “Бенквоч”
та “ЕкоУнія”, наполягають на забороні гідравлічного фрекінгу.
Однак польський уряд значною мірою ігнорує скарги НУО,
оскільки вважає, що вони лобіюють інтереси “Газпрому” або Росії.
На національному рівні лише нещодавно одна опозиційних
політичних партій, “Рух Палікота”, почала виражати певну
підтримку антисланцевому руху, надаючи інформацію, проводячи
157
навчання та юридичні консультації .
Місцеві протести в Польщі зосереджені у Поморському та
158
Люблінському воєводствах .

Докладніше:

Докладніше:

Веб-сайт “Сланцевий газ в Нідерландах” (www.schaliegasvrij.nl)
об'єднує ресурси місцевих об’єднань та груп із захисту довкілля.

http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/

Див. також: Довідка “Друзів Землі – Нідерланди” про сланцевий
газ“:
http:/ www.milieudefensie.nl/publicaties/factsheets/factsh eetrisicos-onconventioneel-gas.
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Парникові гази
Зміна клімату
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5.9 Румунія
Суперечності навколо сланцевого газу потрапили в фокус у 2012
році, і мораторій на фрекінг було оголошено у травні цього ж року.
Однак остаточне рішення щодо закріплення його на
законодавчому рівні очікується після парламентських виборів
восени 2012 року. Румунія не має спеціального законодавства для
регулювання діяльності щодо видобутку сланцевого газу, і
Національне агентство з мінеральних ресурсів робило хибні заяви
про те, що жодна з країн ЄС не може на законодавчому рівні
визначити різницю між традиційними та нетрадиційними
покладами газу.
Сланцевий газ просувався у Румунії як засіб покращення
національної енергетичної безпеки і зменшення залежності від
імпорту російських енергоносіїв (на 10%). Компанія “Шеврон” є
головним гравцем на ринку сланцевого газу у Румунії і вже володіє
ліцензіями на розвідку та розробку сланцевого газу в різних
регіонах країни, переважно у прибережних зонах Вама-Веке,
Адамклісі та Костінешть, у Добруджі, неподалік чорноморського
узбережжя, і у Бирладі. Фрекінг у названому регіоні створює ризик
для хитких екосистем, історичної спадщини та туризму.
Нещодавно було виявлено, що сейсмічний ризик тут є значно
вищим, ніж вважалося раніше, а, отже невеликі поштовхи,
спричинені фрекінгом, можуть призвести до землетрусу руйнівної
сили.
Компанія “Шеврон” планувала здійснити буріння першої
розвідувальної свердловини у другій половині 2012 року, однак на
заваді цьому став мораторій та тиск з боку громадськості. У
березні 2012 року протести спалахнули у Бухаресті, коли
представники “Шеврон” та уряду провели зустріч за закритими
дверима, на якій обговорювалося здійснення фрекінгу.
Після цього акції протесту пройшли у Бирладі, Бухаресті, Констанці,
Клужі та інших містах. Акція у Бирладі зібрала майже 5 тис. людей.
1 травня протестуючі організували масові збори на узбережжі
Чорного моря у Вама-Веке, в ході яких зібрали 12 тис. підписів на
підтримку проекту закону про заборону фрекінгу. Вони вимагають
дотримання мораторію, прийняття належного законодавства
поряд зі звітуванням щодо впливу на довкілля, а також більшої
прозорості в угодах між урядом та іноземними компаніями.
Докладніше:
“Фрек-Офф” у Румунії:
http://www.facebook.com/#!/groups/frackoffromania/
Місцева громада Бирлада (9000 членів):
http://www.facebook.com/groups/antifrackingbarlad/
Група з Добруджі (5900 членів):
http://www.facebook.com/groups/frackoffdobrogea/

“Припиніть добування сланцевого газу методом гідравлічного фрекінгу!
Ми не Дикий Захід для американських інвесторів”. Протест проти
сланцевого газу на вулицях Бухаресту, березень 2012 року.
© “Друзі Землі – Європа”

5.10 ПАР
У ПАР, “Шелл” та декілька інших великих енергетичних компаній
планують буріння тисяч газових свердловин у екологічно
чутливому пустельному регіоні Карру. Ініціативна група “За
збереження Карру” стверджує, що 52% території Карру (що
складає 20% території ПАР) потрапить під загрозою внаслідок
буріння. Розвідка сланцевого газу у Квазулу-Наталь також
викликає занепокоєння, оскільки це одна з провінцій республіки з
найбільшими запасами води. Противники фрекінгу, такі як
Сільськогосподарський союз Квазулу-Наталь, звертають увагу на
високий рівень ризику, який створює така діяльність, для питної
159
води та продовольчої безпеки .
Після великої кількості протестів, в тому числі з боку фермерів,
160
занепокоєних можливим впливом на запаси води , уряд прийняв
мораторій на фрекінг у квітні 2011 року, однак він був знятий у
161
вересні 2012 року . “Шелл” та інші компанії, які прагнуть
здійснювати геологічну розвідку, для отримання ліцензії тепер
162
повинні надавати звіти про вплив на довкілля . Однак, експерти
вважають, що цей процес є недостатньо жорстким і серйозне
занепокоєння щодо впливу на ґрунтові води та щодо відстійників
для відпрацьованої води залишається. Регіон Карру також
є домівкою для чорного носорога, виду, який знаходиться під
загрозою вимирання163. Протестувальники заявили,
оскаржуватимуть ліцензії в суді, якщо це буде необхідно.
Південноафриканська компанія “Сасоль” призупинила реалізацію
своїх планів щодо видобутку сланцевого газу. Антифрекінгова
група “За збереження Карру” пообіцяла оскаржувати ліцензії на
фрекінг у суді.
Докладніше:
“Друзі Землі – ПАР”: http:/ www.groundwork.org.za
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Видобуток
Цілі розвитку тисячоліття

5.11 Швеція

5.12 Великобританія

У травні 2008 року “Шелл Експорейшн енд Продакшн Ей Бі”
(дочірня компанія “Роял Датч Шелл”) отримала дозвіл на розвідку
2250 кв. км у густонаселеній провінції Сконе. Було здійснено три
розвідувальні буріння, однак у березні 2011 року компанія “Шелл”
відмовилась від проекту, заявивши що кількість сланцевого газу є
недостатньою. Вірогідно свою роль також зіграли масові протести
та несприятливий політичний клімат. Декілька членів шведського
парламенту представили свої пропозиції щодо зміни
гірничодобувного закону, які могли ускладнити подальшу
розробку, і 18 тис. підписів було зібрано місцевою протестною
групою “Хевен о Шелл”. Термін дії дозволу на розвідку закінчився
у травні 2011 року.

Розробка сланцевого газу у Великобританії була тимчасово
призупинена після землетрусів у Ланкаширі (див. розділ 1). В той
час, як багато експертів погоджуються, що запаси Великобританії
є меншими, ніж вважалось раніше, і їх видобуток може бути
164
економічно невигідним , у дослідженні, присвяченому
з’ясуванню причин землетрусів у Ланкаширі, яке здійснили
165
Королівське товариство і Королівська академія інженерних наук
робиться висновок про те, що фрекінг у Великобританії можна
продовжувати у випадку, якщо будуть прийняті “надійні заходи”
для захисту від майбутніх ризиків. Однак, також згадується про те,
що навіть невеликі поштовхи спричиняють деформацію обсадки
свердловини, що, як відомо, є причиною витоків метану та рідини
для фрекінгу, що може забруднювати ґрунти, водоносні горизонти
та повітря.

“Ґріпен Ґас Ей Бі” володіє дозволами на розвідку 400 кв. км
швецької території: 7 дозволів видано для Естерйотланду і 5 для о.
Еланд. Дозволи на буріння поки що не видавались. Місцеві
політичні партії виступають проти розвідки газу на острові. “Ґріпен
Ґас” прагне провести зустрічі з місцевими політичними лідерами
для обговорення своєї діяльності та можливого тестового буріння.
Дві компанії мають дозвіл на розвідку нафти з бітумінозних
сланців на о. Ґотланд.
Під тиском члені парламенту від різних політичних партій, уряд
Швеції оголосив про оцінку національного гірничодобувного
закону у вересні 2011 року, результати якої будуть представлені у
жовтні 2012 року. У ході вивчення також досліджується
необхідність інформування громадськості про роботи, що будуть
вестись, для отримання дозволу. Метою оцінки є створення такої
нормативно-правової бази, яка сприятиме більшому
інформуванню власників землі, людей та місцевої влади про
наслідки розвідки. Вивчення не передбачає внесення пропозицій,
які можуть перешкоджати розвідці або видобутку сланцевого газу.
Протести тривають вже протягом деякого часу, з моменту
заснування у 2009 році першої НУО “Хевен о Шелл” у Сканії. Вона
співпрацює та обмінюється досвідом з місцевою ініціативною
групою Еланду (AMFÖ), відслідковує зміни у політичній та
комерційній діяльності, пов'язаній зі сланцевим газом, і робить
свій внесок у діяльність європейської мережі проти сланцевого
газу.

Різноманітні групи (як місцеві громади, які можуть постраждати
від проектів, пов’язаних зі сланцевим газом, так й інші об’єднання)
продовжують виступати проти здійснення фрекінгу. На даний
момент фрекінг регулюється компілятивним регуляторним
законодавством: на місцеву владу покладено контроль за
перевіркою якості повітря, Комітет з питань охорони здоров’я та
безпеки перевіряє будівництво свердловин, а Агентство з охорони
навколишнього середовища здійснює оцінку впливу на водні
ресурси. Це регулювання має багато прогалин і є проблемним.
“Друзі Землі - Англія, Уельс та Північна Ірландія” вважають, що
діюча система регулювання містить ряд проблем, які потрібно
вирішити, зокрема:


Вимоги щодо оцінки впливу на довкілля. На разі тільки бурові
майданчики, площа яких складає 1 га або більше,
перевіряються на предмет необхідності здійснення оцінки
впливу на довкілля. “Куадрілья Ресорсез” обійшла цю вимогу,
створюючи бурові майданчики площею 0,99 га.



Можливість Агентства з охорони навколишнього середовища
та інших регуляторних органів справлятись з поширенням
буріння на сланцевий газ. Агентство стверджує, що його
системи є адекватними, опираючись на діяльність лише на
одному буровому майданчику. Але чи справиться воно з
десятками свердловин?

Докладніше:
Веб-сайт “Хевен о Шелл”:
http://heavenorshell.se

“Друзі Землі” розділяють серйозне занепокоєння з приводу
впливу видобутку на довкілля і підтримують мораторій на
подальший видобуток і розвідку сланцевого газу у Великобританії.

AMFÖ також має групу у Фейсбуці

Докладніше:

(https://www.facebook.com/groups/236301353080949/)

Довідка від “Друзів Землі – Англія, Уельс та Північна Ірландія”:
www.foe.co.uk/resource/briefings/shale_gas.pdf
Коаліція “Фрек-Офф”: http:/ frack-off.org.uk/
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5.13 Україна
Вважається, що Україна володіє четвертими за обсягом запасами
сланцевого газу в Європі після Франції, Норвегії та Польщі. Згідно
даних Управління енергетичної інформації США, українські запаси
сланцевого газу, що можливо добути, складають 1200 млрд. куб.
м. У травні 2012 року український уряд уклав дві угоди про
розподіл продукції у Олеському родовищі на заході країни та
Юзівському на сході з компаніями “Шеврон” та “Шелл”
166
відповідно . Дві компанії укладуть партнерство з державною
геологорозвідувальною компанією “Надра України”.
До цього часу не було протестів з боку місцевих громад, головним
чином через брак конкретних даних про місце розташування
родовищ. Екологічні організації, такі як “Екологія-Право-Людина”
(ЕПЛ), стежать за розвитком ситуації навколо видобутку
сланцевого газу в Україні з початку 2011 року. ЕПЛ не виступає
проти розробки родовищ сланцевого газу, якщо вона
відбуватиметься належним чином. Однак об’єднання досить
скептично ставиться до застосування національної нормативноправової бази до фрекінгу, враховуючи високий рівень корупції та
часті порушення в галузі екологічного права.

Парникові гази
Зміна клімату

Водні ресурси

Українське законодавство із захисту довкілля не містить
специфічних вимог щодо сланцевого газу. Діяльність, що може
вплинути на водні ресурси, регулюється Водним кодексом. Проте,
у 2011 році Україна скасувала процедуру оцінки впливу на
довкілля і на разі не існує законодавчої бази для екологічного
контролю розробки сланцевого газу або будь-якої іншої діяльності,
яка може нанести шкоду довкіллю. Це також означає відсутність
участі суспільства у прийнятті рішень, що дозволяють таку
діяльність.
ЕПЛ також вважає, що базові дані про навколишнє середовище
говорять про те, що висока щільність населення, а також постійна
нестача водних ресурсів не перешкоджають здійсненню розробки
родовищ сланцевого газу, яка буде безпечною для населених
пунктів, розташованих поряд з покладами.
Український уряд підтримує розвиток видобутку сланцевого газу,
оскільки сподівається на залучення іноземних інвестицій і суттєвих
фінансових надходжень до бюджету держави та деяких
державних компаній.
Докладніше:
http:/ epl.org.ua/en/environment/shale-gas/

“Зелені” Європарламенту та активісти антифрекінгового руху фотографуються з водою, зміненою внаслідок фрекінгу, біля будівлі Європейського
парламенту.
© “Їжа та вода – Європа”
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6. Висновки: вимоги та рекомендації
Як підтвердила нещодавно Європейська Комісія, фрекінг є
високоризикованою вуглецевоємною діяльністю, яка впливає на
здоров’я людей та на усе довкілля. Було доведено – в тому числі й
на практиці – що процес видобутку є сприятливим для аварій, які
створюють серйозну загрозу для довкілля та водних запасів. Витік
метану та високотоксичних канцерогенних хімікатів є практично
неминучим і впливає на якість повітря, води та ґрунтів, створюючи
серйозні загрози для здоров’я людей.
Багато з цих наслідків мають нетимчасовий характер і
проявляються не лише локально. Вони відчутні на регіональному, і
навіть на глобальному рівні, а також, у випадку забруднення води
та повітря, – і для наступних поколінь. В усьому світі люди
починають усвідомлювати можливі наслідки розвитку сланцевого
газу і протистоять проектам з його розробки у таких країнах як
ПАР, Болгарія, США, Аргентина та Чехія. Місцеве населення, яке
зазнаватиме впливу від видобутку, повинно бути включене у
дебати щодо наслідків видобутку сланцевого газу з можливістю
сказати “ні” будь-якому проекту. Уряди світу почали
усвідомлювати це, і мораторії були прийняті у багатьох країнах.
“Друзі Землі – Європа” та інші природоохоронні організації
переконані, що на фундаментальному рівні здійснення фрекінгу
для видобутку нетрадиційних видів палива суперечить
зобов’язанням ЄС щодо досягнення високого рівня захисту
довкілля, що закріплено у Статті 37 Хартії основних прав.
Більше того, Стаття 35 Хартії зобов’язує ЄС забезпечувати
підвищений рівень уваги до захисту здоров’я людей під час
розробки та здійснення всіх політик та дій ЄС. Перед Євросоюзом
стоїть завдання побудови політики в галузі захисту довкілля,
заснованої “на принципі обережності і профілактичних дій;
принципі усунення шкоди навколишньому середовищу шляхом
звернення, насамперед, до його джерела; принципі
«забруднювач платить»” (Cтаття 191 Договору про функціонування
Європейського союзу).

сланців та метан вугільних пластів, значною мірою вплинуть на
зростання викидів парникових газів і посилять глобальну
залежність від викопних видів палива. Це також стане на заваді
розвитку відновлюваної енергетики та зменшить інвестиції в
енергоефективність.
На сьогоднішній день сланцева промисловість не змогла усунути
конкретні проблеми, які описані у даному звіті. Фрекінг
залишається єдиною технологією видобутку цього ресурсу, і на
разі немає свідчень, що обмеження його застосування або заходи
із запобігання його негативним наслідкам, можуть спрацювати.
В той час як законотворці обговорюють енергетичну політику на
наступні 20-30 років в контексті зміни клімату, Європа не може
дозволити собі використовувати “брудні” викопні види палива, які,
скоріш за все, поставлять під загрозу кліматичні цілі, встановлені
до 2050 року.
Через названі неприйнятні ризики, через ризик зниження
інвестицій у відновлювані джерела енергії і ризики для політики в
галузі енергоефективності, через очевидну невідповідність
чинному європейському природоохоронному законодавству в
галузі захисту та іншим законам, а також через неминучий вплив
на довкілля, здоров’я та клімат, ми вважаємо, що не слід
продовжувати діяльність з видобутку сланцевого газу. Ми
закликаємо країни-члени ЄС припинити усю діяльність з видобутку
сланцевого газу, скасувати видані дозволи і накласти заборону на
будь-які нові проекти з видобутку сланцевого газу, не залежно від
того, мова йде про розвідку чи видобуток.
Ми також закликаємо ЄС, його членів та європейські фінансові
установи припинити надавати фінансову або політичну підтримку
проектам з розробки сланцевого газу. Фінансова та політична
допомога країнам Півдня повинна спрямовуватись не на проекти з
розробки сланцевого газу, а на отримання енергії з відновлюваних
джерел, їх просування та сприяння збереженню енергії,
відповідно до Цілей розвитку тисячоліття.

Враховуючи високий рівень ризику та серйозні негативні наслідки
видобутку, а також відсутність достатнього регулювання та
механізмів захисту, ми вважаємо, що розробка сланцевого газу в
ЄС суперечить зобов’язанням, передбаченим Хартією основних
прав.
Ми також вважаємо, що через існуючий “сланцевий бум” головне
знаходиться поза увагою або ж на узбіччі дебатів: сланцевий газ є
викопним видом палива. Для того, щоб втримати глобальне
потепління на рівні, нижчому за 1,5°C і тим самим попередити
небезпечні кліматичні зміни, необхідно відійти від використання
викопних видів палива якомога швидше. Відновлювана енергетика
та енергозбереження – це єдиний реальний шлях до екологічно
сталого та здорового майбутнього. Розробка нетрадиційних
викопних видів палива, таких як сланцевий газ, нафта з
бітумінозних
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Цей звіт є частиною проекту “Добувна промисловість повинна
працювати на благо клімату та розвитку”, який здійснюють “Друзі
Землі – Європа”, “Друзі Землі – Франція”, “Друзі Землі – Нідерланди” та
мережа “Бенквоч”. Більше звітів та інформаційних бюлетенів з цієї серії
ви можете знайти на веб-сторінках наведених нижче.
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