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Прогнозне оцінювання та хід освоєння
видобування нетрадиційних джерел природного газу
в умовах конкуренції на енергетичному ринку
1. Світовий ринок паливно-енергетичних ресурсів і його прогнозне
оцінювання в умовах розвитку нетрадиційних паливних джерел енергії.
1.1.Оцінювання потенційних запасів паливно-енергетичних ресурсів.
У сировинному секторі світової енергетичної сфери провідну роль відіграють
паливно-енергетичні ресурси – нафта, нафтопродукти, природний газ, кам'яне
вугілля, енергія (ядерна, гідроенергія тощо).
Розвідані світові запаси природного газу, за оцінкою Міжнародного
енергетичного агентства (МЕА), становлять близько 144 трлн м3, забезпеченість –
близько 70 років. У перерахунку на умовне паливо доведені запаси газу наблизилися
до розвіданих запасів нафти, а нинішній видобуток газу становить менше 60% від
нафтовидобутку.
Основні запаси газу зосереджено у двох регіонах: у СНД і на Близькому Сході
– майже 72% доведених запасів (у тому числі в СНД – близько 38,4%). На США і
Канаду приходиться близько 4,5%, на західноєвропейські країни – понад 3%.
Основні запаси технічно доступних ресурсів газу нетрадиційних джерел у світі
наближаються до рівня традиційних, а в деяких регіонах (Азія/Океанія, Латинська
Америка) значно перевищують їх (додаток 1).
Технічно доступні ресурси газу за видами та регіонами (2011 рік), трлн м3
Метан
Щільних
Регіон
Традиційні Нетрадиційні
Сланцевого вугільних
порід
пластів
Східна
131
43
410
12
20
Європа/Євразія
Близький Схід
125
12
8
4
–
Азія/Океанія
15
93
20
57
16
ОЕСД Америка
45
77
12
56
9
Африка
37
37
7
30
0
Латинська
23
48
15
33
–
Америка
ОЕСД Європа
24
21
3
16
2
Світ
421
331
76
208
47
Джерело: МЕА, звіт 2012 року.

За останнє десятиріччя приріст розвіданих нафтових і газових запасів у цілому
відповідав обсягам їх розроблення.
1.2.Стан видобування паливно-енергетичних ресурсів.
Зони видобутку та виробництва паливно-енергетичних ресурсів і райони їх
споживання, як правило, не співпадають. На 10 країн, які видобувають паливо та
виробляють паливно-енергетичні ресурси, припадає близько 62% світового
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видобутку нафти, 64% — газу, 91% — вугілля, 85% – виробництва атомної енергії і
78% — гідроенергії.
За 2012 рік у світі було видобуто 3,364 трлн м3 газу, що на 1,9% більше ніж у
2011 році (додаток 2).
У розрізі країн перше місце з видобутку природного газу утримують США, де
щорічно, переважно за рахунок сланцевого газу, його видобуток щорічно зростає на
4,7% до обсягу 681,4 млрд м3 за 2012 рік, що становить 20,4% від загального обсягу
світового його видобутку.
Щодо видобутку газу Росія, як і в минулі роки, випереджає Іран, хоча у 2012
році скоротила його видобуток на 2,7% – до 592,3 млрд м3, або 17,6% від світового
рівня. У Норвегії видобуток газу збільшено на 12,6% за рік (до 115 млрд м3. Дещо
менший темп зростання відмічено в Катарі (+7,8%), і Саудівській Аравії (+11,1%).
У західноєвропейських країнах газ поставляється в основному з родовищ
Північного моря, Нідерландів, Росії та Алжиру.
1.3. Попит і споживання паливно-енергетичних ресурсів
За даними звіту компанії British Petroleum (ВР) за 2012 рік споживання
первинних енергоресурсів у світі зросло з 12 225 до 12 476,6 млн т н. е., або на 2%.
У структурі світового споживання первинних енергоресурсів нафта, як і раніше, є
основним ресурсом, але у 2012 році її частка скоротилася з 33,4 до 33,1%. Відмічено
також скорочення використання і ядерної енергії. Обсяги споживання інших
ресурсів зростали. Помітно зросло споживання гідроенергії та інших поновлюваних
джерел енергії.
Частка газу у 2012 році зросла з 23,8 до 23,9%, вугілля – з 29,7 до 29,9% (1013
млн т н. е.). За 2012 рік у світі було спожито 3,314 трлн м3 газу, що на 2,2% більше
ніж у 2011 році (додаток 2). Усі регіони світу, крім Європи, збільшили споживання
газу.
За обсягом споживання газу окремими країнами провідне місце займають
США – 722,1 млрд м3 (зростання за останній рік – 4,1%), друге місце зайняла Росія.
За період з 2010 по 2030 рр. більш високими темпами прогнозується
зростання обсягів використання газу в Китаї – 7,6%, Індії – 4,7% та Бразилії – 4,6%.
На Середньому Сході також очікується зростання споживання газу з
середньорічним темпом 3,9%
Для більшості країн визначальним у енергозабезпеченні є імпорт
енергоресурсів, що суттєво впливає на їх енергетичну безпеку.
1.4.Прогнозне оцінювання видобутку та споживання паливноенергетичних ресурсів.
Світовий попит на первинні енергетичні ресурси, за прогнозом МЕА, буде
зростати і в подальшому. При цьому в структурі споживання домінуюче положення
збережеться за паливно-енергетичними ресурсами органічного походження (понад
94%). Частка енергії АЕС, ГЕС та інших джерел не перевищить 6%.
Всесвітній економічний форум опублікував доповідь про перспективи
розвитку енергетики (Energy Vision 2013), в якій також стверджується, що в
найближчі 20–30 років у світовій економіці будуть, як і раніше, використовуватися
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переважно традиційні енергоносії. Нафта, вугілля і газ залишаться головними
джерелами енергії, незважаючи на помітне розширення ринку нетрадиційних та
відновлюваних енергетичних ресурсів.
За оцінкою МЕА, відповідно до показників таблиці, найбільш високі темпи
зростання попиту енергоресурсів до 2030 року залишаться за поновлюваними
джерелами енергії, хоча щодо зростання обсягів попиту лідерство збережуть
традиційні енергоресурси.
Світовий попит на первинні енергоресурси
Назва показника

1980
рік
1 785
3 822
3 107
64,4
1 237
1 512

Вугілля,
млн т н.е/млн т
Нафта,
млн т н.е / млн бар./добу
Газ,
млн т н.е/ млрд м3
Ядерна енергія,
186
млн т н.е
Гідроенергія,
148
млн т н.е
Біомаса і відходи,
765
млн т н.е
Інші поновлювані
33
джерела, млн т н.е
Усього, млрд т н.е
7 261

2004
рік
2 773
5 558
3 940
82,5
2 302
2 784

2010
рік
3 354
6 696
4 366
91,3
2 686
3 245

2015
рік
3 666
7 328
4 750
99,3
3 017
8 643

2030
рік
4 441
8 858
5 575
116,3
3 869
4 663

2004 – 2030 рр.*, %

714

775

801

861

0,7

242

280

317

408

2,0

1 176

1 283

1 375

1 645

1,3

57

99

136

296

6,6

11 204 12 842 14 071 17 095

1,8
1,3
2,0

1,6

* – Рівень середньорічного зростання.
Джерело: МЕА

За прогнозом British Petroleum, у країнах, які не входять до ОЕСР, споживання
електроенергії до 2030 року зросте на 68% (2,6% на рік починаючи з 2010 року). При
цьому країни, що входять до ОЕСР, матимуть щорічний приріст споживання
електроенергії до 0,3%.
Компанією ВАТ «ЛУКОЙЛ» у червні 2013 року презентовано аналітичну
роботу «Огляд основних тенденцій розвитку глобальних ринків нафти і газу до 2025
року». Ключові висновки огляду: тенденція до зростання світового попиту на нафту
буде зберігатися, а зростання видобутку нафти в Північній Америці не призведе до
обвалу цін на нафту на світовому ринку; споживання газу буде зростати швидше,
ніж споживання нафти, а конкуренція на міжнародних ринках природного газу буде
посилюватися.
На рисунках наведено прогнозні обсяги споживання природного газу
регіонами, а також його споживання секторами економіки. Як видно з діаграми,
загальний приріст світового споживання з 2000 до 2025 рр. зросте приблизно в 1,8
раза, причому лідерство за зростанням споживання зберігає за собою Китай. У
структурі зростання споживання газу секторами економіки електроенергетика
зберігає за собою провідне місце як за темпами зростання, так і за зростанням
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абсолютних обсягів споживання.

Джерело: ЕІA, IHS CERA, оцінки ЛУКОЙЛ

За період до 2030 року прогнозується щорічне зростання обсягів використання
зрідженого природного газу (ЗПГ) з річним темпом 4,4%, що більш ніж у два рази
перевищуватиме темпи загальносвітового виробництва газу. При цьому, за
прогнозом, частка споживання ЗПГ у світі зросте з 9% у 2010 році до 15% у
2030 році. Торгівлю зрідженим газом зосереджено в основному в АзіатськоТихоокеанському регіоні (близько 75% світової торгівлі цією продукцією).
Основним імпортером ЗПГ є Японія, особливо після припинення роботи атомних
енергоблоків. Зростання імпорту ЗПГ очікується також у республіці Корея і на
Тайвані.
2. Нетрадиційний газ.
Застосування нових технологій дало поштовх щодо освоєння значних обсягів
нетрадиційних енергетичних ресурсів, привело до зміни напрямків розвитку в
нафтогазовій галузі та створило умови переходу до розвитку високотехнологічної
енергетики. Яскравим прикладом технологічного прориву в галузі є «сланцева
революція» в США, де за останні роки вдалося істотно збільшити видобуток
нетрадиційних вуглеводнів, перш за все сланцевого газу.
І хоча сьогодні про обсяги запасів і темпи видобутку сланцевого газу
тривають суперечки, зростання його видобутку вже серйозно впливає на
перерозподіл світового енергетичного ринку.
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У світовій енергетичній сфері газ із нетрадиційних джерел поділяється на
кілька видів:
1. Сланцевий газ. Міститься в сланцях – гірських породах, які складаються з
декількох шарів мінералів, таких як, наприклад, кварц.
2. Вугільний метан. Міститься у вугільних пластах. Питомий вміст – у 6–7
разів є більшим ніж у традиційних родовищах.
3. Газ із щільних порід – газ, який міститься в щільних породах (піщаниках) на
глибині 4–5 км.
4. Газ арктичних і підводних гідратів – газ із кристалів газу та води, утворених
під високим тиском і за низьких температур.
5. Газ із пластів глибокого залягання – газ, який залягає на глибині від 5 км
(глибина традиційних покладів – від 1 км).
6. Газ геоспресованих зон – газ, що знаходиться в пластах на глибині від 5 до 8
км під дуже високим тиском.
За прогнозною оцінкою Forbes, у світі на період 2010–2035 рр. очікується
наступне співвідношення видобутку газу з традиційних джерел, сланцевого газу та
газу малопрониклих порід і метану вугільних пластів:
Прогноз і структура видобутку природного газу у світі, за видами

2035

Джерело: Forbes
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Джерело: МЕА

Найбільшого розвитку набув видобуток сланцевого газу в США; вугільного
метану – у США, Росії та Китаї; газу із щільних порід – в Австралії, Канаді та
Німеччині. У березні 2013 року пробний видобуток газу з підводних гідратів було
здійснено в Японії.
2.1. Сланцевий газ. Родовища сланцю, з якого можна добувати сланцевий газ,
розташовано у світі нерівномірно. Такі родовища мають багато країн.
За даними МЕА, найбільші родовища газовмісних сланців знаходяться в Китаї
(20,2% обсягів геологічних ресурсів), Латинській Америці (17,6%), США (13,2%),
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Мексиці (9%). Ці країни мають і найбільші обсяги технічно видобувних ресурсів:
Китай – 19,3%, Латинська Америка – 18%, США – 12,9%, Мексика – 10%.
Найбільш потужні басейни газовмісних сланців у світі
Регіони і
країни

Кількість
басейнів

У тому числі
найбільші

–
7

–

США
Канада

Геологічні
ресурси,
трлн м3
93
41,72
11,42

Технічно
видобувні,
трлн м3
24
10,86
1,71

Середній
коефіцієнт
видобутку, %
–
26
15

13,66
66,25
50,01
3,36
1,37

4,62
19,07
15,01
0,84
0,34

34
29
30
25
25

124,57
58,32
32,62
8,12
4,17
2,60
42,14
16,49

33,46
14,59
11,42
1,82
0,84
0,64
10,42
4,12

27
25
35
22
20
25
25
25

22,18
14,39
6,22
52,11
30,52
21,59
7,48

5,24
3,61
1,23
14,11
7,64
6,47
1,48

24
25
20
27
25
30
20

Tindouf

7,03

1,40

20

Karoo

51,35

13,58

26

142,83
77,48
65,35
13,89
5,77
1,79
1,20
38,67
21,39
709,45

35,70
19,38
16,32
3,19
1,43
0,42
0,25
11,09
6,41
185,28

25
25
25
23
25
23
21
29
30
25

Colorado
Group
Horn River
Мексика

5
Burgos

Південна
Америка
(північ)
Південна
Америка
(південь)
Східна
Європа

2

Західна
Європа

6

Польща

3

Capacho
4
Parana – Chaco
Neuquen
3
Lublin
Baltic
Scandinavia
Region
Baltic
Lublin

Північна
Африка

2

Марокко,
Західна
Сахара,
Мавританія
Південна
Африка
Китай

2

Sirt
Gnadames

1
2

Sichuan
Tarim
Індія
(Пакистан)
Туреччина

5
Southern Indus
2
SE Anatolian

Австралія

4
Canning

Усього

48

Джерело: EIA/ARI
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Прогнозні оцінювання обсягів світових запасів сланцевого газу коливаються у
великому діапазоні. Британською компанією British Petroleum опубліковано
прогноз, згідно з яким до 2030 року видобуток сланцевого газу збільшиться більш
ніж утричі, а сланцевої нафти – більш ніж у шість разів, і разом вони становитимуть
майже 20% від загального зростання світових поставок енергоресурсів. За оцінкою
консалтингової компанії PriceWaterhouseСoopers, активізація видобутку сланцевого
газу може додати до загальносвітового обсягу ВВП до 2035 року ще 2,7 трлн дол.
Умови видобутку сланцевого газу в кожній країні визначаються наявністю
запасів, розвитком технології видобутку, рівнем підтримки держави, повнотою
відповідної законодавчої та нормативної бази, активністю екологічних організацій,
менталітетом населення тощо.
У квітні 2011 році Міненерго США оприлюднило звіт, підготовлений
Управлінням енергетичної інформації США із залученням незалежного
консультанта ARI (Advanced Resources International, Inc.) щодо оцінювання запасів
природного сланцевого газу в 14 регіонах світу, найбільш перспективних для
видобутку. За результатами звіту, світові запаси сланцевого газу, що придатні до
видобутку, сьогодні вже дорівнюють запасам «конвенційного» газу.
Дослідження 48 басейнів у 32 країнах показали, що світові геологічні ресурси
сланцевого газу, без урахування Росії, Близького Сходу, Центральної та Південної
Азії, можуть досягати 715 трлн м3. Технічно можливі обсяги для видобутку,
виходячи із середньосвітового коефіцієнта видобутку 25%, оцінено в 187 трлн м3.
Зацікавленість щодо освоєння сланцевого газу охоплює все більшу кількість
регіонів і країн. За числом проектів США, Австралія, Канада й Китай займають
перші місця; за ними ідуть Індія, Індонезія, Аргентина, Південна Африка, а також
ряд європейських країн, включаючи Польщу, Німеччину й Україну.
У ряді країн з найбільшими покладами цього виду нетрадиційного газу (США,
Китай, Аргентина, Бразилія, Мексика, Канада, Польща) запаси його значно
перевищують запаси традиційного газу, що видно з діаграми:
Запаси конвекційного та сланцевого газів в окремих країнах світу
Південна Африка
США
Алжір
Австралія
Китай
Канада
Лівія
Індія
Україна
Пакистан
Мексика
Бразилія
Аргентина
Польща

12 13,58
7,7
4,5
2,9
2,8
1,7
1,5
1,5 1,764
0,9
1,176
0,8 1,428
0,5
Джерело EIA
0,4
0,3
0,1
0
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24,136

6,468
11,088
35,7
10,864
8,12

19,068
6,328
21,672
5,236
10
15
Конвекційний газ

20
Сланцевий газ

Джерело: ЕІА
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25

30

35

40
трлн м3

За оцінкою експертно-консультаційної фірми з питань паливно-енергетичних
ринків IHS Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA), до 2018 року
світовий видобуток сланцевого газу може зрости до 180 млрд м3 на рік.
У США після кількох років бурхливого розвитку сланцевої галузі обсяги його
видобутку стабілізувалися на рівні 250 млрд м3 і подальше його зростання буде
залежати від експортної політики уряду країни.
Китай передбачає видобувати зі сланцевих порід понад 30 млрд м3 на рік з
доведенням до 2020 року його видобутку до 5% від загального обсягу. Технології
видобутку газу в основному запозичуються у США, але вимагають суттєвого
доопрацювання з урахуванням місцевих умов.
У Європі видобуток сланцевого газу розглядається в рамках реалізації
програми енергетичної незалежності від російських поставок газу, ціна на який весь
час зростає. Розвідка родовищ сланцевого газу в Європі в основному проводиться у
Великобританії, Франції, Швеції, Німеччині, Австрії, Угорщині, Румунії, Польщі та
Україні. За даними EIA, в Європі технічно-видобувні запаси сланцевого газу
становлять 18 трлн м3.
У 2012 році Управлінням енергетичної інформації Міністерства енергетики
США було переглянуто обсяги видобувних запасів сланцевого газу у бік зниження
до 14 трлн м3, порівняно з попереднім прогнозом.
На початку 2011 року міжнародна компанія Royal Dutch Shell (Нідерланди)
оголосила про безперспективність сланцевих родовищ у Швеції. У Франції
тимчасово накладено мораторій на видобуток сланцевого газу і провадяться
громадські слухання про можливість відновлення його видобутку в країні.
На європейському континенті найбільш перспективними вважаються
родовища сланцевого газу, які знаходяться в Польщі та Україні.
Загальний обсяг запасів сланцевого газу в Польщі та Україні оцінюється в 6,5
трлн м3. За оцінкою Gas Infrastructure Europe (GIE), газові родовища Польщі та
України можуть стати суттєвим доповненням до газотранспортної інфраструктури у
Східній Європі.
Подальше зростання обсягів освоєння сланцевого газу значно змінить
співвідношення експортерів/імпортерів газу на регіональних ринках, включаючи
ринок Європи. Ряд традиційних його імпортерів знизять рівень залежності, зросте
експортний потенціал окремих країн.
За прогнозом експертів Міжнародного енергетичного агентства, із зростанням
обсягів видобутку сланцевого газу може істотно обмежитися потенційне зростання
попиту на енергію, отримувану з поновлюваних джерел (на 5% у всьому світі і на
10% – у США).
2.2. Метан вугільних пластів.
Газ вугільних пластів це збагачений метаном газ, який утворюється у
вугільних пластах і складається із 80–90% метану і невеликої кількості етанолу,
пропану, азоту і вуглекислого газу.
Існують два способи видобутку вугільного метану: шахтний (у пластах діючих
шахт) і свердловинний.
Шахтний спосіб є невід'ємною частиною технології підземного видобутку
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вугілля – дегазації. Обсяги одержуваного метану при цьому невеликі, газ
використовується в основному для власних потреб вуглевидобувних підприємств
безпосередньо в районі вуглевидобутку.
Свердловинний спосіб видобутку є промисловим. Метан при цьому
розглядається вже не як супутній продукт під час видобутку вугілля, а як самостійна
корисна копалина. Метановугільні родовища з видобутком метану вугільних пластів
(МВП) розробляють у промислових масштабах із застосуванням спеціальних
технологій інтенсифікації газовіддачі (виведення газу) пластів (найпоширеніші
варіанти – гідророзрив пласта, закачування через свердловину повітря, вплив на
пласт струмом тощо).
За оцінкою EIA, до 2020 року світовий видобуток метану з вугільних пластів
досягне 100–150 млрд м3/рік, а в перспективі його промисловий видобуток у світі
може зрости до 470–600 млрд м3/рік, що становитиме 15 –20% світового видобутку
природного газу.
США займають провідне місце у світі з видобутку метану з вугільних пластів
(МВП), який розпочато в країні у 1980 році. За останні 10 років видобуток
вугільного метану зі спеціальних свердловин зріс до 60 млрд м3/рік, що становить
8% від видобутку традиційного газу в країні. Басейн Сан-Хуан є провідним
видобувним регіоном США, родовища якого дають понад 60% всього видобутку
метану з вугільних пластів. Число свердловин для дегазації вугільних пластів у
басейні перевищує 20 тис. Видобутком метану з вугільних пластів у країні
займаються близько 200 американських фірм.
В Австралії видобуток МВП здійснюється у горизонтальних свердловинах,
пробурених по пласту на відстань до 1500 м; газ надходить на очисну фабрику, де
збезводнюється, фільтрується, стискується й далі по газопроводу високого тиску
надходить до ряду населених пунктів.
У Китаї видобуток МВП за період з 2005 по 2010 рр. зріс до 35 млрд м 3.
Поставлено завдання – до 2015 року рівень видобутку шахтного метану довести до
90 млрд м3.
Промисловий видобуток метану з вугільних пластів здійснюється також у
Канаді, Колумбії та інших країнах.
Росія займає друге місце у світі з доведених запасів вугілля і перше – із їх
метаноносності, вона є однією з країн із найбільшими обсягами викидів вугільного
метану. За даними «Газпром ВНИИГАЗ», загальні ресурси вугільного газу в Росії
оцінюються від 50 до 80 трлн м3. При цьому 96% ресурсів зосереджено в основних
вугільних басейнах країни. Видобуток метану з вугільних пластів у майбутньому
стане одним із основних напрямів стратегії розширення ресурсної бази Газпрому.
Оцінювання потенціальних ресурсів вугілля і метану відповідає глибині 1800–2000
м. Освоєння великих глибин (понад 2000 м) вугільного басейну, в яких кількість
метану оцінюється в 20 трлн м3, віднесено на віддалену перспективу. До 2020 року
планується збільшити видобуток МВП до 4 млрд м3 на рік.
2.3. Газогідрати.
Запаси газогідратів (метангідратів) на планеті, за орієнтовною оцінкою British
Petroleum, становлять не менше 250 трлн м3, що перевищує визначені ВР Statistical
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Review запаси традиційного природного газу. Близько 98% світових запасів
газогідратів зосереджено в океані, 2% - на суші в зоні вічної мерзлоти.
У світі виявлено понад 220 зон метангідратних родовищ на шельфах океанів і
морів. Як правило, вони знаходяться на глибинах моря, де температура є не вищою
від +4°С і тиск – не меншим 20 атмосфер, що забезпечує їх термостатичну
рівновагу. Метангідратні пласти це, переважно, осадові породи, що містять 70–80%
піску і глини та 20–30% льодоподібної маси гідратів. Найбільші з них знаходяться
на Американському узбережжі Атлантики в Тихому океані та Арктичному басейні.
У морських відкладеннях гідратовмісні пласти можуть мати товщу в кількасот
метрів.
Розробленням питань щодо метангідратів займаються з 90-х років Японія,
США та Канада, а також Індія і Південна Корея. Вони мають національні програми
вивчення та промислового освоєння метангідратів. В арктичних районах США і
Канади запущено експериментальні установки для видобутку їх на суходолі. У 2002
році міжнародний дослідницький консорціум з числа наукових організацій трьох
країн отримав експериментальний видобуток метану з офшорного родовища Маллік
у Канадській Арктиці в дельті ріки Мак-Кензі. Аналогічний перший видобуток
отримано із родовища Мессоях у Росії.
Активно розвивати програму досліджень метаногідратів з минулого
десятиріччя почали Китай, Бразилія, Чілі, Австралія, Нова Зеландія тощо. Конгрес
США фінансово підтримує пошук технологій видобутку природного газу з
метаногідратів. Так, у Мексиканській затоці здійснюється експериментальне
буріння в рамках спільної програми Міністерства енергетики США та компанії
Chevron.
Міністерством енергетики США, яке співпрацює під час проведення
зазначених досліджень з ConocoPhillips (США), Japan Oil, Gas and Metals National
Corp (Японія), у 2012 році надано 6,5 млн дол. для організації подальших
досліджень видобутку метангідратів, передбачено спрямувати на зазначені
дослідження в 2013 році ще 5 млн дол.
Корпорацією Japan Oil, Gas and Metals National Corp вперше у світовій
практиці видобуто газ із родовищ метангідратів на океанському дні. Із 2013 року
японський уряд планує розпочати масштабний видобуток такого газу, який з 2018
року може стати промисловим.
Сучасна технологія видобутку природного газу з метангідратів з 2008 року
розробляється в Німеччині Інститутом морських досліджень Лейбніца (м. Кіль) в
рамках проекту SUGAR (Submarine Gas Hydrated Reservoirs).
Ряд дослідницьких центрів у країнах ЄС (Велика Британія, Німеччина, Італія,
Болгарія) мають також певні напрацювання. В Італії проблемою видобутку
природного газу з метангідратів займається Національний інститут океанографії та
експериментальної геофізики (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale). Ініційований інститутом проект HYDRATECH було підтримано у
2001–2004 рр. Європейською Комісією в рамках П‘ятої рамкової програми
(Framework Program, FP5) «Технології для безпечної, стабільної та економічної
експлуатації морських ресурсів». Інший проект HYDRAMED (2004–2006 рр.) було
розроблено для вивчення потенційних систем метангідратів у Середземному морі.
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2.4. Сланцева нафта.
Услід за організацією видобутку сланцевого газу світова енергетика може
переключитися на освоєння видобутку сланцевої нафти, щорічні прогнозні
оцінювання видобутку якої зростають. Світові запаси цього виду нетрадиційної
сировини оцінено в 345 млрд барелів, що становить 10% від запасів всієї нафти, яка
видобувається.
Дослідженнями Управління енергетичної інформації США (EIA) визнано, що
Російська Федерація посідає перше місце у світі за запасами сланцевої нафти з
ресурсами в обсязі 75 млрд барелів.
Друге місце за обсягами запасів займають США (58 млрд барелів), третє –
Китай (32 млрд барелів). Великі запаси сланцевої нафти є також в Аргентині, Лівії,
Венесуелі і Мексиці.
У Сполучених Штатах рівень освоєння видобутку сланцевої нафти дозволяє
експортувати її на світові ринки в значних обсягах із прогнозованим щорічним
зростанням обсягів експорту.
Собівартість видобутку нетрадиційної нафти до 100 дол. США, за нинішнього
рівня цін на нафту, відповідає умовам рентабельного видобутку і реалізації. За
прогнозами, активний вихід на ринок сланцевої нафти може призвести до
витіснення нею звичайної нафти, навіть у разі вищої собівартості її видобутку.
3. Співвідношення цін на природний газ (конвекційний, зріджений
природний газ, сланцевий) і прогнозне оцінювання зміни динаміки цін.
Світовий газовий ринок – система регіональних ринків, які розвиваються
незалежно: ринки Північної Америки, Південної Америки, Європи, Азії, Австралії.
Сьогодні розподіл цін на газ є таким: середня біржова ціна природного газу в
ЄС становить 320 дол. за тис. м3, за спотових цін –260–290 дол. за 1 тис. м3; біржова
ціна на газ у США – 147 дол. за 1 тис. м3, ціна російського трубного газу в ЄС – 360–
403 дол. за 1 тис. м3, ціна на ЗПГ в Азії –540 дол. за 1 тис. м3.
Цінова неоднорідність світового газового ринку призводить до перерозподілу
газового ресурсу та, відповідно, ціноутворення на ринку.
Наприклад, протягом останніх двох років спотові ціни на природний газ на
найстарішому (з 1965 року) конкурентному ринку Великобританії коливалися в
межах 8–10 дол. за MMBtu (1 млн Британських теплових одиниць = 27,9 тис. м3
газу за калорійності 9100 ккал/ м3).
Ціни Газпрому на природний газ для країн Європи змінюються в широкому
діапазоні від 313 дол. США/1000 м3 для Великобританії до 564 дол. США/1000 м3
для Македонії за середньої ціни – 413 дол. США/1000 м3.
При цьому Газпром поставляє до Великобританії газ за найнижчою ціною в
Європі (313,4 дол. у січні-червні 2012 року). Найбільш розвиненим конкурентним
ринок у Європі є ринок у Великобританії з максимальною часткою спотової
торгівлі, а частка Газпрому на ньому становить лише близько 10%.
Ряд країн ЄС через відповідні судові рішення зумовили Газпром продавати їм
частину газу за цінами спотового ринку (обсяги реалізації газу за спотовими цінами
в балансі Газпрому становлять близько 15%, інше – за договірними цінами).
Зокрема, Верховний Федеральним судом ФРН прийнята рішення щодо заборони
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коригування цін на газ для кінцевих споживачів у разі зміни цін на нафту. Крім
цього в період зростання цін компанії можуть відмовлятися від купівлі дорогого
трубопровідного газу на користь більш дешевого ЗПГ, а через зниження спотових
цін на газ Газпрому доводиться переглядати ціни за довгостроковими контрактами
для країн ЄС з відповідним їх зниженням.
Середні ціни на природний газ за 2012 рік для країн Європи від «Газпрому»
у країнах Європи (дол. США/1000 м3)

Джерело: Szczesniak.pl

Ціна на ЗПГ є нижчою від ціни на трубопровідний газ. Зокрема, 1 тис. м3
імпортного ЗПГ в Америці коштує від 130 дол. до 159 дол., а середня ціна на газ за
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довгостроковими європейськими контрактами Газпрому становить відповідно 310–
400 дол. (2011 рік). Ціна на ЗПГ Катару перевищує 170 – 180 дол. за 1 тис. м3.
Ціни на ЗПГ на енергетичних ринках (2010 рік), дол./тис м3

Алжір

Нігерія

Катар

Австралія

Індонезія

Малайзія

США

120,82

0

114,2

164,631

–

–

–

127,191

Італія

–

–

–

–

–

–

–

235,528

Іспанія

170,47

209

193,3

191,715

–
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–
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–

–

–
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Японія
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329

324

299,522

313,9

304

294

292,884

–

–

–

–

–

–

–

270,048

Країниімпортери

Південна
Корея

Середня
ціна

Тринідад і Тобаго

Країниекспортери

Джерело: МЕА

Попит на ЗПГ стабільно зростає, надлишок його пропозиції з 2009 року
поступово знижується, що призводить до відповідного подорожчання ЗПГ.
Щорічне зростання видобутку нетрадиційного сланцевого газу в США
призвело до надлишкової пропозиції газу, падіння обсягів імпорту з Канади та
зниження цін на газ на американському ринку. Наявність істотної розбіжності в
цінах на газ у США і Канаді, з одного боку, і в АТР і Європі – з іншого, стимулює
розвиток експорту ЗПГ з Північної Америки у зв‘язку з освоєнням видобутку
значних обсягів сланцевого газу та відповідним зниженням імпорту ЗПГ через
термінали.
Міністерством енергетики США видано ряд ліцензій на переобладнання LNGтерміналів з імпортного варіанту на експортний.
Один з факторів, що впливає на формування ціни на ЗПГ, – це витрати на його
транспортування. За останній час число суден-газовозів різко збільшилося, також
з'явився цілий клас танкерів, технічно більш досконалих, що дозволяє кардинально
змінити ефективність морських перевезень.
Вартість будівництва суден у розрахунку на одиницю вантажопідйомності
може зменшитися на 25%. За оцінками фахівців, у подальшому це дозволить
скоротити витрати на транспортування ЗПГ на 40%.
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Зниження вартості морських його перевезень, у свою чергу, призведе до
збільшення відстані морських перевезень ЗПГ, а логічні схеми стануть більш
різноманітними. Крім того, морський транспорт ЗПГ отримає додаткові переваги
перед трубопровідним транспортом. За експортною оцінкою, відстань, на яку
транспортування ЗПГ є економічно ефективнішим від трубопровідної доставки
природного газу, може скоротитися ще на 30–40% (з 2500–3000 км до 1500–
2000 км).
Аналіз розвитку північноамериканського експорту і економічна ефективність
експортних проектів ЗПГ, проведений ВАТ «Газпром», показує, що незважаючи на
наявність внутрішньополітичних і економічних обмежень, очікується, що після
2020 року близько 60–90 млн т ЗПГ з Північної Америки вийдуть на глобальний
ринок. При цьому зростання поставок газу з США не тільки може витіснити з ринку
поставок його з Австралії та Росії, а й відігравати важливу роль у процесі
вироблення нового підходу до формування цін на ЗПГ на світовому ринку з
переходом у довгостроковій перспективі до прив'язки їх до спотових цін.
4. Напрями експортних газових потоків у регіонах світу.
Значний дисбаланс цін на газ у різних регіонах світу призвів до перерозподілу
газових потоків і відповідної зміни структури ринку. Зокрема, в результаті
зростання виробництва сланцевого газу в США та зниження обсягу імпорту ЗПГ, а
також подальшого обвалу цін на газ, перш за все у США, колишні газові потоки
зрідженого газу, що призначалися для імпорту у США, було перерозподілено в
регіони з більш високими цінами. Одним з таких регіонів, що має значний попит на
газ, стала Європа. Структуру перенаправлених газових потоків із США до Європи
показано у додатку 3.
Розвиток світового ринку ЗПГ характеризується розширенням кола
експортерів та імпортерів зрідженого газу, збільшенням його ролі в покритті
енергетичних потреб багатьох країн, удосконаленням технологій на всіх стадіях
виробничо-збутового ланцюга, нарощуванням потужностей із зрідження і
регазифікації і розширенням транспортної інфраструктури.
Виробництво ЗПГ забезпечує незалежність країни від транспортування
природного газу через територію інших країн, надає можливість використовувати
надлишкові запаси газу для комерційних поставок, у тому числі на недоступні
раніше ринки.
Більше того, зріджений природний газ є альтернативою надзвичайно «жорстко
прив'язаному» трубопровідному газу у світлі лібералізації традиційних ринків і
загострення конкуренції між постачальниками газу.
Вартість доставки природного газу залежить від способу і протяжності траси
транспортування газу що видно з наведеної нижче діаграми. Наявність у структурі
ділянки морського трубопроводу суттєво збільшує вартість доставки в цілому. У
разі зростання різниці між цінами на трубопровідний і зріджений газ країни і
подальшому будуть орієнтуватися на поставки зрідженого газу.
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Джерело: Доклад British Petroleum

Глобальний ринок ЗПГ за 2012 рік змістився до Азії, де ціна на нього є
набагато вищою, ніж у Європі.

млн. т

Імпорт ЗПГ у різних регіонах світу за 2011-2012 рр.

Джерело: Компанія «Waterborne Energy»

Сьогодні частка ЗПГ у світовій торгівлі на глобальному ринку становить до
30%. І його обсяги з часом будуть збільшуватися, стверджується в доповіді
Енергетичного центру Сколково (Росія). Зараз експортом ЗПГ займаються 18 країн,
потужності з регазифікації мають 26 країн. За прогнозами аналітиків, до 2030 року
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попит на ЗПГ у світі може подвоїтися і досягнути близько 500 млн т на рік. У Європі
попит на ЗПГ за цей період зросте майже втричі (із сьогоднішніх 47 млн т до 130
млн т на рік). Приблизно на 40% його споживання збільшиться в розвинених
азіатських країнах – передусім в Японії і Південній Кореї. Лідером споживання
стане Південно-Східна Азія, що включає Китай, Індію, Пакистан, В'єтнам,
Індонезію, Малайзію, Таїланд. Їх потреби щодо ЗПГ до 2030 року зростуть в
середньому у 8 разів.
Відповідних змін зазнає також структура ринку спотової і короткострокової
торгівлі ЗПГ.

Джерело: Міжнародна група імпортерів зрідженого природного газу (GIIGNL – Groupe
International des Importateurs de Gaz Natural Liquefie)

Уже сьогодні азіатські країни активно контрактують обсяги майбутніх
поставок. Зокрема, у 2011 році Японія і Південна Корея підписали 16
довгострокових контрактів на постачання газу і 4 толінгові угоди загальним обсягом
28,5 млн т на рік. Такі обсяги співставні з продуктивністю російських LNG-заводів у
Владивостоці і на о. Ямал.
У підсумку більш динамічно буде формуватися єдиний глобальний газовий
ринок замість існуючих сьогодні двох локальних ринків ЗПГ – атлантичного і
тихоокеанського.
Російський газ практично не постачається у віддалені країни Європи, куди
поставляється норвезький газ.
Із родовищ Катару у 2011 році основні обсяги газу постачалися п'яти країнам
Європи – Великобританії, Бельгії, Італії, Франції та Іспанії.
Разом з тим у 2012 році змінився напрям у торгівлі катарським ЗПГ. Зокрема,
істотно зросли поставки ЗПГ до Японії у зв‘язку з призупиненням роботи всіх
ядерних реакторів та необхідністю вироблення електроенергії газовими ТЕС.
Вище зазначені та інші фактори в останні роки визначили прискорене
зростання азійського газового ринку. У 2011 році на його долю припадало 64%
світового попиту, а у 2012 році – 71%.
Найбільшим європейським імпортером (Іспанією) у 2012 році закуплено
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14,5 млн т ЗПГ, що майже рівноцінно обсягам його постачання до Китаю. Обсяги
імпорту другого за величиною європейського споживача – Великобританії
скоротилися на 44%, або до 10,4 млн т За даними Міжнародної групи імпортерів
зрідженого природного газу (GIIGNL – Groupe International des Importateurs de Gaz
Natural Liquefie), обсяг світового ринку ЗПГ в 2012 році у цілому скоротився на
1,9%.
Разом з тим інтенсивно розвивається економіка Китаю, Японії, Індії та
Південної Кореїі, і вони, відповідно, збільшать попит на ЗПГ. За однакових
відстаней навіть Індія згодна платити Катару за його газ на 40% більше (а Китай і
Японія – і на всі 50%!) від ціни на спотових ринках ЗПГ у Європі.
Динаміка розвитку потужностей з імпорту трубопровідного газу і ЗПГ
за 2000 – 2012рр.

Джерело: GIIGNL 2013, Cedigaz, Енергетичний центр бізнес-школи СКОЛКОВО

З наведеної діаграми видно, що нарощування потужностей ЗПГ за останні
роки здійснюється більш швидкими темпами ніж розвиток трубопровідного
транспорту наземного і морського базування.
5. Екологічні та соціальні фактори в умовах нарощування обсягів
видобування нетрадиційного природного газу.
Серед основних наслідків організації видобутку сланцевого газу та
екологічних проблем міжнародні експерти, зокрема називають такі:
– значне порушення поверхні густонаселених регіонів, втрата природних
ландшафтів, вилучення великих земельних площ з імовірністю їх незворотної втрати
та впливи на існуючу інфраструктуру;
– нетривалий строк функціонування свердловини: технології горизонтального
буріння та гідророзриву хоча й значно збільшують площу контакту свердловини з
породою, але забезпечують економічно ефективне функціонування свердловин до
2–3 років, у той час як свердловини природного газу функціонують 10–15 років;
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– підвищена агресивність до металу, що скорочує тривалість експлуатації
газогонів у 2 рази, а також знижує енерговіддачу;
– можливі екологічні наслідки, особливо – віддалені, недостатнє вивчення
питання реакції навколишнього середовища, у першу чергу забруднення підземної
гідросфери, у тому числі стратегічно важливих горизонтів прісних питних вод;
– залучення великих обсягів водних ресурсів (4–20 тис. м3 на одну видобувну
свердловину) з можливим їх забрудненням, з додатковим навантаженням на
підприємства щодо знешкодження відходів та навантаження на транспортні шляхи;
– виникнення деформацій поверхні – так звані техногенні землетруси та інші
негативні явища.
Для того щоб процес видобутку відбувався максимально безпечно та
екологічно, МЕА запропонувало урядам, компаніям та громадськості «Золоті
правила для золотої ери газу», дотримання яких може суттєво підняти якість роботи,
зокрема:
Ведіть діалог з місцевими громадами, жителями та іншими зацікавленими
сторонами на всіх етапах розроблення родовищ, у тому числі до початку
розроблення. Дайте можливість коментувати ваші плани та дії, вислуховуйте скарги
та оперативно на них реагуйте.
Оцінюйте початкові екологічні показники (наприклад, якість підземних вод)
до початку діяльності). Постійно вивчайте, як змінюються показники під час
видобутку.
Збирайте та поширюйте оперативні дані про використання води, об‘єми та
характеристики стічних вод, метану та інших викидів у атмосферу разом із
обов‘язковим повним розкриттям інформації про хімічні реагенти, які ви
використовуєте, і про обсяги їх використання під час гідророзриву.
Переконуйтесь, що місцеві громади також отримують економічні вигоди від
видобутку.
• Вибирайте місця для свердловин таким чином, щоб звести до мінімуму
вплив на місцеве середовище, екологію та культурний спадок.
Правильно досліджуйте геологію ділянки для прийняття зважених рішень
про те, де бурити і де використовувати ГРП: оцінюйте ризик глибинних розломів та
інших геологічних наслідків, які можуть призвести до землетрусу чи проникнення
рідин між пластами.
Запроваджуйте жорсткі правила з проектування, будівництва, цементування
і тестування цілісності нафтогазоносних родовищ, оскільки вони мають бути
повністю ізольовані від інших шарів, зокрема прісної води.
Враховуйте обмеження мінімальної глибини гідророзриву для підтримки
довіри з боку громадськості до вашої роботи.
Вживайте заходів для попередження та стримування поверхневих витоків зі
свердловин, а також забезпечуйте утилізацію всіх відходів.
Скорочуйте використання прісної води за рахунок підвищення ефективності
роботи, повторного використання чи утилізації там, де це можливо, щоб знизити
навантаження на місцеві водні ресурси.
Мінімізуйте використання хімічних домішок, використовуйте більш
екологічно безпечні альтернативи.
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Мінімізуйте викиди шкідливих речовин, забруднення повітря під час
виробництва і використання свердловин, від автотранспорту, двигунів бурових
верстатів, насосів і компресорів.
Шукайте можливостей для реалізації економії на масштабах і
скоординованого розвитку місцевої інфраструктури, щоб зменшити вплив на
навколишнє середовище.
Безперервно удосконалюйте правила і методи роботи.
6. Енергетична залежність та імпортозалежність по природному газу в
країнах-членах Європейського Союзу.
Європейський Союз — один із найбільших імпортерів енергоносіїв у світі:
його залежність від імпорту енергоносіїв — 53,8% (звіт МЕА, 2011 рік).
Як видно з діаграми майже повністю енергозалежними за всіма видами
енергетичних ресурсів є Кіпр, Мальта, Люксембург та Ірландія; більш ніж на 80% –
Італія, Португалія, Іспанія; залишається також високим рівень енергозалежності в
таких країнах, як Бельгія, Австрія, Греція, Німеччина, Фінляндія та ряді інших країн,
що видно з діаграми:
Енергозалежність (імпорт-експорт)/споживання (%)
Мальта
Люксембург
Кіпр
Ірландія
Литва
Італія
Португалія
Іспанія
Бельгія
Австрія
Греція
Словаччина
Німеччина
Латвія
Фінляндія
Угорщина
Франція
Словенія
Швеція
Болгарія
Великобританія
Польща
Нідерланди
Чеська республіка
Румунія
Естонія
Данія
ЄС-27

100,60
97,40
92,60
88,90
81,80
81,30
77,40
76,40
72,90
69,30
65,30
64,20
61,10
59,00
53,80
52,00
48,90
48,40
36,80
36,60
36,00
33,60
30,40
28,60
21,30
11,70
-8,50
53,80
-20,00
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Джерело: Eurostat, 2011 рік
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Особливої уваги потребує розв‘язання проблеми імпортозалежності країн
ЄС від постачальників природного газу. Зокрема, такі країни, як Іспанія, Італія,
Кіпр та Португалія, практично повністю залежать від його імпорту, Німеччина – на
61%, Польща – на 33,6%, Велика Британія – на 36%.
Найбільшими постачальниками вуглеводнів до ЄС упродовж останнього
десятиліття є Росія (40% імпорту газу та 33% нафти) і Норвегія (23% і 16%
відповідно).
Європейською Комісією у 2010 році запропоновано «План ЄС з енергетичної
безпеки та солідарних дій», яким передбачаються важливі напрями гарантування
енергетичної безпеки. Зокрема, диверсифікація постачань енергоресурсів;
поліпшення зовнішніх енергетичних зв'язків; створення запасів нафти
(нафтопродуктів) та природного газу; підвищення енергетичної ефективності та
розвитку поновлюваних джерел енергії.
Диверсифікація постачань енергоносіїв розглядається як спільне завдання всіх
членів Співтовариства, оскільки солідарність у питанні енергетичної безпеки —
базовий принцип членства в ЄС. Тобто у сфері диверсифікації та гарантування
енергетичної безпеки головними засадами Євросоюзу є: по-перше, розподіл ризиків
і спільні дії в міжнародних відносинах, по-друге, безперебійне постачання
енергоносіїв у Європу; стратегічний підхід до вирішення проблем енергобезпеки як
у сенсі комплексності відповідних заходів, так і їхньому розрахунку на
довгострокову перспективу. На такій основі сформовано енергетичну стратегію
Європейського Союзу до 2020 року «План дій ЄС з енергоефективності»
передбачає до 2020 року реалізувати існуючий потенціал енергозбереження, що
становить для країн ЄС 20% проти рівня 2006 року. ЄС планує до 2020 року
скоротити споживання енергоресурсів на 390 млн т.н.е. (або 560 млн. т.у.п.) та
скоротити витрати на закупівлю імпортованих енергоресурсів на 100 млрд євро,
зменшити викиди СО2, на 780 Мт порівняно з базовим сценарієм розвитку. При
цьому компенсувати падіння власного видобутку і забезпечити часткову заміну
існуючих потоків енергоносіїв на інші зможуть лише диверсифікаційні проекти, які
виконуватимуться і в довгостроковій перспективі. По-третє, рекомендовано
гнучкий підхід до співвідношення політичних і економічних аргументів під час
обґрунтування вибору відповідного диверсифікаційного проекту.
6.1.
Загальноєвропейський
порядок
регулювання
видобування
нетрадиційного природного газу.
Основні напрями енергетичного розвитку визначено Стратегією ЄС на період
до 2020 року. Зростаючі потреби економіки країн Європи в енергоносіях
прогнозується задовольняти значною мірою за рахунок їх імпорту. До 2020 року
потреба Європи в імпортованих енергоресурсах може зрости до 70%. Значні
обсяги природного газу в наступні 20 років передбачається імпортувати із країн
північної Африки, Близького Сходу. Такий рівень залежності підвищує як політичні,
так і економічні ризики і спонукає до участі в перспективних інвестиційних
проектах розвідки та розроблення нетрадиційних покладів газу, систем
транспортування природного газу і нафти з Росії та прикаспійського регіону, у тому
числі й зрідженого природного газу (ЗПГ) з будівництвом терміналів для його
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постачання та регазифікації.
Прийнятою Європейською Комісією у грудні 2011 року Дорожньою картою з
розвитку енергетики ЄС до 2050 року ключовим джерелом енергії визначено газ,
для поступового заміщення ним нафти і вугілля на енергоринку ЄС.
Європейський Союз провадить системну, прозору й підкріплену підтримкою
на всіх рівнях політику гарантування енергетичної безпеки з урахуванням реалізації
проектів диверсифікації джерел постачання енергоносіїв.
Питання диверсифікації в газовому секторі ЄС регулюють обов'язкові до
виконання всіма членами ЄС документи — Директива Європейського Парламенту
та Європейської Ради N 2003/55/ЕС від 26 червня 2003 року про спільні правила
внутрішнього ринку природного газу, Директива Ради ЄС 2004/67/ЄС та Регламент
ЄС №1775/2005 про умови доступу до мереж транспортування природного газу та
забезпечення надійності його постачання. Зазначені документи відносять
диверсифікацію газопостачання до переліку інструментів досягнення стандартів
безперебійного постачання газу. Зокрема, Директива 2004/67/ЄС рекомендує
урізноманітнити газопостачання шляхом будівництва терміналів для приймання
зрідженого природного газу.
Водночас директиви, як і жодний інший документ ЄС, не встановлює
необхідної мінімальної кількості джерел і маршрутів постачання. З точки зору
надійності постачань вважається доцільним мати три джерела постачання, у тому
числі й за рахунок будівництва терміналів для приймання і регазифікації ЗПГ і
розвитку видобутку сланцевого газу в окремих країнах ЄС.
Оскільки видобуток нетрадиційного газу який здійснюється на чітко
визначених територіях є загальнонаціональним пріоритетом, він має
контролюватися як центральними, так і місцевими органами влади.
У Європі на загальноєвропейському рівні існує ряд директив, які регулюють
процес видобутку вуглеводнів, у тому числі нетрадиційного газу: це Директива
1994/22/EC Європейського парламенту і Ради від 30 травня 1994 року, яка визначає
умови надання та використання повноважень щодо пошуково-розвідувальних робіт і
видобутку вуглеводнів і ліцензування (Hydrocarbons Licensing Directive), Директива
Ради 85/337/ЄЕС від 27 червня 1985 року (зі змінами, внесеними Директивою
97/11/ЄС від 3 березня 1997 року) щодо оцінювання впливу деяких державних і
приватних проектів на навколишнє середовище.
В ЄС діє законодавство із захисту води: Директива 80/68/ЄЕС Ради
Європейських Співтовариств щодо захисту підземних вод від забруднення деякими
небезпечними речовинами, Директива 2006/21/EC щодо використання гірських
порід стосується управління відходами видобувної промисловості та Рамкова
Директива 2000/60/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року
щодо дій Співтовариства у сфері водної політики. Остання є результатом понад
п‘ятирічного процесу дискусій та переговорів між експертами та науковцями, а
також між представниками усіх зацікавлених сторін і політиків. Зокрема, Директива
встановлює рамкові вимоги щодо захисту всіх видів вод, включаючи поверхневі
води суходолу, транзитні та прибережні, а також підземні води. Ці вимоги
полягають у наступному: запобігання подальшому погіршенню, захист і
покращення стану водних ресурсів; стимулювання відтворювального використання
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води; покращення водних екосистем завдяки діям та діяльності, які спрямовано на
постійне зменшення скидів води, що містить у собі пріоритетні речовини, а також на
припинення скидів води, яка містить в собі пріоритетні небезпечні речовини;
забезпечення поступового зменшення забруднення підземних вод та запобігання
їхньому забрудненню в майбутньому.
В ЄС діє також законодавство:
• з використання хімічних речовин: Регламент 2006/1907/ЕС щодо реєстрації,
оцінювання, дозволів і обмежень у використанні хімічних речовин (REACH);
щодо захисту дикої природи (22 директиви);
щодо відповідальності операторів за нанесення шкоди навколишньому
середовищу. Директивою 2004/35/EC Європейського парламенту і Ради від 21
квітня 2004 року визначено відповідальність за забруднення навколишнього
середовища.
Зазначені документи є правовою основою функціонування газового сектора
ЄС. Сьогодні його подальший розвиток вимагає постійного вдосконалення
нормативного забезпечення, для чого Радою ЄС ухвалено «Третій
лібералізаційний енергетичний пакет», що складається з п‘яти базових
документів, у тому числі Третьої газової директиви 2009/73/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року щодо спільних правил для внутрішнього
ринку природного газу, що скасовує Директиву 2003/55/ЄК і Регламент (EC)
No713/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року Зазначеною
директивою засновано Агенцію з питань співпраці регуляторів енергетики.
Регламентом (EC) No715/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 липня
2009 року визначено умови доступу до мереж передачі природного газу та
скасовано Регламент (EC) No 1775/2005.
Діюча система регулювання, зокрема Великобританії, часто використовує
принцип «кращих практик». Компанії повинні показати, як вони відповідають
вимогам з охорони навколишнього середовища, здоров‘я та безпеки. Дотримання
стандартів у країні контролюється Управлінням з охорони здоров‘я та безпеки
(Health and Safety Executive), Агентством з охорони навколишнього середовища
(Environment Agency), а також шляхом незалежних перевірок. Ліцензії на видобуток
газу надає Міністерство енергетики та зміни клімату (Department of Energy and
Climate Change). Компанії перед початком буріння свердловин повинні також
отримувати дозвіл у місцевої влади.
У країнах ЄС, які проводять розвідку та розробляють родовища
нетрадиційного газу – Польщі, Німеччини, Великобританії, поки що немає
спеціального законодавства, яке вимагає розкриття складу хімічних реагентів для
проведення гідророзриву. Цей процес регулюється чинним законодавством щодо
використання хімічних речовин. Компанії повинні систематично публікувати «звіти
безпеки» про ті речовини, які вони використовують, відповідно до Директиви
96/82/EC від 9 грудня 1996 року стосовно контролю із запобігання випадкам, які
можуть призводити до значного забруднення речовинами небезпечними для
здоров‘я людей та навколишнього середовища. Також, у рамках чинного
європейського законодавства, діє Регламент (EC) 1907/2006 щодо реєстрації,
оцінювання, дозволів і обмежень у використанні хімічних речовин (REACH),
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ухвалений Європейським хімічним агентством (ECHA) з вимогою про зміст
хімічних речовин рідини, яку використовують за технологією гідророзриву пласта
(ГРП). У Польщі інспекції воєводств із захисту навколишнього середовища
(Voivodship Inspectorate of Environmental Protection, VIEP) мають право вимагати
розкриття складу рідини для ГРП, а також провадити моніторинг на його
відповідність законодавству з навколишнього середовища. У Великобританії
розкриття складу хімічних реагентів під час проведення ГРП є також обов‘язковим.
Разом з тим єдиного рішення з цього питання ще не визначено Єврокомісією,
яка за результатами оприлюднених у вересні 2012 року спеціальних досліджень із
сланцевого газу дистанціювалася від колишніх оптимістичних оцінювань з
посиланням на недостатнє вивчення питання щодо технологічних аспектів
видобутку сланцевого газу, екологічних та інших ризиків.
Енергетична політика ЄС зосереджується на підвищенні конкуренції на
європейському газовому ринку та створенні однакових умов для реалізації всіх
видів проектів постачання газу. Для надання політичної підтримки з боку ЄС
одним із головних критеріїв проекту має бути чітке співвідношення витрат і
очікуваних результатів з його реалізації.
На євросаміті в травні 2013 року у Брюсселі лідери 27 країн-членів ЄС
ухвалили спільне рішення щодо завершення у 2014 році формування в Європі
єдиного спільного ринку газу та електроенергії, в рамках якого має бути забезпечено
вільну торгівлю газом та електроенергією на всій території євроспільноти з
прийняттям пакету відповідних заходів щодо сприяння здешевленню енергії.
Загалом ухвалені євросамітом заходи включають чотири складові: перша –
держави та Єврокомісія одностайно висловлюються за подальшу інтеграцію
енергоринку з метою зниження ціни шляхом загальноєвропейського конкурентного
ринку між постачальниками; друга – покращення диверсифікації джерел
надходження енергії у країнах-членах ЄС; третя – створення сучасної мережі
енергопостачання, придатної для поновлюваних видів енергії, нарешті, четверта –
зниження енерговитрат шляхом підвищення енергоефективності в країнах-членах
ЄС.
Зазначеним рішенням для зниження залежності Євросоюзу від імпорту
енергоносіїв передбачено розглянути можливість видобутку сланцевого газу з
урахуванням реалізації відповідних заходів з екологічної безпеки.
6.2. Перспективи розвідки та освоєння родовищ сланцевого газу в
країнах-членах Європейського Союзу.
Сланцеві басейни Європи. Згідно із звітом EIA (МЕА) сумарні геологічні
запаси сланцевого газу в Європі становлять 73 трлн м3, технічно видобувні – 18
трлн м3, що у 2,5 раза більше від доведених запасів традиційного газу на континенті.
Згідно з результатами дослідження «Нетрадиційний газ: Потенційний вплив на
енергоринок країн ЄС - 2012» Інституту енергетики і транспорту Спільного
дослідницького центру (JRC) Єврокомісії вивчено ймовірні шляхи скорочення
негативного впливу видобування сланцевого газу на стан довкілля та екології країн
Євросоюзу, визначено необхідні інструменти регулювання та регламентування
цього процесу, моніторингу окремих проектів з розроблення покладів сланцевого
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газу тощо. Головним питанням дослідження залишається оцінювання реальних
запасів сланцевого газу в ЄС, визначення їх ролі у формуванні перспективної
енергетичної політики Співтовариства.
Разом з тим для організації видобутку сланцевого газу в Європі існує ряд
перешкод. У більшості європейських країн відсутня необхідна кількість малих
геологорозвідувальних компаній, які й забезпечили б розвідку та видобуток
сланцевого газу за технологією США, а також сервісних компаній для проведення
розвідувального буріння. Крім того, розвідувальні роботи потребують буріння
великої кількості свердловин, що спричинить відповідні труднощі для
густонаселеної території Європи. Обмежувальним фактором для розвідки
сланцевого газу у ЄС є також недостатня оснащеність сучасними буровими
установками (для порівняння: ЄС – 100 од., США – 949 од.).
За експертною оцінкою, видобуток сланцевого газу в Європі буде
рентабельним за ціни близько 9 – 9,5 дол. за 1 млн БТО (326 – 344 дол. за 1 тис. м3,
1млн БТО = 27,9 тис. м3 (за калорійності 9100 ккал/м3), що є вищою від
сьогоднішніх спотових цін на природний газ.
Високі ціни на імпортний газ у країнах Євросоюзу порівняно з цінами США
спричиняють збільшення собівартості виробництва промислової продукції,
знижуючи її конкурентоспроможність на світовому ринку. При цьому значні обсяги
імпорту газу, а також необхідність підвищення рівня енергетичної безпеки країн ЄС
змушують активізувати рішення питань організації пошуку та видобутку
нетрадиційного природного газу з використанням американського досвіду і
технологій.
Із 12 оцінених нафтогазових басейнів найбільший потенціал мають
Балтійський басейн у Східній Європі та Скандинавський басейн у Західній Європі.
На їхню частку приходиться 8,5 трлн м3, тобто майже половина технічно
видобувних ресурсів усього регіону. Більшу частину Балтійського басейну
розташовано на території Польщі, і, за наявними сьогодні даними, у цій країні
зосереджено до 30% ресурсів сланцевого газу всієї Європи.
Пошуки й розвідка газоносних формацій глинистих сланців у Європі
розпочалися порівняно недавно. Серед західноєвропейських країн ліцензування
газосланцевих ділянок провадиться у Франції, Німеччині, Нідерландах і Швеції, у
Східній Європі – в основному в Польщі та з меншою активністю – у Болгарії,
Угорщині.
Геологічні ресурси Скандинавського басейну оцінено в 17 трлн м 3, технічно
видобувні – у 4 трлн м3. Розвідкою потенціалу сланцевого газу на території
Скандинавського басейну найбільш активно займаються компанії Shell
(нідерландсько-британська нафтогазова компанія), Gripen Gas (Швеція), що у
вересні 2010 році на території Швеції одержала п'ять ліцензій на три роки. У Швеції
у 2009 році фірма Shell PLC розпочала буріння свердловин на родовищі сланцевого
газу, якого за прогнозною оцінкою, країні вистачить для повного самозабезпечення
на 10 років.
Наступне місце за розміром потенціалу запасів сланцевого газу займають
Паризький та Південно-Східний нафтогазові басейни на території Франції. Сумарні
геологічні ресурси сланцевого газу у двох басейнах, за звітом EIA, оцінюються у
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20,3 трлн м3, технічно видобувні – у 5,1 трлн м3.
Потенціал сланцевих басейнів Західної Європи
Країна

Франція

Норвегія,
Естонія,
Німеччина,
Польща

Німеччина,
Нідерланди

Басейн
Паризький

Південно –
Східний

Північноморсько –
Німецький

Географія
Загальна
159165,13 46101,79
202345,4
площа
2
басейну, км
Перспективна
46469,57 43770,80 46101,79 6863,47 10279,66 4687,88
площа, км2
Чиста
35,05
30,48
48,16
30,48
37,19
22,86
потужність
сланців, м
Глибина
32991,86 1499,62 3749,04 2999,23 3749,04 1999,49
залягання, м
Геологічні
8,58
3,17
8,64
0,74
1,81
0,25
ресурси,
трлн м3
Видобувні
2,15
0,79
2,15
0,20
0,45
0,06
ресурси,
3
трлн м
Концентрація
геологічних
0,51
0,30
0,62
0,36
0,59
0,28
ресурсів,
млрд м3/км2

Великобританія

Північна
нафтова
Скандинав
система
ський
Великої
Британії

Південна
нафтова
система
Великої
Британії

98991,94

58096,02

19797,87

98991,94

25438,86

414,40

49,99

45,11

38,10

999,74

1463,04

4114,80

16,68

2,69

0,06

4,16

0,54

0,03

0,84

0,52

0,49

Джерело: EIA

Потенціал сланцевих басейнів Східної Європи (без Польщі)
Країни

Естонія, Латвія,
Литва, Польща
Басейн
Балтійський

Географія
Загальна площа басейну, км2

263171,28

Україна, Росія
Дніпровсько–
Донецький
99828,50

Україна,
Польща
Люблінський
68634,68

2

Перспективна площа, км
7953,85
18476,98
20331,41
Чиста потужність сланців, м
86,56
31,09
63,40
Глибина залягання, м
2049,48
3998,98
2999,23
Геологічні ресурси, трлн м3
2,63
1,36
4,22
Видобувні ресурсі, трлн м3
0,65
0,34
0,85
Концентрація геологічного ресурсу, млрд
1,10
0,46
0,86
м3/км2
Польща входить до складу басейну, потенціал сланцевих покладів на території країни наведено в
розділі «Польща». Джерело: EIA

Ключовим питанням майбутнього широкомасштабного розвитку видобування
нетрадиційного газу в Європі, за оцінкою дослідників, є нарощування обсягів
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виробництва бурового обладнання та обладнання для гідравлічного розриву породи.
Сьогодні у видобувній галузі країн Європи використовуються близько 70 бурових
установок наземного базування та 42 бурові платформи морського базування. Для
порівняння: у США – 2440/42; у країнах Близького Сходу – 263/41; у країнах
Африки – 48/31; у країнах Латинської Америки – 349/89; у країнах АзійськоТихоокеанського регіону – 151/96. Всього у світі – 3321/342 бурових установок.
Наявність бурових установок в країнах Європейського регіону
станом на грудень 2011 рік
Країна
Албанія
Австрія
Болгарія
Хорватія
Чехія
Данія
Франція
Німеччина
Греція
Угорщина
Ісландія
Італія
Литва
Нідерланди
Норвегія
Польща
Португалія
Румунія
Сахалін (РФ)
Словаччина
Іспанія
Швейцарія
Туреччина
Великобританія
Разом

Бурові установки
наземного базування

Бурові установки
морського базування

Разом

4
2
2
0
1
0
1
5
0
1
0
2
1
0
0
11
0
10
3
1
0
0
24
2
70

0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
4
10
0
0
0
7
0
1
0
1
14
42

4
2
2
0
1
3
1
5
0
1
0
4
1
4
10
11
0
10
10
1
1
0
25
16
112

Джерело: «Перспективи розроблення покладів сланцевого газу в Європі», аналітичний
центр регіонального співробітництва, м. Львів

На початку видобування на 50 родовищах нетрадиційного газу в Європі
знадобиться не менше як 500 бурових установок, які працюватимуть упродовж 3035 років, та близько 15 тис. кваліфікованих робітників для їх обслуговування. Так,
для задоволення потреб галузі європейський машинобудівний комплекс повинен
мати виробничу потужність не менше 30-40 бурових установок на рік.
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Оптимізація бурових робіт. Головним завданням видобувної галузі є
зведення до мінімуму негативного впливу від бурових робіт і гідророзриву на
навколишнє середовище. Експерти відмічають значні успіхи, досягнуті науководослідницькими організаціями в цьому питанні. Так, застосування передових
технологій вже дозволяє виконувати всі роботи з видобування сланцевого газу в
густонаселених районах сучасних європейських міст, наприклад у житловому
районі м. Гаага (Нідерланди).
Поступовий перехід до використання легкого малогабаритного обладнання та
застосування в бурових роботах алюмінієвих або композитних труб дозволяє
зменшувати потужність підйомного обладнання, габарити бурового устаткування, та
діаметр свердловини, скорочувати обсяг виходу породи на поверхню, а також
обсяги використання води і хімічних реагентів для гідравлічного розриву.
Застосування спеціальної конструкції бурових установок дозволяє знизити
рівень шуму до санітарних норм, прийнятих в ЄС для міст і селищ. Заміна
дизельних двигунів електричними та підключення бурового обладнання до силових
електричних ліній дозволить скоротити викиди СО2 до мінімуму. Для скорочення
використання важкого автотранспорту на території бурового майданчика
вивчаються можливості та розробляються схеми його заміщення мобільними
трубопроводами для подачі на майданчики води тощо.
Сьогодні середній показник вартості бурових робіт в Європі становить 75-126
тис. євро на день. Він складається з вартості робіт з обладнання бурового
майданчика, глибинного буріння та щоденних витрат на організацію роботи
бурового майданчика. При цьому вартість робіт з вертикального буріння в ЄС,
залежно від потужності бурового обладнання, становить близько 15-28 тис. євро на
день, вартість горизонтального буріння – 10-15 тис. євро на день.
За порівняльним оцінюванням, вартість зазначених робіт в ЄС є в 3-5 разів
вищою, ніж у США. Це переважно пов‘язано з більш жорстким нормативноправовим регулюванням утилізації відходів та обсягів використання води в ЄС.
Під час організації бурових робіт монтаж обсадних труб, цементування
свердловини і заміна бурових головок становлять 20-30% загальної вартості
свердловини. Вартість розчину, яка використовується для бурових робіт,
складається з вартості води та її транспортування, вартості хімічних реагентів і
вартості робіт з приготування розчину. У середньому в ЄС цей показник
коливається в межах 400-2000 євро за 1м3 розчину.
Удосконалення технології буріння дозволить скоротити щоденні витрати на
20-40% і техногенний вплив на навколишнє середовище. Це стане можливим в разі
застосування комплексного підходу до організації видобування сланцевого газу в
ЄС, координації і взаємоузгодження графіків робіт на всіх бурових майданчиках в
ЄС. Із автоматизацією роботи бурового обладнання, застосуванням новітніх
технологій горизонтального буріння, зменшенням діаметра свердловини та
застосуванням малогабаритного обладнання витрати на проведення бурових робіт в
ЄС можуть додатково знизитися на 10-30%.
Оптимізація робіт з гідророзриву породи. Ключовими питаннями
гідравлічного розриву породи є використання відносно великих обсягів води та
хімічних реагентів. Під час роботи обладнання зростають викиди СО2, можливість
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впливу на сейсмічну активність у районі гідророзриву, а також потрапляння
робочого розчину на поверхню землі та в ґрунтові води.
Дослідженнями Інституту енергетики і транспорту Спільного дослідницького
центру (JRC) Єврокомісії «Нетрадиційний газ: Потенційний вплив на енергоринок
країн ЄС – 2012» визнано, що за умов використання передових технологій
гідророзриву нема необхідності використання потенційно небезпечних реагентів.
Рецепти приготування «безпечних розчинів» нині включають воду, хімікати та
пісок. Для утилізації таких розчинів використовуються ті самі технології, що й для
утилізації відпрацьованої водопровідної води.
Необхідно відзначити, що дослідне застосування «безпечних розчинів» дещо
зменшує ефективність гідравлічного розриву породи та знижує обсяги виходу газу
на 10%. Вплив «безпечних розчинів» на якість гідророзриву та продуктивність
видобування газу перебуває в стані подальшого дослідження.
Щодо вартості робіт з гідророзриву породи в разі широкомасштабного
проведення таких операцій вартість робіт можна скоротити до 500-700 тис. євро на
одну свердловину.
У дослідженні «Нетрадиційний газ: Потенційний вплив на енергоринок країн
ЄС – 2012» розглядаються також сценарії ймовірного розвитку видобування
сланцевого газу в Європі:
- «консервативний», побудований на нинішньому стані інфраструктури,
розвитку технологій, ринкових цін на послуги і обладнання тощо;
- «найбільш вірогідний», побудований на прогнозі вдосконалення технологій
буріння та гідророзриву до екологічно прийнятного рівня, прогнозі стану
інфраструктури, ринкових цін на послуги і обладнання, які очікуються в ЄС через 35 років;
- «оптимістичний», побудований на припущенні широкомасштабного
розроблення родовищ сланцевого газу в ЄС, розвитку відповідної інфраструктури
машинобудівної промисловості, масової підготовки кадрів та з урахуванням
прогнозу ринкових цін на послуги і обладнання, які можуть бути в ЄС за цим
сценарієм через 10-15 років.
Сценарії формування вартості будівництва
типового бурового майданчика

Довжина типової свердловини, м
Кількість свердловин на одному буровому
майданчику
Виробнича потужність бурового
обладнання, м на день

3000

Найбільш
вірогідний
сценарій
5000

15

25

36

80

110

130

Витрати на будівництва однієї свердловини

233,33
тис. євро
3,5
млн євро

160
тис. євро
4
млн євро

138,89
тис. євро
5
млн євро

Назва показника

Витрати будівництва бурового майданчика
в ЄС

Консервативний
сценарій

29

Оптимістичний
сценарій
7000
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Аналіз даних дослідження показує, що використання кластерного (Починаючи
з 2007 року американські газовидобувні компанії використовують новий кластерний
метод, який полягає в бурінні шести вертикальних свердловин з відстанню між
ними в 5 – 8 м та середньою площею одного кластеру до 1,5-2 га. Таку схему
визнано найбільш раціональною. Вона дозволяє розмістити в районі видобування на
1 кв. км площі близько 3,5 кластерів.) методу буріння та застосування вдосконаленої
технології буріння дозволяє скорочувати витрати на будівництво однієї свердловини
до 94,4 тис. євро, що за великомасштабного буріння дає значний економічний ефект.
Для моделювання собівартості видобування сланцевого газу в ЄС було взято
типовий буровий майданчик на 25 свердловин загальною протяжністю 5000 м.
Сценарії формування сукупних витрат з організації видобування газу на
одному буровому майданчику

Назва показника
Довжина свердловини, м

Найбільш
Консервативний
вірогідний
сценарій
сценарій

Оптимістичний
сценарій

3000

5000

7000

80

110

130

63 дні

45 днів

38 днів

Витрати на будівництво
бурового майданчика

7,565
млн. євро

4,337
млн. євро

3,003
млн. євро

Витрати на гідророзрив породи
25 свердловин

4,9
млн. євро

4,2
млн. євро

3,5
млн. євро

Витрати на будівництво
додаткової інфраструктури та
утилізацію відходів

6,232
млн. євро

4,268
млн. євро

3,251
млн. євро

Разом (витрати на облаштування
бурового майданчика на 25
свердловин)

18,697
млн. євро

12,805
млн. євро

9,754
млн. євро

Виробнича потужність бурового
обладнання м на день
Тривалість робіт з будівництва
однієї свердловини
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Для зниження собівартості видобування сланцевого газу в ЄС у процесі
дослідження використані дані середньозважених показників продуктивності
типового бурового майданчика на 25 свердловин у США. Реальні показники
продуктивності родовищ у ЄС залежатимуть від їх геологічних характеристик, що
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потребує додаткового вивчення.
Розрахунок собівартості газу
Назва показника

Консерва- Найбільш
тивний
вірогідний
сценарій
сценарій

Оптимістичний
сценарій

Обсяг технічно придатного для видобування
газу із розрахунку на свердловину, млн м3

21

57

85

Показник дебіту свердловини за весь період
її експлуатації (25-30 років) по газу, млн
МВт∙год

0,25

0,68

1,01

Обсяг технічно придатного для видобування
газового конденсату з розрахунку на
свердловини, млн м3

15,9

47,7

79,5

Показник дебіту свердловини за весь період
її експлуатації (25-30 років) по газовому
конденсату, млн МВт∙год

0,17

0,5

0,84

Сукупна продуктивність свердловини,
млн МВт∙год

0,42

1,18

1,85

Сукупна вартість підготовки бурового
майданчика на 25 свердловин

18,697
млн. євро

12,805
млн. євро

9,754
млн. євро

Собівартість газу (без урахування газового
конденсату), євро/МВт∙год

74,79

18,87

9,64

Собівартість газу та газового конденсату,
євро/МВт∙год

44,84

10,86

5,28
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Враховуючи те, що нині ринкова вартість 1 МВт∙год в ЄС становить близько
26-28 євро, собівартість газу за «консервативним» сценарієм є збитковою. Отже,
широкомасштабне видобування сланцевого газу в Європі можливе лише за умов
побудови ефективної системи управління галуззю, нарощування обсягів
виробництва бурового обладнання та покращення його технічних характеристик. За
таких умов собівартість газу становитиме за «оптимістичним» сценарієм 5,28-9,64
євро/МВт∙год, або близько 73-133 дол. США за тис. м3, а за «найбільш вірогідним»
сценарієм – 10,86-18,87 євро/МВт∙год, або в межах 150-260 дол. США за тис. м3.
За результатами досліджень, успіх у видобуванні сланцевого газу в ЄС
залежатиме від спроможності галузі:
1. Підвищити ефективність бурових робіт шляхом індустріалізації цього
процесу, автоматизації роботи бурового обладнання та максимального скорочення
31

техногенного впливу від розроблення родовищ сланцевого газу на навколишнє
середовище.
2. Скоротити собівартість бурових робіт і робіт з гідророзриву породи на 50%
за їх широкомасштабного застосування.
3. Перейти на «чисті» технології гідророзриву породи, здійснюючи його на
ділянках горизонтального ствола, які забезпечать максимальний вихід газу.
Визначення таких ділянок вимагає більш глибокого вивчення геомеханічних
властивостей породи, її взаємодії з різними рідинами та хімічними реагентами.
4. Забезпечити необхідні обсяги інвестицій на виконання науково-дослідних
робіт з розроблення новітніх технологій видобування сланцевого газу в ЄС.
5. Підготувати необхідну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, спроможні
забезпечити роботу сотень бурових майданчиків у Європі на десятиріччя.
Результати дослідження «Нетрадиційний газ: Потенційний вплив на
енергоринок країн ЄС - 2012» показали, що широкомасштабне розроблення
родовищ сланцевого газу в ЄС не спроможне повністю забезпечувати потреби
європейського енергоринку в газі. Навіть за «оптимістичним сценарієм», за
наявності усіх фінансових і технічних ресурсів обсяги видобування сланцевого газу
в ЄС в період 2020-2040 років може бути доведено до 200-250 млрд м3 на рік, що
лише компенсуватиме прогнозований спад видобування традиційного газу та
уповільнить темпи зростання енергозалежності ЄС від імпортованого газу.
Із урахуванням зазначеного видобування сланцевого газу в ЄС дозволить
скоротити енергозалежність ЄС від імпортованого газу на 6% до 2020 року, та на
20% за період з 2020 до 2040 років.
Разом з тим проведення зазначених досліджень свідчить про зацікавленість
Єврокомісії, зокрема Директорату з питань енергетики, в організації
широкомасштабного видобування сланцевого газу в ЄС. Крім інвестицій, це
вимагатиме ґрунтовних організаційних зусиль у сфері нормативно-правового
регулювання діяльності компаній, уніфікації стандартів і технічних параметрів
бурового обладнання та обладнання для гідророзриву породи, координації
розроблення сланцевих проектів в Європі з метою скорочення собівартості
продукції, а також зменшення до мінімуму техногенного навантаження на
навколишнє середовище.
В європейських країнах громадськість активно залучається до дискусії щодо
захисту навколишнього середовища. Зокрема, у Польщі передбачається участь
громадськості для надання «рішення по навколишньому середовищу» до етапу
проходження дозвільних процедур. Наявність такого рішення є необхідною для
проектів, які можуть мати істотний вплив на навколишнє середовище. Схожі
механізми громадських консультацій провадяться також у Німеччині та Швеції.
6.3. Німеччина. Підходи до розвитку видобування нетрадиційного газу.
Розвиток і трансформація енергетики у ФРН, досягнення в галузі
енергоефективності та добре розвинена інфраструктура, проголошений курс на
випереджальний розвиток поновлюваних джерел показали зростаючу необхідність
нарощування маневрових потужностей для компенсації погодинної нестабільності
поновлюваних джерел з виробництва електроенергії, забезпечення оптимального
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балансу і недопущення збоїв у енергопостачанні. Для цього розглядається
можливість нарощування потужностей високоманеврових газових електростанцій як
регулюючого елемента енергосистеми в короткостроковій і середньостроковій
перспективі. Розвиток цього сегменту генерації потребує додаткових ресурсів газу,
які дозволяли б забезпечувати рентабельність у разі їх використання в режимі
регулювання. Таким вимогам найбільше відповідає газ власного видобутку, який
дозволяє мати гарантовані, стабільні, доступні ціни та регулярність поставок.
Беручи до цього, що ФРН за рахунок власного видобутку забезпечує не більше
15% потреб, країна зацікавлена в розробленні додаткових джерел надходження
енергоносіїв. При цьому розвиток потужностей нетрадиційного газу розглядається
як перспективний проект. За даними попередніх досліджень, потенційні запаси
природного газу з нетрадиційних джерел на території ФРН оцінюються в обсязі від
6,8 до 22,6 трлн м3, з яких 0,7-2,3 трлн можна віднести до категорії технічно
видобувних. За попередніми оцінками (Unconventional Gas: Potential Energy Market
Impacts in the European Union, ct. 160), собівартість видобутку може становити від 8
дол. до 12 дол./MBtu – 222 дол./тис. м3 до 332 дол./тис. м3.
Федеральний уряд ФРН у жовтні 2010 року доручив Федеральному інституту
геологічних наук і природних ресурсів Німеччини (BGR) вивчити і оцінити
потенціал можливого видобутку нетрадиційного газу та нафти. У травні 2012 року
BGR опубліковано дослідження «Оцінка потенціалу природного газу з щільних
аргілітів (сланцевого газу) в Німеччині», де надав попередню оцінку трьом
поширеним на території ФРН утворенням аргілітів з визначенням очікуваного
потенціалу видобутку.
Сьогодні екологічні наслідки розроблення сланцевих родовищ у ряді країн
Європи турбують і експертів і громадськість. Проведене в грудні 2011 року
дослідження фахівцями з Кільського університету (Німеччина) показало наявність у
водних джерелах у зоні проведення експериментального гідророзриву пласта
отруйного і надзвичайно канцерогенного бензолу, вміст якого більш ніж у 800 разів
перевищив максимально допустимий рівень.
У Німеччині результати цього дослідження стали однією з основних причин
введення заборони на використання технології гідророзриву на німецькій землі
Північний Рейн-Вестфалія, де зосереджено найбільші запаси сланцевого газу в
країні.
При цьому також відзначається подальше зростання громадського
невдоволення, активно підтримуваного окремими політичними групами і партіями.
Регіональний мораторій в землі Північний Рейн-Вестфалія фактично
заморозив почату у 2008 році компанією ExxonMobil розвідку запасів сланцевого
газу, у рамках якої в період з 2010 по 2015 роки планувалося інвестувати до 1 млрд
доларів. Під дію санкцій додатково потрапили ще 9 розвідувальних контрактів
інших інвесторів. Сьогодні розвідувальні ліцензії видобувним компаніям видано
тільки землями Нижня Саксонія, Баден-Вюртемберг і Тюрінгії.
У свою чергу Федеральна екологічна служба в серпні 2012 року
опублікувала виконане на замовлення Федерального міністерства екології,
захисту навколишнього середовища і безпеки реакторів дослідження «Вплив на
навколишнє середовище ГРП під час розвідки і видобутку природного газу з
33

нетрадиційних родовищ – оцінка ризиків, рекомендацій до дій і оцінка чинних
юридичних постанов та структур управління». Дослідженням визначено, що
розвідка і видобуток нетрадиційного газу містить найбільші потенційні ризики для
ґрунтових вод і водоносних горизонтів з питною водою. Однак при цьому
відзначається, що необхідності в забороні чи мораторії на використання методу
гідророзриву немає, а рекомендовано приділити особливу увагу вивченню
гідрогеологічної ситуації в місцях імовірних робіт.
У дослідженні пропонується відмовляти в наданні ліцензій на розроблення
родовищ нетрадиційного газу в безпосередній близькості до районів забору питної
води та з нестабільними геологічними або гідрогеологічними умовами. Також
висувається вимога публікувати дані про використовувані хімікати, забезпечити
надійну утилізацію відпрацьованої води та більш широкі повноваження для установ
Федерального міністерства екології з контролю і ліцензування діяльності. Зазначене
дослідження стало підґрунтям для активізації «антисланцевої» інформаційної
кампанії, мотивуючи це високими ризиками для забезпечення населення якісною
питною водою.
Результати дослідження викликали неоднозначну реакцію в експертних колах.
BGR на початку січня 2013 року надав Федеральному міністерству економіки свій
відгук на дослідження, де відзначив, що Федеральна екологічна служба
обґрунтувала свої висновки перш за все за результатами роботи гідрогеологів,
сферою компетенції яких є лише водоносні і суміжні з ними горизонти порід, які
знаходяться безпосередньо під поверхнею. На думку фахівців BGR, простим
моделюванням функціонування водоносних горизонтів не можна оцінити
процеси, які відбуваються на глибині залягання газоносних сланцевих порід,
відокремлених від розташованих вище ґрунтових вод соленосними
горизонтами, які є природними гідрозахисними бар'єрами.
Результатом внутрішньонімецької дискусії є те, що висновки Федеральної
екологічної служби в цілому підтверджують ключову позицію BGR (як і більшості
незалежних науково-дослідних організацій в різних країнах) про екологічну
безпечність видобутку нетрадиційного газу в ФРН шляхом використання ГРП за
умови дотримання чинного законодавства й належного виконання технічних вимог
у процесі видобутку.
У квітні 2012 року на замовленням ExxonMobil групою експертів було
опубліковано дослідження ризиків під час проведення гідророзриву (Risikostudie
Fracking), що містить рекомендації, які, очевидно, буде враховано в регуляторному
законодавстві федерального рівня. Рекомендації включають обмеження на
проведення гідророзриву в екологічно уразливих районах і в сейсмічно нестабільних
місцевостях. У секторі видобутку традиційного природного газу на території ФРН
найбільшим гравцем є американська компанія ExxonMobil, часткою якої є 11 з 14
млрд мЗ щорічного видобутку газу в Німеччині. Починаючи з 2009 року компанія
почала також активно просувати ідею розроблення НТГ, але з самого початку
зіштовхнулася з критикою і негативним сприйняттям своєї діяльності з боку
громадськості та екологічних організацій. Компанія продовжує вдосконалювати
методи роботи з громадськістю за рахунок створення мобільних інформаційних
майданчиків для проведення заходів на місцях. Реалізуються плани щодо
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переведення у 2013 році розроблення родовищ сланцевого газу на нову
технологію гідророзриву без використання хімреагентів.
Уряд Німеччини підтримує необхідність видобутку сланцевого газу в цілях
забезпечення довгострокової енергетичної безпеки, на федеральному рівні відмічено
посилення дієвості державного регулювання. Зокрема, в лютому 2013 році
Бундестаг ухвалив резолюцію щодо встановлення більш жорстких правил
проведення гідророзриву.
В цілому регуляторне законодавство відносно видобутку сланцевих
вуглеводнів у Німеччині розглядає необхідність надання дозволу на проведення
гідророзриву відповідно до федерального законодавства щодо захисту водних
ресурсів. До цієї законодавчої бази входять Закон про регулювання водного режиму
(WHG), Постанова з питної води (TrinkwV), Постанова з ґрунтової води, Постанова
із стоків (AbwVO), Закон про податок за право спуску стічних вод (AbwAG),
Федеральний гірський закон (Bundesberggesetz), Положення про оцінку впливу
гірських проектів на довкілля (Verordnung ьber die Umweltvertrдglichkeitsprьfung
bergbaulicher Vorhaben), Закон про природні родовища корисних копалин
(Lagerstдttengesetz) тощо.
Землі Німеччини дотримуються різної політики відносно видобутку
сланцевого газу. Наприклад, на землях Гессен весною 2012 року введено
неофіційний мораторій на проведення гідророзриву. У той же час дозволи на
видобуток сланцевого газу видано на землях Баден-Вюртемберг, Нижня Саксонія,
Саксонія-Анхальт і Тюрінгія. Урядом найбільш перспективного регіону – Північної
Рейн-Вестфалії – тимчасово заборонено проведення гідророзриву з вимогою більш
детального вивчення можливих ризиків. Аналогічні дії спостерігаються вТюрінгії.
На землях Нижньої Саксонії ситуація щодо розроблення нетрадиційного газу
донедавна була досить спокійною. Однією з причин можна вважати майже 50-річну
історію газовидобутку в цьому регіоні. У січні 2011 року за результатами засідання
парламенту федеральної землі було оприлюднено інформацію про стан видобутку
газу виключно з можливістю використання ГРП для видобутку НТГ. Міністерством
економіки, праці і транспорту відзначено, що протягом останніх 30 років на
території федеральної землі Нижньої Саксонії було здійснено 160 ГРП в 90
свердловинах для інтенсифікації газовидобутку. За цей час не було зафіксовано
жодного випадку виникнення забруднення від ГРП.
Прогнозується, що після прийняття у 2013 році нового Федерального
законодавства щодо регулювання сферу розвідки і видобутку сланцевого газу,
Німеччина увійде до числа країн ЄС з найбільш сприятливими умовами і
інвестиційним кліматом для промислового розроблення в середньостроковій
перспективі великих газосланцевих проектів.
У країнах ЄС, крім ряду німецьких земель, мораторій на проведення
гідророзриву пластів введено у Франції, Нідерландах, Люксембурзі, Чехії і Болгарії,
а Данія, Люксембург і Нідерланди тимчасово призупинили розвідувальні роботи на
ліцензійних об'єктах до завершення досліджень щодо можливості екологічних
ризиків. У лютому 2013 року від мораторію на видобуток сланцевого газу
відмовилася Румунія, а в інших країнах Європи не існує значних обмежень на
розроблення сланцевих пластів.
35

6.4. Великобританія. Прогнозне оцінювання родовищ сланцевого газу.
Сьогодні у Великобританії, незважаючи на короткочасне призупинення
розвідувальних робіт після спровокованих у 2011 році розвідувальними буріннями 2
невеликих землетрусів, провадяться масштабні геологічні дослідження із сланцевого
газу. За даними Агентства енергетичної інформації США, основні сланцеві ресурси
Великобританії розташовано в Північній (Bowland Shale) та Південній (Liassic
Clays) нафтоносних системах. У той час як потенціал першої оцінюється у 2,69 трлн
м3, з яких 538 млрд м3 є технічно видобувними, то друга формація є менш
перспективною з показником 56 млрд м3, половина з яких – технічно видобувні.
Дещо інший масштаб оцінок надає приватна компанія Cuadrilla Resources. У
розвідувальних свердловинах, пробурених нею в графстві Ланкашир, виявлено
потенційні запаси сланцевого газу в обсязі 5,6 трлн м3, що відповідає видобувним
запасам великих країн-експортерів енергоресурсів, таких як Венесуела.
Офіційний висновок щодо технічно видобувних запасів очікується після
завершення «Британського геологічного дослідження» у 2013 році, розпочатого у
2010 році.
У разі підтвердження комерційної рентабельності промисловий добуток
сланцевого газу у Великобританії може розпочатися в період з 2015 по 2016 роки.
Відповідно до чинного законодавства країни будь-які бурові роботи та
проведення ГРП вимагають схвалення проекту робіт та отримання дозволу на
проведення буріння від Департаменту енергетики і зміни клімату Великобританії.
Інформацію про заплановані роботи також має бути доведено до відома відповідних
відомств із охорони навколишнього середовища (існують окремі Агентства з
навколишнього середовища для Шотландії, а також для Англії та Уельсу) та
Управління з охорони здоров'я і безпеки. Згадані інституції мають право
встановлювати умови виконання робіт або зупиняти їх проведення.
Великобританію можна вважати лідером із вивчення можливих «сланцевих»
проблем. Щодо обережності та ґрунтовності організації робіт з розвідки та
видобутку сланцевого газу британці перевершили навіть німців. У 2011 році
спеціальний комітет Парламенту опублікував Звіт про результати дослідження
можливого ризику забруднення водоносних горизонтів із застосуванням
гідророзриву.
Згідно з цим звітом за умов відповідної ізоляції свердловини та недопущення
пошкодження прямого ризику забруднення немає. У той же час у місті Блекпул, біля
якого розробленням сланцевого газу займалася британська геологорозвідувальна
компанія Cuadrilla, сталося декілька слабких землетрусів, зумовлених
гідророзривами. У результаті в травні 2011 року у Великобританії застосовувати
гідророзрив було тимчасово заборонено.
Геомеханічне дослідження, здійснене Cuadrilla, було передане Департаменту
енергетики і зміни клімату в листопаді 2011 року. Орган влади ретельно розглянув
документ, консультуючись із Британською геологічною службою та незалежними
експертами. Результатом широких експертних консультацій став спільний звіт, у
якому було запропоновано 10 рекомендацій. Серед них – забезпечення контролю
цілісності свердловин, побудова національної системи первинної інформації про
вміст метану та інших забруднювальних речовин у підземних водах, ведення
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моніторингу операцій ГРП у реальному часі, обов‘язкове оцінювання екологічного
ризику для всіх робіт, розроблення кращих практик Управління водними ресурсами
(у т.ч. щодо зберігання відпрацьованих рідин та їх повторного використання),
координація між різними органами, відповідальними за регулювання галузі.
У квітні 2012 року Міністерством енергетики і зміни клімату Великобританії
було рекомендовано зняти заборону на застосування гідророзриву за умови, що буде
вжито відповідних заходів, а також запроваджено нові регуляторні вимоги. Зокрема,
було запропоновано систему моніторингу сейсмічної активності (магнітуда 0,5 і
вище означала, що має бути припинено операції гідророзриву і прийнято заходи з
усунення проблеми).
Ризики щодо забруднення ґрунтових вод було досліджено Даремським
університетом і опубліковано у квітні 2012 року Найбільш вірогідною причиною
забруднення стала низька якість ізоляції ствола свердловини (обсадної колони), або
проходження свердловини через породу, що містить метан. Таким чином,
гідророзрив, який застосовують на глибині декількох кілометрів під землею, сам по
собі не є причиною забруднення вод. У дослідженні також зазначено, що
гідророзрив треба здійснювати, як мінімум, на шістсот метрів нижче
використовуваних водоносних горизонтів.
У цілому у Великобританії не вважають за необхідне подальше розроблення
законодавства із «сланцевого» питання на загальноєвропейському рівні. Позиція
Агентства із захисту довкілля полягає в тому, що нинішніх законодавчих актів
цілком достатньо для регулювання видобутку сланцевого газу. Тому в грудні 2012
року мораторій на розвідку та видобуток сланцевого газу було знято.
На початку грудня 2012 року у виступі перед Палатою представників канцлер
Казначейства Великобританії Джордж Осборн оголосив про консультації щодо
податкових пільг для сланцевого газу і створення Управління з нетрадиційного газу.
Департамент енергетики та зміни клімату оприлюднив Газову стратегію, яка
передбачає будівництво до 2030 року газових електростанцій потужністю 26 ГВт, за
оптимістичним варіантом – 37 ГВт.
У кінці 2012 року Уряд Великобританії оголосив про зняття тимчасових
обмежень на проведення розвідки сланцевого газу та ГРП.
Відповідно до чинних правил Департамент енергетики надаватиме дозвіл на
конкретний ГРП лише після отримання всіх інших погоджень, зокрема дозволу від
власника ділянки (якщо необхідно), погодження проекту з боку місцевих органів
влади, екологічних дозволів від органів з охорони навколишнього середовища,
перевірки Управління з питань охорони здоров'я та безпеки. Окремі інструкції з
отримання таких дозволів і погоджень для свердловин на сланцевий газ вже
розроблено та опубліковано відповідними органами. Під час проведення перших
операцій з ГРП Департамент енергетики відряджатиме на свердловину незалежного
експерта для здійснення контролю з дотримання оператором нових правил і
організації моніторингу зміни геологічних даних. Передбачено також створення
нового Управління з нетрадиційного газу і нафти, яке координуватиме роботу всіх
відомств, які пов‘язано з організацією розвідки та подальшим видобутком
сланцевого газу.
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6.5. Франція. Стан розвитку видобування газу з нетрадиційних джерел.
У 2011 році Урядом Франції було заборонено видобуток сланцевого газу
згідно із законом № 2011-835 від 13 липня 2011 року, який забороняє дослідження
та видобуток рідких і газоподібних вуглеводнів шляхом гідравлічного розриву
пласта порід і скасовує ліцензії, надані на проекти, де використовується цей метод.
При цьому головним аргументом прийняття закону стали не екологічні ризики, як
це прийнято вважати, і які досі залишаються недостатньо вивченими, а по суті характер французької нормативно-правової бази. Мається на увазі «Хартія про
навколишнє середовище», прийнята у 2004 році, та принцип превентивних заходів,
проголошений у ній: «Коли реалізація шкідливого фактора, хоча й не доведеного на
науковому рівні, може нанести невиправну шкоду навколишньому середовищу,
органи державної влади мають, на виконання принципу превентивних заходів, у
межах їх повноважень, відповідати за виконання процедур оцінки ризиків і вживати
попередніх заходів, необхідних для запобігання нанесенню шкоди». Прийнятий
закон передбачає створення Генеральної ради з питань промисловості, енергетики та
технологій (Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, CGIET);
Генеральної ради з питань навколишнього середовища та сталого розвитку (Conseil
général de l'environnement et du développement durable, CGEDD), на які покладається
вивчення питання щодо видобутку сланцевого газу в країні.
Міністерством екології, сталого розвитку та енергетики Франції в розділі,
присвяченому вивченню умов видобутку сланцевого газу, надано бібліографію
наявних сьогодні французьких досліджень. Головним фундаментальним
документом є доповідь «Нетрадиційні вуглеводні Франції» («Les hydrocarbures de
roche-mere en France. Rapport initial et rapport complémentaire», Mars 2012),
підготовлена Генеральною Радою промисловості, енергетики та технологій спільно
з Генеральною Радою навколишнього середовища та сталого розвитку, на які
профільними міністерствами було покладено завдання вивчити економічний
потенціал та оцінити наявні поклади, вплив застосовуваної технології гідророзриву,
соціальні та екологічні ризики, законодавче, податкове підґрунтя та засоби
регуляції. У висновках доповіді зазначається, що, на противагу існуючим
оптимістичним прогнозам, питання з доведеності наявних покладів та оцінювання їх
потужності залишається невизначеним, не отримали повного обґрунтування
можливі екологічні ризики. Крім того, зазначається необхідність вивчення досвіду
інших країн: «Не варто ані поспішати, ані просуватися в питанні щодо сланцевого
газу занадто повільно, що в поєднанні з принципом превентивних заходів надасть
нам доступ до корисних знань».
У результаті зазначеного дослідження запропоновано:
- у першу чергу розглядати питання з доцільності розроблення та видобутку
сланцевої нафти Паризького басейну. Під час пробного буріння в цьому регіоні
отримано відповідні результати, зокрема, компанія «Toreador Energy» оцінила
поклади сланцевої нафти Паризького басейну в 65 млрд барелів (у 2010 році
загальний обсяг споживання нафти у Франції становив 615 млн барелів);
- під керівництвом спеціальної комісії, створеної відповідно до закону від 13
липня 2011 року, визначати необхідні умови для проведення безпечних операцій
гідророзриву;
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сприяти партнерству промисловців і науковців, як у питаннях щодо геології,
так і в питаннях щодо зниження ризиків під час розвідки;
- провадити аналіз досвіду інших країн з організації розвідки та видобутку
нетрадиційних енергетичних ресурсів шляхом використання технології
гідророзриву.
Президент Франції Ф. Олланд дотримується лінії попередника щодо заборони
гідророзриву. У той час, коли дебати навколо НТГ продовжуються, французькі
компанії газопромислового сектора поступово переорієнтувалися на інші ринки,
зокрема американський. Компанія Total бере участь у розробленні американських
родовищ Barnett Shales в Техасі та Utica в Огайо, а також виконує пошуковорозвідувальні роботи в Китаї та Данії. Французька компанія, що спеціалізується на
сейсморозвідці CCG Veritas, уклала угоду про співпрацю з американською
компанією Baker Hughes.
Після заборони використання гідророзриву 19 авторитетних представників
французької промисловості та професійних спілок, зокрема: Рух підприємств
Франції (MEDEF, найбільша у Франції спілка підприємців), Об'єднання
промислових профспілок та Об'єднання енергоінтенсивних промисловостей
(UNIDEN) спільно з іншими організаціями звернулися до Ф.Олланда з проханням
розпочати відкриті національні дебати щодо організації розвідки та видобутку
сланцевого газу з оцінюванням можливого впливу на навколишнє середовище,
доцільності інвестування та проведення дослідницької діяльності, з урахуванням
північноамериканського досвіду визначити проблеми індустрії сланцевого газу.
Дебати мають на меті довести справжній економічний потенціал і захистити країну
від енергетичних спекуляцій і «наступу негативної пропаганди».
В умовах національної дискусії французькою Академією Наук 14 січня 2013
року представлено «Наукове дослідження з огляду на виклики енергетики» (La
recherche scientifique face aux défis de l'énergie), в якому в умовах вимог ЄС щодо
скорочення потужності атомної генерації та впровадження альтернативних джерел
енергії констатується необхідність термінового вивчення можливостей видобування
нетрадиційного газу. При цьому зазначається, що сучасний економічний спад не
дозволяє Франції нехтувати альтернативним джерелом енергії. У висновках
зазначених досліджень відмічено, що рішення про накладення мораторію було
прийняте поспішно, без детального наукового аналізу. Академією Наук
підкреслюється, що закон про накладення заборони на використання технології
гідророзриву було прийнято Парламентом до оприлюднення звіту Генеральної ради
з питань щодо навколишнього середовища та сталого розвитку щодо безпеки
розроблення сланцевих пластів. Зазначається необхідність співпраці з країнами, які
вже розпочали розроблення родовищ нетрадиційного газу, зокрема з США,
Польщею, а також розроблення спільного регуляторного механізму на
європейському рівні.
Можна припустити, що згодом, коли заборону на ГРП буде переглянуто,
французькі компанії, що набувають відповідного досвіду за межами Франції,
зможуть забезпечувати швидкий та ефективний рестарт розроблення НТГ у власній
країні, що є європейським лідером за обсягами його покладів.
-
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6.6. Польща. Розроблення родовищ сланцевого газу. Будівництво LNGтерміналу.
У енергетичному балансі Польщі домінує вугілля. Розвідані ресурси кам'яного
вугілля оцінюються в 43,3 млрд т, бурого вугілля – у 13,7 млрд т. Річний видобуток
вугілля у 2010 році становив 133 млн т, з якого 56,4 млн т – кам‘яне вугілля, 76,6
млн т – буре вугілля з річним споживанням 54 млн т. На базі вугілля працюють
електростанції, що виробляють близько 95% електроенергії.
Структура енергоспоживання в Польщі
Назва показника
Нафта
Газ
Вугілля
Гідро
ПДЕ
Усього

2010 рік,
млн т н.е.
26,3
12,9
54,0
0,8
1,9
95,8

2012 рік,
млн т н.е.
25,1
14,9
54
0,5
3,1
97,6

2010/2012 рр.,
%
27,6/25,7
13,5/15,3
56,4/55,3
0,8/0,5
2,0/3,2
100,0

Джерело: British Petroleum

Розвідані запаси покладів природного газу в Польщі становлять 164 млрд м3.
Освоєно його ресурси – 121 млрд м3, що відповідає 21-річному обсягу видобутку
газу на нинішньому рівні споживання. Пік видобутку власного природного газу в
країні у 2005 році становив 4,4 млрд м3 і забезпечив 35% попиту. У 2010 році було
видобуто 4,2 млрд м3 природного газу, що забезпечило 30% внутрішніх потреб. У
цілому країна щорічно споживає 13–14 млрд м3 природного газу, 70% якого
імпортує головним чином з Росії. Необхідність реструктуризації вугільної
промисловості, а також посилення екологічних вимог директив ЄС зумовили
зростання обсягів споживання природного газу. Починаючи з 2000 році попит на
природний газ у країні виріс на 25% із щорічним темпом зростання до 3%.
Основними споживачами природного газу є енергетика, промислові
підприємства (металургійні, хімічні тощо). На побутових споживачів припадає до
30% обсягу споживання газу. Міністерство економіки Польщі прогнозує зростання
до 2015 року споживання газу в країні до 15,4 млрд м3, у 2020 році – до 17 млрд м3.
Рівень енергетичної залежності Польщі за всіма видами ресурсів становить
19,9%, а імпортозалежність від постачання природного газу – майже 73%.
Зниження рівня залежності країни від імпорту природного газу, перш за все з
Росії, польський уряд планує вирішувати за рахунок розвідки та освоєння
промислового видобування сланцевого газу, введення в дію терміналу з
приймання і регазифікації зрідженого природного газу, а також будівництва
магістрального трубопроводу для додаткового імпорту природного газу з Норвегії.
Із приведених нижче даних видно, що впродовж останніх 7 років видобуток
газу в Польщі утримувався майже на одному рівні. Проте, у зв'язку з рішенням
уряду щодо освоєння видобутку сланцевого газу, загальні об'єми видобутку газу
найближчими роками можуть зрости.
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Видобуток газу, нафти та виробництво інших енергетичних продуктів
Продукт / рік
2005
2006
2007
2008
2009
Природний газ
4 318
4 277
4 276
4 083
4105
(млн м3), у т. ч.:
високометановий газ
1 858
1 838
1 808
1 695
1 637
азотований газ*
2 460
2 439
2 469
2 379
2 468
Нафта і газовий конденсат
618,7
529,7
522,0
495,7
504,3
(тис. т), у т, ч.:
нафта
602,3
517,6
512,4
484,5
491,6
конденсат
16,3
12,1
9,6
11,2
12,7
Інші продукти:
газ
пропан-бутан
16,0
17,1
18,2
17,4
20,1
(тис.т)
зріджений природний
17,6
19,9
21,7
20,1
20,0
газ* (млн м3)
* У перерахунку на об'єм високометанового газу в
Джерело: Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз»

2010

2011

4 220

4 329

1612
2 609

1 615
2 714

500,6

467,6

487,8
12,8

455,3
12,3

21,1

20,7

26,7

30,7

нормальних

умовах

Напрями зниження рівня енергетичної залежності країни за рішенням уряду
визначено пріоритетними. Сланцевий газ у Польщі набув статус стратегічного
національного проекту, реалізація якого має знизити імпортозалежність від
поставок природного газу ЄС в цілому та підвищити рівень енергетичної безпеки.
Потенціал сланцевих басейнів Польщі
Басейн
Географія
Загальна площа басейну, км2
Перспективна площа, км 2
Чиста потужність сланців, м
Глибина залягання, м
Геологічні ресурси, трлн м3
Видобувні ресурси, трлн м3

Балтійський

Люблінський

Підласки

263 241
22 917
96
3 930
14,6
3,65

30 782
30 207
69
3 052
6,3
1,25

11 155
3 432
90,5
2 605
1,6
0,40

Джерело: «Нефтегазовая вертикаль», №10, 2011 г.

Сланцеві басейни охоплюють понад 10% території країни і мають три
перспективні зони для провадження розвідувальних робіт. За різними оцінками,
запаси сланцевого газу в Польщі визначаються в межах від 1,4 трлн м3 до 4,2 трлн
м3. Потенційні запаси сланцевого газу Польщі оцінюються в новому спільному
дослідженні 2012 року Польського інституту геології і Геологічної служби США
максимум в 1,92 трлн м3. Оцінювання зумовлене даними 39 свердловин у сланцевих
породах.
Організація роботи з розвідки і видобутку сланцевого газу в Польщі.
Враховуючи прогноз наявності значних запасів сланцевого газу в країні,
державними органами влади для зменшення енергозалежності створено відповідні
умови щодо залучення іноземного капіталу в національну газодобувну галузь для
фінансування проектів з розвідки та освоєння видобутку сланцевого газу.
В освоєнні родовищ сланцевого газу в країні зацікавлено ряд провідних
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компаній світової нафтогазової інфраструктури. За станом на середину 2011 року в
Польщі було видано 87 ліцензій на розвідку сланцевого газу, на початок 2013 року –
109, а також прийнято рішення щодо створення відповідних концесій. При цьому
компанії, що отримали ліцензії, вестимуть розвідувальні роботи на площі, яка
перевищує 30% території всієї країни. Більшу частину ліцензій на розвідку
сланцевого газу видано іноземним компаніям і фірмам.
Польський уряд прогнозує почати промислове видобування сланцевого
газу вже у 2014 році з річним обсягом не нижче 200 млн м3. В підтвердження
пріоритетності цього напряму для країни у 2013 році з польського бюджету було на
зазначені цілі спрямовано 500 млн дол. США.
Серед понад 20 іноземних компаній, які беруть участь безпосередньо або
через дочірні структури в освоєнні польських родовищ сланцевого газу, є компанії
світового енергетичного рівня – Marathon Oil, ExxonMobil, Chevron, Conoco (усі –
США). Ліцензії також отримали: державна компанія Polskie Gornictwo Naftowe i
Gazownictwo (PGNiG), а також місцеві компанії Lotos і PKN Orlen.
Компанія PGNiG приступила до розвідки сланцевого газу біля м. Кутно
(родовище Kutno) в Лодзинському воєводстві (100 км від м. Варшава), ресурси
якого, за прогнозами, можуть перевищувати 100 млрд м3 газу, що дозволить у
перспективі вдвічі збільшити власний видобуток газу компанією, який становив у
2010 році близько 4,2 млрд м3. У березні 2011 року Poszukiwania Nafty I Gazu Pila –
дочірня компанія PGNiG завершила буріння свердловини «Любочіно-1» на глибину
3,5 км (родовище Вейхерово – північ країни) і провела вперше в Польщі гідророзрив
пласта. Пілотний видобуток газу на зазначеній свердловині розпочався у 2013 році,
комерційний планується у 2014 році Компанія виконує підготовчі роботи до буріння
другої свердловини на Томашув-Любельському родовищі, ділянка якого своїм
східним краєм прилягає впритул до українського кордону.
Компанією PGNiG також пробурено дві пошукові свердловини в Марковолі
(за 80 км від Варшави), одна з яких настільки перспективна, що її відкриття
здійснювалося за участю прем'єр-міністра Польщі.
Іноземними компаніями, зокрема, британською компанією 3Legs Resources,
канадською BNK Petroleum та іншими розпочато буріння свердловин на окремих
сланцевих полях.
У кінці червня 2011 році компанія 3Legs Resources пробурила першу в країні
горизонтальну свердловину загальною протяжністю близько 4100 м на сланцевій
структурі Lebien недалеко від балтійського узбережжя з виявленням у ній високої
концентрації сланцевого газу.
У 2011 році у Польщі розвідувальне буріння сланцевого газу розпочала також
американська компанія Chevron.
За результатами первинних геологічних досліджень видобутку сланцевого
газу у 2010-2011 роках Польський геологічний інститут на початку 2012 року
радикально переглянув попереднє оцінювання агентства EIA (США) щодо запасів
сланцевого газу в країні – сьогодні вони оцінюються в базовому діапазоні від 346 до
768 млрд м3 (за оптимістичного сценарію – до 1,92 трлн м3).
Державний геологічний інститут Польщі у 2012 році оприлюднив звіт про
пошук сланцевого газу в Поморському воєводстві країни. Згідно з висновками
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польських експертів діяльність з видобування газу фактично не мала негативних
наслідків для екології регіону. Зокрема, рівень забруднення повітря в районі
гідравлічного розриву, а також концентрація метану в ґрунтових водах, за оцінками
інституту, не перевищували встановлених норм.
Станом на березень 2013 року у Польщі пробурено 42 розвідувальні
свердловини, на 11 з яких виконано гідророзрив пласта. Усього до 2021 року
планується пробурити 309 свердловин. Як свідчать результати моніторингу,
жодного негативного впливу на навколишнє середовище процеси буріння
свердловин та ГРП не мали. «Не було жодної шкоди ні воді, ні повітрю, попри
постійний і уважний моніторинг», – заявив П. Возняк, заступник міністра екології,
голова геологічної служби Польщі на конференції у Варшаві.
Фактично відмічені дослідження стали першими в Європі, дані яких було
отримано в процесі організації практичного видобутку сланцевого газу.
Представлені результати довели, що використовувані сучасні технології не несуть
загрози навколишньому середовищу. Тим самим було спростовано всі недостатньо
обґрунтовані твердження про «екологічну небезпечність» розроблення родовищ
сланцевих вуглеводнів у згаданому регіоні.
Із метою остаточного зняття екологічного питання в Польщі планується
застосовувати вдосконалені американські технології кластерного буріння
свердловин сланцевого газу, що дасть змогу скоротити площу ділянок видобувних
робіт з 1–1,2 тис. га до 50–400 га. При цьому терміни вилучення земель для
проведення підготовчих і бурових робіт становитимуть до шести місяців. Після
завершення робіт з видобування газу рекультивованим ділянкам повертатимуть їхнє
попереднє цільове призначення.
Згідно з наведеною інформацією підвищився інтерес до роботи в галузі
видобування сланцевого газу в Польщі з боку як іноземних, так і польських
компаній. Зокрема, таку зацікавленість виявляють також польські компанії Orlen,
PGNiG та Lotos, а також канадська Encana.
Законодавчо-нормативне стимулювання розвитку та подальшого
видобутку сланцевого газу. Згідно з Законом Польщі «Геологічне і гірниче право»
від 4 лютого 1994 року для проведення діяльності у сфері пошуку і розвідування
покладів вуглеводнів (у тому числі й покладів сланцевого газу) необхідно отримати
ліцензію, яку надає Міністерство охорони навколишнього середовища країни.
Вимоги щодо отримання ліцензії на пошук і розвідку родовищ сланцевого газу
визначаються положеннями Законів «Про свободу господарської діяльності» і
«Геологічне і гірниче право» за умови розроблення та затвердження проекту
геологічних робіт відповідно до визначених розпорядженням Міністра
навколишнього середовища від 19 грудня 2001 року вимог з обов‘язковим наданням
звіту щодо впливу на навколишнє середовище (розпорядження Ради Міністрів
Польщі від 9 листопада 2004 року).
Доступ до пошуку і розвідки покладів вуглеводнів (у тому числі сланцевого
газу) здійснюється на тендерній основі з урахуванням висновків органів місцевого
самоврядування.
Слід відзначити, що проведення зазначеної діяльності відповідно до Закону
«Геологічне і гірниче право» за спеціальних умов, визначених законом, можна
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виконувати також на безтендерній основі.
Відповідно до Закону «Геологічне і гірниче право» підприємець, який отримав
ліцензію, зобов'язаний у разі пошуку або розвідки родовищ корисних копалин,
здійснювати оплату за встановленою ставкою (у 2010 році квота становила 217,76
злотих/км2) з урахуванням кількості квадратних кілометрів території, на якій
здійснюється діяльність. Розмір, термін, а також спосіб внесення оплати
визначаються ліцензією з таким розподілом отриманих коштів: 60% – у дохід
місцевої влади, на території якої здійснюється діяльність, 40% – до
Національного Фонду Охорони Середовища.
Міністерство фінансів Польщі в березні 2013 року оприлюднило інформацію
щодо проекту регуляторного акту про видобуток нетрадиційного газу. Сумарний
рівень податків для видобувних компаній запропоновано на рівні 39% на родовищах
нетрадиційного газу і 41,92% – на родовищах традиційного природного газу.
Пропонується також запроваджувати прямі збори в розмірі 1,5% і 3% відповідно на
розвідку сланцевого і звичайного газу. Міністерство фінансів визначає нову
податкову систему як більш привабливу для інвесторів порівняно з іншими
країнами і підтверджує дотримання зобов‘язань щодо неперевищення 40%-вого
податкового бар‘єру. Проект регуляторного акту перебуває на погодженні в
заінтересованих міністерствах з попереднім оцінюванням терміну його можливого
прийняття у 2013 році.
Законодавством країни установлено, що вся геологічна інформація,
отримана в процесі пошуку сланцевого газу, є власністю держави. Крім того,
підприємці зобов'язані надавати ліцензійному органу звіти щодо виконання
геологічних робіт з передачею зразків бурильних стрижнів і результатів досліджень,
відображених у ліцензії. Ця інформація зберігається в Центральному Геологічному
Архіві країни.
У разі невиконання умов, визначених ліцензією, або виконання їх з
порушенням положень чинного законодавства, ліцензійний орган має право
відкликати ліцензію або змінити сферу її дії; також може бути нараховане додаткову
ліцензійну оплату в розмірі трикратної ставки.
Суб‘єктові, який розвідав і документально підтвердив наявність покладів
сланцевого газу, протягом 2 років надається пріоритет на отримання ліцензії на
видобуток газу.
У Президента Польщі на підписанні знаходиться новий проект закону, що
значно полегшить вирішення земельних питань, пов'язаних з видобуванням
сланцевого газу. Згідно з цим законом органам влади дозволено здійснювати
відведення землі на буріння свердловин з виплатою відповідної компенсації
власнику землі. Крім того, найближчим часом планується внесення поправок до
чинного екологічного законодавства країни, а також запровадження законодавства
щодо використання водних і мінеральних ресурсів країни.
На урядовому рівні здійснюються заходи з посилення співпраці з провідними
компаніями США, які мають досвід освоєння сланцевих родовищ.
Разом з тим окремі американські корпорації, які зацікавлені в освоєнні
видобування сланцевого газу в Польщі, вимагають виконання ряду особливих умов.
Зокрема, компанія Chevron під час проведення презентації свого сланцевого проекту
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вимагає від державних органів стабільного податкового законодавства, державного
фінансування, розширення газопровідної інфраструктури і створення сервісної
галузі (мається на увазі закупівля бурових станцій та іншого бурового
устаткування), змін у регуляторному законодавстві, а також проведення
роз'яснювальної роботи серед населення, як дещо насторожено відноситься до
перспективи буріння свердловин поблизу місць свого проживання.
Окремі американські нафтогазові транснаціональні компанії також вимагають
прискорення лібералізації польського газового ринку, ціни на якому на газ поки що
регулюються державою, а державна компанія PGNiG займає положення
монопольного оптового і роздрібного постачальника природного газу, а також
вимагають свободи експорту газу, що викликає відповідні ризики для країни.
Повідомляється, що понад 70% громадян країни підтримують активізацію
робіт з видобутку сланцевого газу в Польщі, незважаючи на можливі екологічні
ризики.
Згідно з прогнозами, поклади сланцевого газу в Польщі розміщуються на
глибині 2500 – 3000 м у східній зоні і від 4000 м до 4500 м – у західному секторі.
Нині з урахуванням глибини покладів, зазначених вище, вартість буріння та
підготовки свердловини до промислової експлуатації оцінюється в середньому від 6
до 13 млн дол.
Проте найважливішим питанням, від рішення якого залежить майбутнє галузі
з видобування сланцевого газу в Польщі, є економічна ефективність і собівартість. З
урахуванням того, що польські сланцеві пласти залягають на більшій глибині, ніж
американські (2–4 км проти менш ніж 1 км у США), видобуток сланцевого газу в
Польщі може бути більш витратним.
За підрахунками PGNiG і незалежного Інституту Косцюшка, 1 000 м3
сланцевого газу в середньому буде обходитися в 240 дол. При цьому, за
експертною оцінкою рівня нинішніх цін на газ в Європі, рентабельною може бути і
ціна в межах 320–350 дол. за 1 000 м3.
Для сприяння видобування та подальшого транспортування сланцевого газу
уряд країни вживає заходів з розширення національної мережі газопроводів.
Прийнятою урядом Програмою передбачено прокладення 1000 км нових
газопроводів загальною вартістю понад 1,8 млрд дол.
Проблеми розвитку видобутку сланцевого газу в Польщі. Одна з основних
проблем полягає в тому, що Польща сьогодні стала першопрохідником видобування
сланцевого газу в Європі.
До складнощів розвідки і видобування сланцевого газу відносяться:
- низький рівень загального геологічного вивчення;
- забезпечення необхідною кількістю води для проведення гідророзривів;
- складність геології сланцевих комплексів у Польщі порівняно із США, у
зв'язку з чим вартість розроблення свердловин може виявитися значно дорожчою;
- необхідність підвищення рівня концентрації бурового устаткування, для
інтенсивного буріння свердловин, кількість буріння їх у декілька десятків разів
більше через відносно низький їх дебіт порівняно з видобутком традиційного
природного газу для отримання такого самого обсягу газу;
- розташування найбільш перспективних зон потенційно газоносних сланців у
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воєводствах з відносно великою щільністю населення, що ускладнює процес
погодження видобування сланцевого газу. У Польщі погодження на розроблення
надр дають місцеві органи влади (гміни). Із урахуванням того, що в деяких країнах
вводяться обмеження або заборона на видобування сланцевого газу, у Польщі
введення заборони не планується. Західні компанії із свого боку також гарантують
застосування в Польщі максимально ощадних технологій видобування сланцевого
газу.
Організація робіт з будівництва LNG-терміналу. Одним із шляхів
вирішення проблеми підвищення енергетичної безпеки країни і зниження
імпортозалежності від постачання природного газу є прийняття в серпні 2008 році
урядового рішення щодо реалізації стратегічного національного проекту про
будівництво LNG-терміналу у м. Свиноуйсьце (у західній частині Балтійського
узбережжя).
Основними чинниками, які вплинули на рішення щодо вибору місця
будівництва терміналу є: правове положення землі для будівництва терміналу,
регулюється державою; місцерозташування терміналу – забезпечує найкоротший
маршрут транспортування газу до кордону країни; підвищений попит на природний
газ у районі розташування терміналу.
Проектування і будівництво за проектом здійснюються на підставі
конкурсного відбору компаній з передачею прав консорціуму.
Очікується, що починаючи з 2014 року термінал, оператором якого стане
компанія Polskie ЗПГ, зможе щорічно приймати до 5 млрд м3 газу, що становить
приблизно третину споживаного нині в Польщі природного газу. Після завершення
будівництва додаткового газового сховища потужність терміналу буде доведено до
7,7 млрд м3.
Починаючи з 2006 року Польща веде переговори з різними виробниками
зрідженого природного газу для визначення умов, обсягів і засобів його постачання
з метою зниження залежності від імпорту природного газу з Росії.
Планується, що зріджений газ надходитиме з Катару, однак більшу частину
потужностей Балтійського терміналу буде відкрито для будь-яких альтернативних
поставок газу зі спотових ринків, у тому числі із США.
Зокрема, із компанією Qatar–Gas (Катар) у 2009 році підписано 20-річний
контракт з постачання з 2014 року ЗПГ в обсязі 1,3 млрд м3 на рік.
Інвестором проекту є польська компанія Polskie ЗПГ S.A., яку створено з
метою будівництва і експлуатації терміналу та регазифікації зрідженого природного
газу. Компанія перебуває у власності оператора газотранспортної системи Gaz –
System S.A.
Із загальної вартості терміналу 930 млн дол. – 200 млн дол. буде надано
Європейським банком реконструкції та розвитку.
Протягом п'яти років у Польщі передбачається побудувати 940 км
газопроводів для транспортування газу із Свиноуйсьце до чеських, словацьких та
українських кордонів.
Важливим кроком політики диверсифікації джерел постачання газу в Польщу
також стане будівництво газопроводу протяжністю 200 км з північно-західного
узбережжя Польщі в Данію для транспортування норвезького природного газу з
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Північного моря.
Реалізація національних проектів з будівництва терміналу для приймання
зрідженого газу та освоєння родовищ сланцевого газу дасть змогу Польщі поетапно
розв'язати проблеми імпортозалежності від постачань російського природного газу
та підвищити рівень енергетичної безпеки країни.
Новий термінал у м. Свиноуйсьце стане складовою частиною створюваного в
ЄС енергетичного коридору Північ–Південь. Передбачається, що регазифікаційний
завод терміналу за фінансової підтримки ЄС підключать до трубопровідної системи
Центральної і Південної Європи, що дозволить забезпечити постачання ЗПГ у
країни, які не мають виходу до моря.
7. США. Розвиток газового ринку.
США володіють потужними запасами природного газу. В останні роки у
США відкрито значні родовища природного газу, в основному нетрадиційного.
На початок 2012 року розвідані запаси природного газу в США, за даними
British Petroleum, становили 8,5 трлн м3.
За період 2002–2012 рр. приріст запасів склав 60,3% і був обумовлений,
головним чином, освоєнням запасів сланцевого газу. Із розвіданих запасів
сланцевого газу технічно видобувні становлять – 3,6 трлн м3. Зони розташування
покладів сланцевого газу відображено на карті

Джерело: ЕІА

Близько 60% запасів газу в США зосереджено на території чотирьох штатів:
Техас – 29,5%, Вайомінг – 12,9%; Колорадо – 8,5%; Оклахома – 8,4%.
Зокрема, на території штату Техас родовища газу, у тому числі New Ark East
47

(1-ше в США щодо запасів; включає структуру Barnett Shale, на якій здійснюється
видобуток сланцевого газу), У штаті Вайомінг знаходиться родовище Pinedale (3-тє
в США). На межі штатів Колорадо і Нью-Мексико знаходиться друге щодо запасів
родовище газу в США – San Juan Basin, яке включає сланцеву структуру Lewis і
запаси метану вугільних пластів. Найбільшим родовищем Луізіани є сланцева
структура Haynesville (4-те в США щодо запасів).
На США припадає близько чверті світового споживання природного газу. У
2012 році споживання газу в країні досягло 722,1 млрд м3, на 4,1% перевищивши
рівень 2011 року. У структурі споживання частка електроенергетики склала 30,6%,
промисловості – 27,3%, домогосподарств – 20,5%, комерційного сектора – 13,3%.
Споживання газу, млрд. м3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
652,1 630,8 634,4 623,4 614,4 654,2 659,1 648,7 682,1 690,5 722,1
Джерело: British Petroleum

Донедавна видобуток власного газу не забезпечував потреби країни і
задовольнявся в значній мірі за рахунок імпорту.
У 2012 році США імпортували 87,7 млрд м3 природного газу (на 11,4% менше
рівня 2009 року), у тому числі 94,4% – трубопровідним транспортом і 5,6% – у
вигляді зрідженого природного газу. Поставки трубопровідного газу здійснюються з
Канади (99% імпорту трубопровідного газу в 2010 році) і Мексики (1%). Основними
постачальниками ЗПГ на американський ринок були Тринідад і Тобаго, Єгипет,
Катар, Нігерія і Норвегія.
Імпорт, млрд. м3
2011 2012
Імпорт
98,1 87,7
у т.ч. трубопровідний газ 88,1 8928
Джерело: EIA

Одночасно США відповідно до енергетичного балансу країни здійснюють
експорт природного газу до інших країн, в основному трубопровідним транспортом
до Канади і Мексиці та ЗПГ до Японії та Республіки Корея. Загальний обсяг
експорту у 2012 році становив 45,9,4 млрд м3. При цьому, якщо до Японії
поставлявся ЗПГ, вироблений на Алясці, то до Великобританії і Республіки Корея
здійснювався реекспорт ЗПГ, закуповуваного в США.
За сумарною потужністю LNG-терміналів США займають друге місце у світі,
поступаючись лише Японії. У країні налічується 14 LNG-терміналів із сукупною
пропускною здатністю понад 190 млрд м3 на рік. У 2012 році через них було
імпортовано понад 4,9 млрд м3 газу. Більшість із терміналів в умовах нарощування
видобутку сланцевого газу та, відповідно, зниження імпортозалежності країни,
практично не діють, окремі з них використовуються лише як сховища зрідженого
газу та для покриття сезонних небалансів, а також щорічно зростаючих обсягів
реекспорту зрідженого природного газу. Основними власниками LNG-терміналів є
американські компанії, які спеціалізуються на імпорті ЗПГ і постачанні мережевого
газу, у тому числі Cheniere Energy, Trunkline LNG, Excelerate Energy, Sempra Energy.
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У 2012 році в США було видобуто 681,4 млрд м3 газу, на 4,7% більше ніж у
2011 році.
Видобуток газу, млрд м3
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

540,8

526,4

511,1

524,0

545,6

570,8

584,0

603,6

648,5

681,4

Джерело: British Petroleum

Як видно діаграми у період з 2003 року по 2006 рік темп видобутку власного
газу у США знижувався, що викликало необхідність збільшення його імпорту та
відповідно будівництва нових LNG-терміналів для імпорту зрідженого газу.
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Джерело: British Petroleum

Цей період для США характеризується інтенсифікацією дій щодо розв‘язання
проблеми
енергетичної
безпеки,
викликаної
зростанням
залежності
енергопостачання країни від зовнішніх поставок газу, і в першу чергу із
нестабільних регіонів світу (Ближній Схід, Латинська Америка тощо). У результаті
розпочалися інтенсивні роботи щодо розроблення та впровадження технологій
розвідки запасів та організації видобутку нетрадиційного газу, які мають допомогти
вирішити цю проблему.
Переломним моментом стали 2008–2009 рр., коли в США почалося різке
зростання темпів видобутку газу, зумовлене, головним чином, збільшенням
видобутку нетрадиційного газу, перш за все сланцевого. За період з 2008 року по
2012 рік, як видно із діаграми, видобуток власного газу в США збільшився на 19%
за середньорічного темпу його зростання майже 4,8%).
Завдяки зростанню видобутку газу з власних родовищ зменшилися обсяги
імпорту газу і, відповідно, залежність країни від зовнішніх поставок газу.
Основними компаніями у сфері газовидобутку в США є BP, ExxonMobil,
ConocoPhillips, CONOCOPHILLIPS CO і Chesapeake. У таблиці наведено перелік
найбільших газовидобувних компаній у США та обсяги видобутку ними природного
газу.
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Найбільші газовидобувні компанії в США (за часткою в проектах - SEC) *
Назва
BP PLC
XTO ENERGY INC. (у червні 2010 року поглинута
ExxonMobil)
CONOCOPHILLIPS CO.
CHESAPEAKE OPERATING INC.
ANADARKO PETROLEUM CORP.
DEVON ENERGY CORP.
ENCANA OIL AND GAS INC.
EXXONMOBIL CORP.
CHEVRON CORP.
THE WILLIAMS COMPANIES
E O G RESOURCES INC.
SHELL OIL CO.

Видобуток, млрд м3/рік
25,4
24,0
23,8
23,4
22,9
20,8
16,5
15,8
14,3
12,2
11,8
11,2

* – за даними EIA

Нижче на діаграмі наведено прогнозну оцінку видобутку та споживання газу
на період до 2025 року, з якої видно, що перспектива базується в основному на
розвитку видобування нетрадиційного газу, а обсяги видобування традиційного газу
будуть зменшуватися. До 2020 року обсяги споживання газу перевищуватимуть
загальний обсяг видобування традиційного і нетрадиційного газу, після чого США
стануть імпортонезалежною державою з щорічним нарощуванням обсягів експорту
в різні регіони світу, у тому числі до країн Євросоюзу.
Прогноз видобутку та споживання газу до 2025 року

Джерело: ЕІА

За даними аналізу динаміки видобутку та прогнозною оцінкою Агентства
Енергетичної інформації США, перспектива видобутку всіх видів газу в основному
базується на випереджальному збільшенні обсягів видобутку сланцевого газу.
Зокрема, його видобуток до 2040 року порівняно з 2012 роком зросте майже у 2,75
раза при зростанні загального обсягу видобутку всіх видів газу за цей же період у
1,4 раза.
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Динаміка і прогноз видобування газу у США до 2040 року
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Джерело: ЕІА

Американська газовидобувна галузь продовжує інтенсивно розвиватися,
унаслідок чого на національному ринку щорічно нарощуються значні пропозиції
газу, у тому числі для відповідного збільшення обсягів його експорту на світовий
ринок.
Аналіз динаміки цін на природний газ у США показує, що починаючи з
2002 року вони зростали і в період економічної кризи 2008 року зросли до 453 дол.
за 1 тис м3. Ціни на газ на Непry Hub (центр спотової і ф‘ючерсної торгівлі
природним газом у США) різко впали (у 2009 році порівняно з 2008 роком – у 2,2
раза, а у 2012 році порівняно з 2008 роком – у 3,2 раза), що обумовлено
інтенсифікацією видобування сланцевого газу.
Високі темпи видобування сланцевого газу на ринку Північної Америки та
різке падіння цін на газ ледве утримує «сланцеві» компанії на межі рентабельності,
що зумовлено в більшості компаній більш високою собівартістю видобутку
нетрадиційного газу ніж традиційного. Так, у квітні 2012 року вартість газу на Henry
Hub в штаті Луізіана знизилася до 68,8 дол. за 1 тис. м3, тоді як в Європі ціни на газ
перевищували 330 дол. за 1 тис. м3 на спотовому ринку і 420 дол. за 1 тис. м3
відповідно до довгострокових контрактів, а в Японії досягали 600 дол./1 тис. м3 і
більше. У зв‘язку з цим американські газові компанії отримали потужний стимул
для організації експортних поставок зрідженого газу на світовий ринок.
За експертною оцінкою, нетрадиційні гази (сланцевий газ і метан з вугільних
пластів) будуть найважливішим ресурсом США в майбутньому. За останні 10 років
США стали лідером із видобутку і споживання сланцевого газу у світі.
Початком "сланцевої революції" в США вважається 2002 рік, коли
американська компанія Devon Energy на родовищі Barnett Shale в Техасі вперше в
практиці видобутку газу пробурила горизонтальну свердловину.
За період з 2003 року по 2010 рік видобуток сланцевого газ зріс до
138 млрд м3, у 2011 році – до 194 млрд м3, а у 2012 році – до 250 млрд м3.
За експертною оцінкою, інтенсивна реалізація сланцевих проектів у США
зумовлена рядом особливостей, які відсутні в європейських країнах. Зокрема,
більша частина американських родовищ знаходиться у відносно малонаселеній
пустельній або напівпустельній місцевості, де відсутні істотні проблеми з
організації буріння тисяч свердловин. Крім того за американським законодавством
власникові земельної ділянки належать і наявні на ньому корисні копалини, що
зацікавлює його у їхньому освоєнні з розв‘язанням пов‘язаних з цим проблем . Крім
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цього, у США досить ліберальне екологічне законодавство, що відповідно
відображається на собівартості видобутку газу.
Середній термін життя звичайних газових свердловин у США становить 30–40
років, а термін експлуатації сланцевих газів не перевищує 8–12 років. При
коефіцієнті віддачі у 20% видобувні ресурси газу становлять від 0,04 до 0,6 млрд
м3/км2, але за рахунок великих площ сланцевих покладів його видобуток стає
економічно виправданим.
За оцінкою стандартної технології США, для видобутку 10 млрд м3
сланцевого газу необхідно пробурити три тисячі свердловин на території тисячі
гектарів і закачати в них близько 80 млн м3 води і 5 млн м3 різних хімікатів.
Успішному освоєнню родовища сланцевого газу сприяє середня собівартість
його видобутку, що має тенденцію до зниження завдяки вдосконалюванню техніки,
технологій буріння свердловин і розроблення родовищ. Так, якщо у 2007–2008 рр.
буріння однієї свердловини на родовищі Марселлус (Marcellus) обходилося в
7,5 млн. дол., то у 2011 році цей показник становив близько 4,3 млн. дол..
Середня собівартість видобутку сланцевого газу у США (2010 рік) становила
менше 200 дол./тис. м3. При цьому реальна собівартість видобутку змінювалася від
143 дол. (родовище Marcellus, Barnett) до 390 дол. (родовище Floyd) за 1 тис. м3.
Вартість видобутку в різних компаніях також коливалася в широкому діапазоні. Так,
компанія Chesapeake Energy повідомила, що її витрати на видобуток газу становлять
у середньому 3,50 дол. за 1 тис. куб. футів (99 дол. за 1 тис. м3).
Як видно, з наведеної нижче діаграми собівартість видобутку сланцевого газу
на родовищах сланцевого газу в США (крім родовища Флойд) у 1,5–2,0 рази є
нижчою ніж у країнах Європи та Алжиру.
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Джерело: Wood Mackenzie

За оцінкою EIA, видобуток сланцевого газу в США є рентабельним за ціни на
нього від 140 дол. до 210 дол. за 1 тис. м3. За оцінкою аналітиків IHS CERA,
прогнозні питомі витрати на видобуток і транспортування сланцевого газу до 2014
року можуть становити в середньому по США 155 дол./тис. м3.
Завдяки зростанню видобутку сланцевого газу США набувають широких
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можливостей з експорту ЗПГ за допомогою переобладнання не завантажених
LNG-терміналів. За розрахунками компанії Cherniere Energy, яка уклала вже
відповідні контракти, за цін Henry Hub у серпні 2012 року (101,07 дол./тис. м 3), ціна
доставленого до Європи ЗПГ становила б 267,86 дол./тис. м3 (порівняно з ціною
довгострокових контрактів, прив'язаних до нафти, яка в першій половині 2012 року
становила близько 404,6 дол/тис м3).
За оцінкою корпорації Exxon Mobile, у період з 2015 рік по 2017 рік Північна
Америка зможе щорічно відправляти на експорт близько 60 млрд м 3 газу з
доведення обсягів експорту на світовий ринок до 2040 року до 120–140 млрд м3,
майже 15% від видобутку на континенті.
Перспективи американських проектів зі зрідження визначатимуться
коливаннями цін на Henry Hub. За експертною оцінкою, у довгостроковій
перспективі, американські ціни на газ можуть зрости до 140–250 дол/тис. м3 (з
найбільш імовірним діапазоном 180–215 дол./тис. м3). За більш високих цін на Henry
Hub експорт газу з США може бути менш економічно вигідним.
Привабливим є і ринок Південної Америки, де активно реконструюються та
будуються регазифікаційні термінали. Однією з переваг даного напрямку експорту є
його «зворотна» сезонність з урахуванням зміни обсягів споживання газу на інших
ринках.
З наведеної порівняльної характеристики вартості американського газу на
ринках окремих регіонів світу, видно, що ціна на цих ринках суттєво залежить від
вартості зрідження і доставки газу, а також від ринкових цін на газ на окремих
ринках. Найбільшу маржу від ціни продажу американського газу може бути
отримано на ринках Латинської Америки (201 дол/тис. м3) і ринках Азії (121
дол./тис. м3).
Вартість американського газу на основних ринках, дол./тис. м3

Джерело: Cheniere Energy

За експертною оцінкою, експорт газу з США на регіональні ринки може
зіграти важливу роль у процесі вироблення нового порядку формування ціни
на газ на світовому ринку, а також у поступовому відході від прив'язки
формування ціни на газ залежно від зміни ціни на нафту, що викликає значні
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складності в переговорах під час конкурентного визначення ціни на газ на
енергетичних ринках.
Американські компанії зацікавлені в масштабному виробництві зрідженого
газу з метою нарощування його експорту, у тому числі до країн Європи і Азії.
Причому найбільшу активність проявляють ті корпорації, які в період високої
імпортозалежності країни побудували потужні LNG-термінали для приймання
зрідженого газу з очікуванням перспективного зростання попиту.
Сьогодні подано 18 заявок на отримання експортних ліцензій Департаменту
енергетики США з відповідною реконструкцією LNG-терміналів на режим
регазифікації. Разом з тим необхідні узгодження на переобладнання LNG-терміналів
потужністю 25 і 10 млрд м3 на рік у Міністерстві енергетики змогли отримати лише
два проекти компанії Cheniere Energy.
Крім цього на початок 2012 року до Міненерго США надійшли 8 заявок на
будівництво нових заводів зі скраплення природного газу сукупною потужністю
186.3 млрд м3 на рік.
За умови реалізації заявлених проектів США може стати одним із найбільших
експортерів ЗПГ щодо переобладнання LNG–термінали.
Законодавче регулювання. У США діє ряд федеральних законів, які
регулюють екологічні аспекти видобутку нетрадиційного газу. Наприклад, Закон
про чисту воду (Clean Water Act) регулює використання поверхневих вод для
буріння та видобутку нетрадиційного газу, а також поводження з відпрацьованою
водою з виробничих майданчиків. Закон про безпечну питну воду (Safe Drinking
Water Act) регулює процес підземного закачування відповідних суспензій для
гідророзриву. Крім того на стадії погодження знаходиться проект закону про
обов'язкове розкриття інформації про хімічні реагенти, хоча у багатьох штатах, де
вже здійснюється видобуток нетрадиційного газу (Техасі, Вайомініу, Колорадо,
Оклахомі, Нью Йорку, Пенсільванії), зазначені нормативи прийнято на рівні штатів.
Контроль за дотриманням чинного законодавства і нормативів здійснюється
на всіх рівнях вертикалі державної та місцевих влад, зокрема діють Комісії з
регулювання впливу діяльності компаній з видобутку газу на навколишнє
середовище тощо.
Регулятори контролюють здійснення компаніями моніторингу тиску всередині
кожної свердловини з повідомленням у разі понаднормованого його зростання.
Окрім цього, регулятори здійснюють також систематичні перевірки, у тому числі
без попередження. Наприклад, у 2010 році тільки комісія штату Колорадо здійснила
17 тис. перевірок, більшість з яких було проведено без попередження. У штаті НьюЙорк було введено мораторій на видобуток сланцевого газу методом гідророзриву
пластів і на використання великої кількості води з додаванням піску та хімікатів. За
оцінкою екологів, ця технологія виснажує водні ресурси і призводить до
забруднення водних джерел.
Законодавчо встановлено, якщо видобуток нетрадиційного газу здійснюється
поблизу населених пунктів, органи місцевого самоврядування також можуть
приймати рішення щодо оцінювання та контролю за організацією безпечної роботи.
Місцеві органи часто вимагають отримання додаткових дозволів для контролю, за
розміщенням свердловин, зокрема біля водойм, дотримання допустимого рівня
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шуму та обсягів вантажоперевезення. Наприклад, у штаті Колорадо компанія, яка
бажає видобувати газ, має оформляти спеціальну заявку для отримання дозволу,
зазначивши розташування свердловини, навколишню територію, плани щодо
буріння та його складові, зокрема конструкції обсадної колони, організації її
цементування, попередження можливих викидів. Ця інформація перевіряється
інженерами і технологами регулятора. Зокрема, в деяких випадках вони вимагають
проведення додаткових заходів із захисту громадського здоров'я та навколишнього
середовища. Окремо надається інформація про кластер свердловин, зокрема про
обладнання, яке буде використано, наявність поверхневих і підземних вод, під'їзних
шляхів, плани з раціонального використання землі. Ця інформація є публічною. Для
її громадського обговорення надається до 20 днів.
8. Китай. Оцінювання запасів і практичні дії щодо організації видобутку
нетрадиційного природного газу.
Високі темпи зростання ВВП в Китаї супроводжуються ще більш стрімким
зростанням попиту на енергоносії та електроенергію. Це пояснюється низькою
енергоефективністю економіки країни. У 2009 році Китай випередив США і став
найбільшим споживачем енергоресурсів у світі.
Головну позицію в паливному балансі Китаю становить вугілля. Вугільна
галузь в Китаї традиційно займає найбільш сильні позиції в енергетиці і є основним
джерелом палива для економіки.
Газова промисловість Китаю мало розвинена, але швидко розвивається
завдяки тому, що держава твердо дотримується політики скорочення викидів,
розширення застосування нових джерел енергії та розвитку вітчизняної енергетики.
Обсяги внутрішнього видобутку традиційного газу в Китаї недостатні для
задоволення зростаючого попиту. У паливному балансі країни частка природного
газу займає всього 3,9% від сукупної потреби енергоресурсів, у той час як у
структурі світового енергоспоживання частка природного газу становить 23,21%.
Видобуток природного газу в Китаї з 2001 по 2012 рік в натуральному виразі
збільшився з 30,3 до 107,2 млрд м3, а споживання газу за цей період зросло з 27,4 до
143,8 млрд м3. За останні кілька років споживання природного газу в КНР зростає
особливо високими темпами: у 2012 році зростання становило 21,5%.
Планом на 12-ту п'ятирічки (2011–2015 рр.) поставлено завдання подвоїти
частку природного газу в енергобалансі країни. Передбачається, що споживання
природного газу буде щорічно зростати майже на 19,4% порівняно з 15,4% за минулі
п'ять років.
Обсяги споживання природного газу до кінця п'ятирічки має збільшитися
вдвічі – до 260 млрд м3, а його частка в енергобалансі зросте з 3,9 до 8,3%. При
цьому тільки близько 120 млрд куб. м будуть покриватися за рахунок внутрішніх
джерел.
Національне енергетичне агентство (National Епегgу Аgепсу - NЕА) країни
очікує, що частка природного газу в структурі енергетики виросте до 10% у 2020
році.
До недавнього часу основний акцент у Китаї у сфері використання
природного газу робився на зростанні імпорту трубопровідного і зрідженого
55

природного газу (ЗПГ). Побудовано декілька крупних газопроводів і укладено по
них довгострокові контракти. Зокрема, центральноазіатський газопровід бере
початок на кордоні між Туркменістаном і Узбекистаном, проходить через
Узбекистан і Казахстан і з'єднується з найбільшим внутрішнім газопроводом Китаю
«Захід-Схід». У 2012 році контрактні обсяги імпорту природного газу становили
41,4 млрд м3, при цьому планувалося збільшення потужності газопроводу до 55–60
млрд м3 на рік.
Газопровід із М'янми потужністю 12 млрд куб. м газу на рік планується
ввести в експлуатацію у 2013 році.
Крім того, Китайська національна нафтова корпорація (CNPC) і Китайська
офшорна національна нафтова корпорація (CNOOC) побудували декілька терміналів
для приймання ЗПГ. Сьогодні 80% потреб у газових ресурсах Китай в основному
задовольняє за рахунок країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону – Індонезії,
Малайзії та Австралії. Частка Росії становить близько 2% у рамках спотового
продажу природного газу з Сахаліну. Уже довгий час ведуться переговори про
значне збільшення обсягів постачання природного газу з Росії. Однак сьогодні ні
напрями поставки, ні рівень цін на газ не узгоджено.
Китай є одним з найбільших імпортерів газу у світі, і незважаючи на значну
диверсифікацію джерел поставок в останні роки вважає, що великий обсяг імпорту
негативно впливає на енергонезалежність країни. У зв'язку з цим у країні розпочався
активний пошук альтернативних варіантів заміщення імпорту природного газу за
рахунок розроблення запасів нетрадиційних видів природного газу, у тому числі
перспективних запасів сланцевого газу.
Китай володіє величезними запасами нетрадиційного тазу. Щодо запасів
сланцевого газу Китай займає перше місце у світі, випереджаючи США, Аргентину,
Мексику і ПАР. За даними Міністерства природних ресурсів КНР, ресурси
сланцевого газу в країні становлять 134,4 трлн м3, з них технічно доступні – 36,1
трлн м3, що становить близько 20% від світових запасів. На думку експертів ці дані
викликають сумніви, оскільки базуються не на практичному бурінні (пробурено
всього декілька десятків свердловин), а на прогнозних розрахунках.
У плані розвитку енергетики на 12-ту п'ятирічку завдання щодо прискорення
розвитку галузі сланцевого газу виділено окремо.
У березні 2012 року Державне енергетичне управління КНР опублікувало
«План розвитку галузі сланцевого газу (2011–2015 рр.)», відповідно до якого до
2015 року видобуток сланцевого газу в КНР має становити 6,5 млрд м3, а до 2020
року – 60 млрд м3. Згідно з цим Планом, протягом найближчих чотирьох років буде
виділено 19 районів видобутку сланцевого газу, розвідано 600 млрд м3 сланцевих
порід і 200 млрд м3 технічно доступних ресурсів сланцевого газу.
У той же час ряд організацій і експертів висловлюють сумніви щодо
реалізації поставлених завдань. Це пов'язано, в основному з тим, що глибина
залягання сланцевого газу в Китаї є більшою ніж у США, що може сильно
підвищити вартість його видобутку і знизити показники прибутковості галузі. Так
за оцінкою Royal Dutch Shell, собівартість видобутку сланцевого газу в Китаї
становитиме 141,5 дол./тис. куб. м, а за даними науково-дослідного інституту
56

Yanchang Petroleum Group – 240–320 дол./тис. м3. Для порівняння: імпортований
зараз Китаєм туркменський газ обходиться в 320 дол./тис. м3.
Сьогодні в країні проведено два тендери на розроблення родовищ сланцевого
газу. У червні 2011 року Міністерство земельних ресурсів провело тендер для
чотирьох блоків у провінції Сичуань, але тільки дві пропозиції – Китайської
національної нафтохімічної корпорації (Sinopec) і Хенаньської провінційної
вугільної компанії –відповідали вимогам і отримали ліцензії на розроблення.
Іноземні компанії не мали права брати участь у тендері безпосередньо, їм було
дозволено лише створювати спільне підприємство і надавати технологічні послуги.
У другому тендері на видобуток сланцевого газу у 2012 році в провінції Сичуань
було дозволено брати участь не тільки державним, а й приватним компаніям, а
також СП з іноземною участю.
У 2012 році національна нафтогазова корпорація China National Petroleum
Corporation (CNPC), заснована для ведення міжнародної діяльності державної
нафтової компанії PetroChina («ПетроЧайна»), підписала угоду про розроблення
родовищ сланцевого газу з нідерландсько-британською компанією Ройял Датч
Шелл. Нафтова та хімічна корпорація Sinopec (China Petroleum & Chemical
Corporation) розглядає можливість співпраці з американським лідером у галузі
видобутку сланцевого газу компанією Chesapeake Energy («Чесапік»). Підписано
угоди та ведуться переговори іншими національними компаніями щодо співпраці з
іноземними фірмами.
З метою отримання доступу до різних технологій видобутку сланцевого газу
китайські компанії купують частки сланцевих родовищ CША в американських
компаніях. Разом з тим, за словами геологів іноземних компаній, що працюють у
Китаї, отримані таким чином технології потребують значного доопрацювання (у
тому числі через різницю технологічних умов) і не можуть застосовуватися
безпосередньо, оскільки більшість родовищ сланцевого газу розташовано в
віддалених та гірських районах, а розроблення їх може викликати підвищену
сейсмічну активність, у той час як у США родовища сланцевого газу розташовано в
основному в рівнинних регіонах.
Застосовувана сьогодні технологія видобутку сланцевого газу за допомогою
методів ГРП на відповідних рівнях викликає критику і протести.
Для масштабного промислового видобутку сланцевого газу в Китаї
виконується значна робота щодо створення законодавчої і правової бази сприяння
розвитку добування сланцевого газу і пошуку технологічних рішень щодо його
добування з урахуванням геологічних особливостей тощо.
Зокрема, з метою подолання технічної монополії інших держав та вивчення
процесів і наслідків щодо застосування передових світових технологій в країні
ведуться великі науково-дослідні та конструкторські роботи. Зокрема, в провінції
Сичуань, що володіє значними запасами сланцевого газу, створено Центр з вивчення
технології ГРП. За повідомленням Інженерно-технічного інституту при Китайській
національній нафтохімічній компанії Sinopec в країні в ході прискорення освоєння
сланцевого газу вже досягнуто важливих технологічних проривів по декількох
напрямах, зокрема в розробленні обладнання для буріння газових свердловин,
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розробленні бурового розчину і освоєнні основних допоміжних хімікатів для
видобутку газу.
Вченими Цзилинського університету спільно з ученими Томського
політехнічного інституту (Росія) розроблено технологію видобутку сланцевої нафти
і газу з горючих сланців шляхом нагрівання їх електрофізичних методом. Під
впливом змінного струму в порах речовини підвищується тиск і утворюються
додаткові електричні розряди, що призводить до виникнення додаткових
розгалужених плазмових каналів, по них тепло поширюється в глибину породи. Під
впливом температури за відсутності кисню відбувається перетворення вуглеводнів у
горючий газ і сланцеву нафту. Планується створити дослідну установку і
випробувати її на родовищі горючих сланців до 2015 року.
Почалося будівництво першого в КНР газопроводу, призначеного для
транспортування сланцевого газу. Довжина нового газопроводу становитиме 93 км.
Його буде прокладено від родовища сланцевого газу в провінції Сичуань до
існуючого великого трубопроводу, по якому газ транспортуватиметься в провінцію.
Пропускна здатність газопроводу, що будується має становити 4,5 млн куб. м на
добу.
Галузь із видобування і перероблення газу в Китаї вкрай монополізовано. В
ній домінує «Велика трійка» державних корпорацій – CNPC, Sinopec, CNOOC. Ціни
на газ, встановлюються державою. Уряд Китаю істотно субсидіює фінансування
видобутку газу. Собівартість 1 м3 газу в КНР в середньому перевищує 7 дол. Для
успішного розвитку видобутку сланцевого газу, на думку експертів, необхідно
лібералізувати ринок газу.
На темпи використання сланцевого газу може також впливати конкуренція в
секторі видобутку первинних енергоносіїв. Можливе виникнення внутрішніх
конфліктів між конкуруючими галузями енергетики, викликаних в першу чергу
протидією з боку вугільної галузі, де фахівці зробили ставку на розвиток технологій
«чистого вугілля» (отримання синтетичної нафти за рахунок зрідження вугілля), які
дозволили б знизити екологічний тиск вугілля в енергобалансі країни. Проте рівень
розвитку цієї технології не дозволяє досягти комерційної окупності.
Найважливішим перешкодою на шляху розвитку видобутку сланцевого газу
може стати собівартість його видобутку. Особливості залягання сланців у Китаї в
тому, що свердловини для видобування газу необхідно бурити на глибину 4 – 6 км.
Це значно глибше ніж у США, при цьому витрати води і хімікатів на 30% є
більшими, що, відповідно, призведе до підвищення собівартості видобутку.
Аукціони в минулому році проходили в умовах гарячкового ажіотажу, і ряд
компаній вже втратили інтерес до видобутку сланцевого газу, так і не приступивши
до реальної геологорозвідки. У зв‘язку з цим китайський уряд у 2013 році зменшує
кількість ділянок, які виставляються на аукціон для видобутку сланцевого газу, із 23
до 10. Переможцям аукціонів будуть надаватися технологічні консультації та
компенсації частини коштів, витрачених на первинну геологорозвідку.
За даними сайту Міністерства земельних ресурсів КНР, Китай перейде до
активного видобутку сланцевого газу тільки з 2020 року.
Метан вугільних пластів. Геологічні запаси метану вугільних пластів (МВП)
в Китаї оцінюються в 36,81 млрд м3. Видобуток його почався ще в 1990-х роках, але
58

просувається дуже повільно через нестачу інвестицій, технічні проблеми і
недостатність стимулів і субсидій.
Ще в 1996 році було засновано спеціалізовану Китайську об'єднану
корпорацію з метану вугільних пластів. Видобуток МВП в Китаї здійснюється
китайськими компаніями спільно з іноземними компаніями.
У 2012 році у Китаї замість запланованих 15,5 млрд м3 МВП виробив 12,5
млрд м3, лише з незначним збільшенням обсягу випуску порівняно з 2011 роком.
Поставлено завдання до 2015 року видобути 30 млрд м3. Однак експерти не
вважають його здійсненним.
Намічених планових показників з видобутку МВП і метану вугільних шахт
(МВШ), установлених в плані на 11-му п'ятирічку (2005 – 2010 рр.), не було
досягнуті. З 10 проектів з будівництва трубопроводів для транспортування МВП,
намічених до завершення до 2010 року, тільки два було завершено в строк.
Причиною стало відсутність комерційного досвіду та низький рівень стимулів. Що
стосується розвитку видобутку МВШ, то галузь досягла встановлених урядом
показників дренування метану (головного елемента безпеки шахт), але до 2010 року
було використано лише 37% видобутого метану. Це пов‘язано з тим, що в Китаї
багато невеликих шахт, що затрудняє збір газу в трубопровідні мережі.
Ряд державних органів беруть участь у розробленні нормативної бази, зокрема
Національна комісія з розвитку і реформ несе відповідальність за встановлення
планових показників і затвердження проектів, Міністерство землі та ресурсів
ліцензує права на розвідку і видобуток МВП тощо. Разом з тим законодавча і
нормативна база є недостатньою для стимулювання активного розвитку видобутку
МВП і МВШ.
Щоб покращити ситуацію і втілити в життя завдання п'ятирічного плану
розвитку, уряд визначив норму виробітку основних постачальниках СВМ, але
компанії вважають, що не зможуть задовольняти такі високі запити і у свою чергу
пропонують значно збільшити розмір державної субсидії і підвищити ефективність
цінової політики.
Витрати на видобуток нетрадиційного газу в Китаї перевищують витрати на
видобуток традиційного газу, тому уряд дотримується принципу пільгового
ціноутворення для стимулювання видобутку МВП і МВШ. У багатій вугіллям
провінції Шеньсі ціни для кінцевих споживачів МВП є нижчими від цін на
трубопровідний і зріджений нафтовий газ. Компанії також звільнено від
корпоративного податку в перші два роки видобутку, знижено на 50% податок на
наступні три роки; компанії також звільнено від зборів за права здійснювати гірничі
роботи, платежів за право користування надрами та сплати ПДВ. При цьому
мережеві компанії неохоче купують електроенергію, вироблену шляхом спалювання
МВП і МВШ через невелику потужність електростанцій і нестабільність постачання
електричної виробленої ними.
За висновками експертів, у тому числі й ряду міжнародних організацій, для
широкого впровадження видобутку сланцевого газу країні необхідно подолати ряд
проблем, зокрема недостатність водних ресурсів (водний дефіцит характерний для
більшості регіонів країни), суттєво підвищити рівень технологічного потенціалу
процесу добування сланцевого газу, рівень нарощування каналів транспортування
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сланцевого газу (трубопроводів), крім того, необхідно враховувати екологічні
ризики і створювати умови для суспільної підтримки видобутку сланцевого газу.
9. Україна. Організація розвідки та видобутку нетрадиційного газу.
Україна належить до числа держав світу, які мають запаси всіх видів паливноенергетичної сировини (нафта, природний газ, вугілля, торф, уран тощо) але рівень
їх видобутку і використання не забезпечують необхідний рівень енергетичної
безпеки країни, яка на 50 – 60% залежить від імпорту енергоносіїв.
У структурі видобутку палива в Україні переважає вугілля. Питома вага
вугілля в паливно-енергетичному балансі становить майже 60%, тоді як частка
нафти складає близько 7%, природного газу — 25%. Разом з тим у споживанні
паливно-енергетичних ресурсів домінуюча роль належить природному газу.
За офіційними оцінками, потенційні ресурси традиційного газу в Україні
становлять 5,4 трлн м3, розвідані запаси – 1,1 трлн м3.
У 2012 році Україною було спожито 55 млрд м3 газу, з яких 37% становив газ
власного видобутку, 33 млрд м3 газу (біля 60 %) було імпортовано компаніями
України з Російської Федерації. Надмірна залежність від російського газу, а також
його непосильна для економіки країни вартість створює загрозу енергетичній та
економічній безпеці країни, а також ускладнює проведення ефективних ринкових
реформ у газовій сфері.
Сьогодні Україна видобуває винятково традиційний природний газ на
континентальних родовищах і шельфі акваторій Чорного та Азовського морів. Після
певного зростання рівня газовидобутку (21,5 млрд м3 у 2009 p.), починаючи з 2010
року спостерігається його зниження (рівень видобутку у 2012 році становив
20,6 млрд м3 природного газу).
Прогнозним балансом на 2013 рік визначено ресурси природного газу в обсязі
60,1 млрд м3 , з яких власний видобуток природного газу становитиме 22,1 млрд м3,
імпорт – 27,3 млрд м3.
Умови видобутку природного газу в Україні постійно ускладнюються у зв'язку
з поступовим виснаженням запасів найбільш високої якості і зростанням частки
запасів більш низької якості, з меншим потенціалом видобутку і більш високою
собівартістю.
Тому нагальним завданням є диверсифікація джерел постачання і маршрутів
імпорту газу в Україну та збільшення власного видобутку, запровадження
енергоефективних технологій для скорочення його споживання.
Основний приріст видобутку природного газу в Україні в перспективі може
бути досягнутим за рахунок нетрадиційних видів газу, до яких відносять сланцевий
газ, газ щільних порід і метан вугільних пластів. Розвідка цих видів газу в країні
перебуває в початковому стані, жоден з них поки що промислово не видобувається.
Прогнозні обсяги видобутку газу у 2030 році згідно з оновленою
Енергетичною стратегією України на період до 2030 року визначено за базовим
сценарієм – 44 млрд м3, песимістичним – 30 млрд м3 та оптимістичним – 47 млрд м3.
З них традиційний газ становитиме 15 – 24 млрд м3; газ глибоководного шельфу
Чорного моря – 7 - 9 млрд м3; газ щільних порід –7 - 9 млрд м3; сланцевий газ – 6 11 млрд м3; метан вугільних пластів – 1 - 3 млрд м3.
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За попередніми оцінками, Україна багата на значні ресурси нетрадиційного
газу. За результатами дослідження, виконаного на замовлення Міненерговугілля
України міжнародною консалтинговою компанією ІНS CERA (Кембриджська група
з енергетичних досліджень), до 2035 року в Україні можливе доведення видобутку
газу до 60 – 70 млрд м3 на рік за умови забезпечення достатніх інвестицій. Окрім
капіталовкладень на рівні 10 млрд дол. на рік, необхідними умовами реалізації цього
прогнозу є реформа газового ринку, зміна законодавчої бази, покращення умов
ведення бізнесу, зокрема за рахунок удосконалення діючої системи оподаткування.
Правові аспекти. Протягом 2011 року та на початку 2012 року на замовлення
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), групою міжнародних експертів
проведено аналіз законодавчої та регуляторної бази України щодо готовності до
розвідки, видобування та використання нетрадиційного газу, зокрема сланцевого.
Україна не має спеціальних законів, які регулювали б видобуток сланцевого газу.
Проте видобутку сланцевого газу так чи інакше стосуються такі нормативно-правові
акти, як закони «Про нафту і газ», «Про угоди про розподіл продукції», «Про землі
енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», «Про
трубопровідний транспорт», «Про екологічну експертизу», «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону
атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд», «Про рослинний світ»,
«Про тваринний світ», «Про захист рослин», «Про екологічний аудит»; Водний,
Лісовий, Земельний кодекси, а також Закон «Про відчуження земельних ділянок,
інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у
приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».
За оцінкою експертів, українське екологічне і нафтогазове законодавство є
надто загальним, залишаючи відкритими чимало питань, які або взагалі не
унормовано, або регулюються значною кількістю підзаконних нормативно-правових
актів, що не створює сприятливих умов для інвестицій та розвитку нових
технологій.
Відповідно до чинного законодавства, територіальні громади не мають
прямого механізму щодо покриття додаткових витрат на відшкодування екологічних
збитків та інвестицій в інфраструктуру (дороги, школи, водопостачання тощо),
оскільки плата за користування надрами є загальнодержавним платежем. Отже,
єдиним виходом для місцевих органів влади є звернення до Кабінету Міністрів
України з проханням про виділення відповідних компенсацій.
Для розв‘язання цих та інших питань 08.05.2013 р до Верховної Ради України
було направлено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про угоди
про розподіл продукції» від 26.04.2013 № 2936. Метою законопроекту є закріплення
на законодавчому рівні механізму забезпечення інтересів територіальних громад, на
території яких розташовано надра, що передаються у користування за угодою про
розподіл продукції (УРП). Крім того, за законопроектом ця угода має передбачати
обов‘язки інвесторів щодо страхування, їх відповідальність щодо заподіяння
екологічної шкоди на користь органів місцевого самоврядування, на території яких
розташовано ділянки надр, переданих у користування на умовах угоди. Цей
законопроект також установлює, що для вирішення питань з організації, укладення
та виконання угод про розподіл продукції Кабінет Міністрів України створює
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постійнодіючу міжвідомчу комісію у складі представників державних органів,
органів місцевого самоврядування, народних депутатів України. Зазначена комісія
представляє Кабінет Міністрів України у переговорах з інвесторами України, які
виступають сторонами угоди про розподіл продукції.
В Україні також відсутні законодавчі вимоги щодо обов‘язкового розкриття
інформації про склад хімічних реагентів для проведення гідророзриву.
Постановами Кабінету Міністрів №1297 та №1298 від 30 листопада 2011
року про проведення конкурсів на укладення УРП на Олеській та Юзівській ділянках
визначено, що до подання заявки на конкурс компанії мають надавати уряду
інформацію про використання новітніх, екологічно безпечних технологій; перелік
заходів щодо охорони земель; склад хімічних реагентів, які компанія планує
використати; технології для захисту поверхневих і ґрунтових вод від хімічних
речовин; заходи щодо раціонального використання водних ресурсів і захисту
атмосферного повітря.
В угоді про розподіл продукції, яку буде укладено між Кабінетом Міністрів
України, компанією та українським господарським товариством-партнером на 50
років, має передбачатися щорічне декларування видобувних характеристик,
оцінювання надр, а також відповідні заходи з охорони надр і навколишнього
середовища.
Законопроектом України від 18.02. 2013 року № 2318 « Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення екологічної безпеки,
запобігання і ліквідації негативного впливу видобування нетрадиційних вуглеводнів
на навколишнє природне середовище у зв’язку з укладанням та під час виконання
угод про розподіл продукції» пропонується внести зміни до Кодексу України про
надра, законів України «Про угоди про розподіл продукції», «Про екологічну
експертизу», пов‗язані з удосконаленням правового механізму забезпечення
екологічної безпеки під час видобування нетрадиційних вуглеводів. Проект має на
меті посилення гарантій безпеки видобування нетрадиційних вуглеводів, заходів із
запобігання негативному впливу даного виду господарської діяльності на довкілля з
боку інвесторів, введення відповідальності інвестора за його діяльність, що
призводить до забруднення навколишнього природного середовища, а також
підвищення ролі громадськості в розвитку екологічної політики та забезпеченні
систематичності спостережень за станом довкілля.
На виконання Національного Плану дій на 2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом
Президента України від 12 березня 2012 року № 187 Мінприроди України
розроблено нову редакцію проекту Кодексу України про надра. Зазначеним
проектом передбачено спрощення процедури надання надр у користування;
введення в цивільний обіг прав на користування надрами; зменшення
адміністративного регулювання у сфері надрокористування. Усі відносини з
використання надр оформлятимуться договором між переможцем конкурсу і
Держгеонадрами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим. Різновидами
договорів про використання надр стануть договір про розподіл продукції та договір
концесії. Нова редакція Кодексу України про надра проходить етап погодження в
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центральних органах влади. Прийняття запропонованого проекту забезпечить
удосконалення нормативно-правового регулювання відносин між органами
виконавчої влади та суб‘єктами господарювання у сфері надрокористування та
сприятиме збільшенню інвестицій у зазначену галузь.
На виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», НКРЕ розроблено проект
постанови «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за
регульованим тарифом».
Державною комісією України по запасах корисних копалин наказом від 29. 12.
2012 року № 625 затверджено «Методичні вказівки з оцінки ресурсів газу сланцевих
товщ». Оскільки в Україні відсутній досвід щодо розвідки та розроблення родовищ
сланцевого газу, ці Методичні вказівки стануть першою збіркою критеріїв прогнозу
та методичних рекомендацій щодо кількісного оцінювання родовищ газу сланцевих
товщ.
Сланцевий газ. На території України розглядаються два перспективних
регіони з покладами сланцевого газу: Дніпровсько-Донецький і Люблинський із
запасами в 1,36 трлн м3 та 4,22 трлн м3 відповідно. З цих 5,58 трлн м3 технічно
видобувними визначено 1,19 трлн м3 (до 20%), що дозволить суттєво посилити
власну енергоресурсну базу вуглеводнів в Україні.
Обсяги запасів сланцевого газу в Україні, за оцінкою різних джерел, суттєво
відрізняються.
Дослідженнями міжнародної компанії IHS CERA підтверджено достатній
геологічний потенціал для повного забезпечення країни природним газом за умови
дієвого регулювання попиту та суттєвого збільшення інвестицій у розвідку та
розроблення газових родовищ. За їх оцінкою, в українських надрах залягає 11,5 трлн
м3 нетрадиційного блакитного палива, в основному сланцевого газу та вугільного
метану.
Департамент енергетичної інформації Міненерго США оцінює технічно
видобувні запаси сланцевого газу в Україні в 1,2 трлн м3 .
За оцінкою більшості експертів, щодо сланцевого газу, Україна посідає
четверте місце в Європі після Польщі (5,3 трлн м3), Франції (5,0 трлн м3) і Норвегії
(2,4 трлн м3).
В оновленій Енергетичній стратегії України на період до 2030 року запаси
сланцевого газу в країні оцінюються у 5 – 8 трлн м3 (з них 1 – 1,5 трлн м3 технічно
видобувні), а прогнозна собівартість видобутку сланцевого газу в Україні може
складати від 263 дол. до 350 дол. за 1 тис. м3..
За високої ціни російського газу (торік вона в середньому склала
432 дол./тис. м3) видобування сланцевого газу може бути рентабельним. При цьому
обсяги видобутку сланцевого газу до 2030 року можуть скласти 6 – 11 млрд м3 за
умови відповідного інвестування в розвідку та видобуток сланцевого газу
орієнтировно 35 – 45 млрд грн.
Значні розбіжності в прогнозах пояснюються різними методологіями та
підходами до прогнозування. В усіх сценаріях нетрадиційний газ як паливо є цілком
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конкурентоздатним, а його розроблення – комерційно вигідним.
У травні 2012 року Державна служба геології й надр України провела два
конкурси із спільної розвідки та видобутку вуглеводнів. Конкурс по Олеській
ділянці (Львівська та Івано-Франківська області) виграла американська компанія
Chevron, по Юзівському родовищу (Харківська й Донецька області) – британонідерландська компанія Royal Dutch Shell.
У січні 2013 року Кабінетом Міністрів України схвалено проект угоди про
розподіл продукції з Royal Dutch Shell і ТОВ «Надра Юзівська» та відповідними
сторонами підписано УРП з видобутку нетрадиційного газу на Юзівській ділянці.
При цьому визначено, що геологорозвідувальні роботи з інвестуванням компанією
Shell 200 млн. дол. триватимуть від трьох до п'яти років. Початковий етап
геологічного вивчення передбачає одержання сейсмічних даних і буріння 15 шпар
на Юзівській ділянці, що дозволить провести ефективну розвідку та оцінити існуючі
обсяги покладів вуглеводнів. За результатами геофізичних досліджень і
розвідницького буріння буде прийнято рішення щодо облаштування
експлуатаційних шпар з інвестуванням компанії Shell в розроблення до 3,5 млрд
дол. Фахівці компанії припускають, що в цьому родовищі може знаходитись не
сланцевий газ, а газ ущільнених піщаників, а це вимагатиме відповідного рішення
щодо глибини й способу його видобутку (вертикальне чи горизонтальне буріння
різної глибини та відповідне співвідношення витрат).
Цією угодою передбачено також значні пільги для розроблення родовищ
сланцевого газу в Донецькій і Харківській областях (Юзівська площа).
Так,передбачено звільнення інвесторів від сплати екологічного податку, збору за
спеціальне водокористування, плати за землю, митного збору, рентної плати за
видобуток газу, цільової надбавки до чинного тарифу на газ, збору на обов'язкове
пенсійне страхування за умови організації видобутку сланцевого газу. Компанії
також не будуть платити збори щодо продажу валюти, з послуг мобільного зв'язку,
придбання нерухомості й відчуження авто. Єдине, що залишається за інвесторами –
це податок на прибуток, ПДВ і плата за надрокористування при розробці родовищ.
За умови розділу продукції українська сторона одержить 31% ресурсів, що
добуваються, до виходу на рентабельність і 60% – після. Термін дії Угоди становить
50 років.
Проект УРП щодо Олеської площі знаходиться на погодженні місцевих
обласних рад. Компанія Chevron поки що не одержала згоди Львівських та ІваноФранківського обласних рад на геологічну розвідку через масові протести екологів,
стурбованих можливою шкодою від промислового видобутку. Відповідно до
проекту УРП щодо Олеської площі американська енергетична компанія Chevron
планує провести 5-річний період геологічного вивчення та 45-річний період
пілотного і промислового розроблення. На етапі геологічного вивчення планується
пробурити 13 розвідувальних свердловин. За оптимістичним сценарієм, на Олеській
площі американська компанія Chevron зможе щорічно видобувати до 8 – 10 млрд м3
газу.
Газ щільних порід. За попередніми оцінками обсяг ресурсів газу щільних
порід (ГЩП) в Україні становить від 2 до 8 трлн м3. Глибина залягання становить
приблизно 4 – 4,5 км. Прогнозована собівартість видобутку ГЩП може становити
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1,5 – 2,2 тис. грн за одну тис. м3. Потенціал видобутку ГЩП у 2030 році може
становити 7 – 9 млрд м3 за умови відповідного інвестування в обсязі 55 –
65 млрд грн. до 2030 року
Газ-метан. Україна має значні, фактично не розроблені ресурси метану
вугільних родовищ і займає 9-те місце у світі щодо запасів метану вугільних порід.
Оцінювання запасів метану вугільних родовищ в Україні різними експертами
коливаються в широких межах. За даними фахівців Державної комісії України по
запасах корисних копалин, обсяг їх становить від 1,8 до 12 трлн м3. За даними
Інституту геологічних наук НАН України, обсяг ресурсів шахтного метану
становить 13 трлн м3.
За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), потенційні ресурси
метану вугільних родовищ в Україні становлять понад 3 трлн м3.
Згідно оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року обсяг
потенційних ресурсів метану вугільних шахт (МВШ) становить від12 до 25 трлн м3.
Видобуток вугільного метану до 2030 року може бути доведено до 1 – 3 млрд м3 за
умови інвестування 12 – 15 млрд грн у розвідку, створення інфраструктури
та видобуток МВШ.
У Східному і Західному районах країни знаходяться 90% потенційних
ресурсів МВШ. Разом з тим технічна можливість видобутку значної частки цих
запасів залишається під сумнівом через залягання вугільних пластів на значній
глибині (від 500 до 5000 м) з невеликою товщиною (до 2 м).
В Україні за допомогою дегазації реалізовано ряд проектів із видобутку
метану вугільних шахт. Видобутий метан використовується для генерації
електроенергії й тепла на діючих шахтах для власних потреб цих шахт. Підземну
дегазацію запроваджено на 62 шахтах, але з загальної кількості добутого метану
утилізуються лише 80 млн м3 (4 % від загального газовиділення), що майже в 4–5
разів нижче від європейських показників.
Найбільш перспективними об‘єктами для промислового розроблення ресурсів
шахтного метану в Україні є 29 шахт Донецького басейну, де річні обсяги видобутку
вугілля становлять понад 250 тис. т, а питомий вміст метану у вугіллі становить
понад 20 м3 на одну тонну.
За умови застосування сучасних технологій видобутку вугільного метану, а
також залучення відповідних інвестицій до 2020 року загальну потужність ТЕЦ, які
працюють на метані вугільних родовищ, може бути доведено до 1000 МВт, а
видобуток метану – від 6 до 9 млрд м3 на рік.
Із урахуванням світового досвіду та особливостей ресурсів МВШ в Україні
собівартість самостійного видобутку метану з вугільних родовищ може становити
від 2,3 до 3,3 тис. грн за 1 тис. м3.
Що стосується організації поточного видобутку, то рядом компаній недавно
було реалізовано відповідні проекти які з прийняттям нового Податкового кодексу
були заморожені через уведення з 01.07.2012 року 20%-ої ставки на видобуток
метану, що зробило подібні проекти нерентабельними.
Законодавча база для видобутку метану з вугільних пластів головним чином
регулює супутну дегазацію вугільних шахт під час видобутку вугілля.
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Є ряд успішних проектів (шахта ім. Засядька, Молодогвардійська,
Комсомолець Донбасу тощо) з дегазації, які дозволяють гарантувати безпеку
персоналу при вуглевидобутку та знижувати рівень шкідливих викидів. Разом з тим
відсутня законодавча база, яка зобов'язувала б власників спеціальних
дозволів/ліцензій проводити попередню дегазацію територій, на яких поки що
відсутні шахти і не здійснюється вуглевидобуток.
ВГО «Спілка геологів України» внесла відповідні пропозиції щодо
попередньої дегазації в проект нового «Кодексу про надра», який подано до
Верховної Ради, після прийняття якого власники ліцензій будуть зобов'язані
здійснювати попередню дегазацію вугільних товщ своїм коштом, або за рахунок
інвесторів.
Газогідрати. Протягом останніх років інтерес до проблеми газогідратів у
всьому світі значно посилився, у деяких країнах вже розпочалося їх досліднопромислове освоєння.
Чорне море багате на поклади гідратів метану. Пошуково-розвідувальні
експедиції ще в 1988–1989 рр. виявили метангідратні товщі під донним шаром на
глибині 300 – 1000 м. Загалом у басейні Чорного моря згідно з оцінками,
зробленими в різний час у різних країнах регіону, залягає 45–75 трлн м3 прогнозних
ресурсів природного газу у вигляді газогідратів.
Дослідження можливостей видобутку метану з газогідратів в українському
секторі Чорного моря здійснюють вчені Морського гідрофізичного інституту НАН
України, Інституту фізичної хімії НАН України, Інституту геологічних наук НАН
України, Інституту біології південних морів та Одеської державної академії холоду,
Міжнародного науково-технічного університету (м. Київ), Інституту проблем
матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. У результаті досліджень,
проведених в Інституті геологічних наук НАН України, та геофізичних і сейсмічних
досліджень було виявлено три зони гідратоутворення в північній частині Чорного
моря з імовірними сумарними запасами в обсязі 50 – 60 трлн м3 газу.
Було також проведено у 2010 році спільні експедиції українських і німецьких
науковців з метою визначення перспектив видобутку природного газу з газогідратів
на українському шельфі Чорного моря та виявлено запаси газогідратів неподалік від
м. Севастополя.
Урядом України було прийнято постанову від 22.11.1993 № 938 «Про пошуки
газогідратної сировини в Чорному морі і створення ефективних технологій її
видобутку та переробки», якою передбачено виконання великого обсягу
геологорозвідувальних робіт і створення технологій видобутку. Було розроблено
програму «Газогідрати Чорного моря», виконано сейсмічні дослідження,
відряджені кілька наукових експедицій. Проте економічна криза 1990-х років,
відсутність коштів не сприяли розвитку цієї галузі.
Ситуація не зазнала змін і сьогодні. Завдання з оцінювання та розвідки
гідратів не включено до оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2030
року. Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України
на період до 2030 року, затвердженою Законом України № 3268-VI (поточна
редакція 10.06.2012 рік), також не передбачено розвитку цього напряму.
Для форсування метангідратної тематики в країні необхідне розроблення
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багатосторонньої програми досліджень на базі міжнародного партнерства,
виконання комплексів пошуково-розвідувальних робіт у акваторії Чорного моря;
розроблення технологій морського видобутку гідратів метану; створення
інфраструктури збору й транспортування метану на узбережжя; вивчення та
оцінювання екологічних наслідків використання підводних родовищ; оптимізація
технологій видобутку метангідратів до економічно привабливого рівня.
Біоенергетика. Україна має великий потенціал біомаси, доступної для
виробництва енергії. Основними складовими цього потенціалу є відходи сільського
господарства, відходи деревини, енергетичні культури, вирощування яких почало
активно розвиватися в останні роки.
Сьогодні встановлена електрична потужність об'єктів ПДЕ становить 741,9
МВт, у тому числі на біомасі – 6,2 МВт і на біогазі (БГ) – 3,8 МВт. Зі 145 об'єктів
електрогенерації з ПДЕ, підключених до електромереж що одержали «зелений»
тариф, лише три об'єкти використовують біомасу як паливо і лише одна
когенераційна установка на біогазі.
Разом з тим енергетичний потенціал біогазу у 2011 році в Україні становив:
біогаз, добутий із гною – 0,35 млн т у.п.; біогаз стічних вод – 0,09 млн т у.п.; біогаз з
полігонів твердих паливних відходів (ТПВ) – 0,26 млн т у.п.
В країні діють такі механізми стимулювання розвитку біоенергетичного
сектора: митні пільги – звільнення від митного оподатковування, податкові пільги,
«зелений» тариф на електроенергію, вироблену з ПДЕ, стратегії розвитку і державні
програми.
Однак через ряд бар'єрів для широкого впровадження біоенергетичного
обладнання в країні скористатися цими пільгами майже неможливо.
Слід відмітити, що кількість полігонів і смітників ТПВ в Україні, за різними
даними, досягає від 4,5 до 6,0 тис. одиниць. Щорічно збирається 12 – 14 млн т
відходів, при цьому 96 – 97 % їх попадає на офіційні й неофіційні смітники.
Приблизно 2 % відходів спалюються на двох сміттєспалювальних заводах і менше 1
% відбирається для повторного використання на діючих сортувальних лініях.
Системою збирання й вивезення ТПВ охоплено лише 75 % населення України, в
основному міського, що призводить до утворення великої кількості
несанкціонованих дрібних смітників у сільській місцевості.
Плата населення за вивезення і утилізацію відходів в Україні не перевищує
15 євро/т (у Німеччині – від 43 до 170 євро/т).
Одним з основних джерел викидів з полігонів ТПВ в навколишнє середовище
є біогаз, неконтрольована емісія якого призводить до негативних екологічних
наслідків:
збільшується
пожежота
вибухонебезпечність,
токсичність
навколишнього повітря, розвивається парниковий ефект.
У світі реалізовано понад 2 тис. проектів з використання біогазу. Найчастіше
БГ застосовується для виробництва електричної та теплової енергії.
Вироблення електроенергії із БГ і продаж її в мережу по «зеленому» тарифу (в
Україні для біогазу з 1 квітня 2013 року діє тариф 1,34 грн/кВт∙год без ПДВ) є
доцільним для великих полігонів, які обслуговують понад 100 – 200 тис. жителів.
Сьогодні діють довгострокові (3–5 років) по збору БГ три українські полігони
у Ялті, Львові, Маріуполі. Середня витрата БГ становить близько 1 100 м3/год у
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Львові, 650 м3/год – у Ялті й 200 м3/год – у Маріуполі.
У період з 1984 по 1992 рр. в Україні
було побудовано чотири
сміттєспалювальних заводи (ССЗ) у Харкові, Севастополі, Києві, Дніпропетровську.
Зараз працюють тільки два з них – у Києві та Дніпропетровську, при цьому
електроенергія не виробляється, а одержуване в результаті спалювання тепло
частково використовується для обігрівання дрібних споживачів у безпосередній
близькості від підприємств.
В той же час у світовій практиці у 2011 році питомі інвестиції в будівництво
ССЗ становили від 4,0тис. євро/кВт (Китай) до 10,5 тис. євро/кВт (Канада). Питома
вартість великих ССЗ потужністю 500 – 750 тис. т ТПВ/рік у Великобританії та
Нідерландах становила 6,6 – 6,9 тис. євро/кВт.
Біомаса як паливо посідає четверте місце у світі за обсягами виробництва і
споживання енергії. Її частка у виробництві первинної енергії сягає 10%. Фактичний
рівень виробництва електричної енергії з поновлюваних джерел енергії (ПДЕ) та
біомаси в країнах Євросоюзу-27 у 2011 році становив: ПДЕ у загальному
виробництві електроенергії – 21%, з біомаси було вироблено 3,7% від загального
виробництва електроенергії. Основною сировиною при виробництві електроенергії з
біомаси є тверда біомаса – 60%, біогаз – 25% і тверді побутові відходи – ТПВ – 15%.
В Україні існують поодинокі приклади впровадження біогазових технологій в
агропромисловому комплексі (АПК). Станом на кінець 2012 року на базі нині
працюючих сільськогосподарських підприємств в Україні функціонували лише
чотири біогазові установки.
Потенціал енергетичної утилізації біогазу, що отримується шляхом
анаеробного зброджування доступних відходів тваринницьких підприємств
(свиноферм, ферм великої рогатої худоби, птахофабрик), бурякового жому з
цукрових заводів, бурякового бадилля, солодової дробини з пивних заводів, а також
барди зернової спиртових заводів становить близько 1 360 млн м3 біометану
(1,58 млн т у.п.). Використання всього доступного потенціалу біогазу дозволить
виробити близько 10 млн Гкал теплової енергії в котельних або 4,9 млн МВт∙год
електроенергії та 5,7 млн Гкал теплової енергії при використанні когенераційних
установок. Розвиток біогазових технологій в Україні дозволить у перспективі
замістити від 2,6 до 18 млрд м3 природного газу на рік.
Оновленою Енергетичною стратегією України на період до 2030 року
передбачено, що в 2030 році обсяг виробництва електроенергії з біомаси
становитиме лише 2,4 % від загальної генерації електроенергії з ПДЕ, або 0,1 % від
всієї генерації електроенергії в Україні. Для порівняння: у ЄС обсяг виробництва
електроенергії з використання біомаси у 2030 році прогнозується довести до 8 %.
Для вирішення нагальних питань з використання біоенергетичних ресурсів у
Національний проект «Енергія природи» (Указ Президента від 02.07. 2010 року №
747/2010) включено проекти «Енергія біомаси» та «Енергія біогазу», спрямовані на
розвиток біоенергетичної та біогазової галузей України шляхом впровадження
біоенергетичного обладнання та технологій для комунальних та промислових
об‘єктів генерації тепла та електроенергії.
До Верховної Ради подано проект Закону України від 26.04.2013 року № 2946
«Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва
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електроенергії з альтернативних джерел енергії». Проектом, зокрема, передбачено:
•установлення економічно обґрунтованого коефіцієнта «зеленого» тарифу для
електроенергії, виробленої з біогазу;
• запровадження «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з
побутових відходів і при спільному спалюванні біомаси з викопними паливами;
•усунення дискримінаційного підходу до біогазових установок, уведених в
експлуатацію до 01.04.2013 року, щодо можливості використання «зеленого»
тарифу;
• виключення необґрунтованих вимог щодо частки місцевої складової
обладнання, матеріалів і послуг у загальній вартості об'єктів електроенергетики, які
виробляють електроенергію з біомаси, біогазу, з побутових відходів і при спільному
спалюванні біомаси з викопними паливами;
•уточнення
визначення
терміну
«біомаса»
в
Законах
«Про
електроенергетику» і «Про альтернативні види палива» і приведення його у
відповідність із Директивою 2009/28/ЕС щодо сприяння використанню енергії
поновлюваних джерел.
Проектом пропонується встановити коефіцієнт «зеленого» тарифу на рівні:
–
3, 0 – для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси
сільськогосподарського походження (рослинництва й тваринництва);
–
2,7 – для електроенергії, виробленої із всіх інших видів біогазу (біогаз з
полігонів твердих побутових відходів, біогаз з осадку стічних вод);
–
3,0 – для електроенергії, виробленої з побутових відходів;
–
1.9 – для електроенергії, виробленої з біомаси при її спільному
спалюванні з викопними паливами.
LNG-термінал – термінал з отримання та регазифікації скрапленого газу є
одним з найпріоритетніших Національних проектів, який ініційовано рішенням
Президента України від 25 серпня 2010 року та Програмою економічних реформ на
2010 – 2014 рр.
Зазначеним проектом передбачено будівництво терміналу для регазифікації
скрапленого природного газу на Чорноморському узбережжі країни поряд з
нафтовим терміналом ВАТ «Укртранснафта» і морським торговим портом
«Південний» (м. Южне).
Будівництво LNG-терміналу в Україні розділено на два етапи. На першому
етапі буде задіяно орендований у американської компанії Excelerate Energy суднотермінал потужністю 5 млрд м3 газу на рік, яке має бути постійно пришвартованим
до причалу до завершення будівництва LNG-терміналу.
На першому етапі буде проведено днопоглиблювальні роботи за рахунок
коштів, залучених ДП « LNG-термінал» під госгарантії (вартість – 121 млн євро);
будівництво з'єднань з газопроводом високого тиску – за кошти ДК «Укртрансгаз»
(вартість – 113 млн євро). Оренда судна-терміналу становитиме 60 млн. дол. на рік.
На другому етапі має бути побудовано наземний термінал потужністю до 10
млрд м3 газу на рік, придатний для розвантаження великих танкерів скрапленого
природного газу(СПГ) ємкістю 178 тис. м3, із загальним об‘ємом сховища для
зберігання СПГ – 540 тис. м3 (три резервуари ємкістю по180 тис. м3).
У квітні 2013 року підписано угоду з американською компанією Exсelerate
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Energy щодо здійснення інженерних робіт для розміщення газової платформи в
порту «Південний». Обсяг інвестицій проекту – 856 млн євро.
Висновки та пропозиції
1. Необхідно вживати заходи щодо вдосконалення галузевої нормативної бази
з метою її адаптації до потреб видобутку нетрадиційних видів газу. Також потребує
вдосконалення система контролю, яка має забезпечити безумовне дотримання
галузевих норм і вимог екологічної безпеки.
2. Для успішної реалізації проектів пошуку та організації видобутку
сланцевого газу в Україні доцільно вивчати досвід США щодо нормативноправового забезпечення, застосування науково-технічних розробок і зниження
екологічних ризиків, оскільки ця країна сьогодні є технологічним лідером у цій
сфері.
3. Необхідне вдосконалення законодавчої бази для організації видобутку
метану з вугільних пластів. Для підвищення безпеки видобутку вугілля,
раціонального витягу й використання метану, для зменшення небезпечних для шахт
його викидів важливим є прийняття комплексних рішень, спрямованих на
модернізацію шахт, дегазацію й утилізацію видобутого газу, залучення в галузь
приватного інвестиційного капіталу.
4. Доцільно відновити дослідження в акваторії Чорного моря щодо розвідки та
послідуючого видобутку газогідратів,. Підтримки потребує розроблення
перспективних технологій видобутку газогідратів із залученням міжнародної
кооперації.
5. Постачання скрапленого газу може відкрити для України широкий спектр
можливостей отримувати газ із багатьох регіонів світу, використовуючи механізм
ціноутворення, сформований на європейських біржових майданчиках. Своєчасне
введення в дію LNG-терміналу створить передумови для зниження залежності від
непосильного за ціною для економіки країни імпорту російського газу та створити
можливості цінового вибору під час закупівлі газу залежно від поточної
кон‘юнктури на світових енергетичних ринках.
6. Для залучення іноземних інвестицій у розвідку, дослідження і промисловий
видобуток нетрадиційного газу в країні необхідна лібералізація внутрішнього ринку
газу. Зокрема, має бути поетапно знижено рівень субсидіювання окремих
споживачів з наближенням цін на газ до економічно обґрунтованого рівня та
відповідною компенсацією витрат малозабезпеченим верствам населення.
7. Необхідно на урядовому рівні підготувати та затвердити план дій щодо
розвитку біоенергетики за методологією Єврокомісії, удосконалити законодавчу
базу, створити рівні конкурентні умови на ринку поновлюваних джерел енергії для
широкого розвитку біоенергетики в Україні як однієї із основних складових
екологічної та енергетичної безпеки країни.
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Додаток 1
3

Динаміка оцінки запасів природного газу, трлн м
США
Канада
Мексика
Всього Північна Америка
Азербайджан
Данія
Німеччина
Італія
Казахстан
Нідерланди
Норвегія
Польща
Румунія
російської Федерації
Туркменістан
Україна
Великобританія
Узбекистан
Всього по Європі та Євразії
Бахрейн
Іран
Ірак
Кувейт
Оман
Катар
Саудівська Аравія
Сирія
Об'єднані Арабські Емірати
Ємен
Всього на Близькому Сході
Австралія
Бангладеш
Бруней
Китай
Індія
Індонезія
Малайзія
М'янма
Пакистан
Папуа-Нова Гвінея
Таїланд
В'єтнам
Всього в Азіатсько-Тихоокеанському
регіоні
Всього в світі

1992

2002

2011

2012

4.7
2.7
2.0
9.3
n/a
0.1
0.2
0.3
n/a
1.7
1.4
0.2
0.5
n/a
n/a
n/a
0.6
n/a
39.6
0.2
20.7
3.1
1.5
0.2
6.7
5.2
0.2
5.8
0.4
44.0
1.0
0.3
0.4
1.4
0.7
1.8
1.7
0.3
0.6
0.4
0.2
0.1

5.3
1.7
0.4
7.4
0.9
0.1
0.2
0.2
1.3
1.4
2.1
0.1
0.3
29.8
2.3
0.7
1.0
1.2
42.1
0.1
26.7
3.2
1.6
0.9
25.8
6.6
0.3
6.1
0.5
71.8
2.5
0.3
0.3
1.3
0.8
2.6
2.5
0.4
0.8
0.4
0.4
0.2

8.8
2.0
0.4
11.2
0.9
0.0
0.1
0.1
1.3
1.0
2.1
0.1
0.1
32.9
17.5
0.7
0.2
1.1
58.4
0.2
33.6
3.6
1.8
0.9
25.0
8.2
0.3
6.1
0.5
80.4
3.8
0.3
0.3
3.1
1.3
3.0
1.2
0.2
0.7
0.4
0.3
0.6

8.5
2.0
0.4
10.8
0.9
0.0
0.1
0.1
1.3
1.0
2.1
0.1
0.1
32.9
17.5
0.6
0.2
1.1
58.4
0.2
33.6
3.6
1.8
0.9
25.1
8.2
0.3
6.1
0.5
80.5
3.8
0.2
0.3
3.1
1.3
2.9
1.3
0.2
0.6
0.4
0.3
0.6

% від
загального
4.5%
1.1%
0.2%
5.8%
0.5%
0.7%
0.6%
1.1%
0.1%
0.1%
17.6%
9.3%
0.3%
0.1%
0.6%
31.2%
0.1%
18.0%
1.9%
1.0%
0.5%
13.4%
4.4%
0.2%
3.3%
0.3%
43.0%
2.0%
0.1%
0.2%
1.7%
0.7%
1.6%
0.7%
0.1%
0.3%
0.2%
0.2%
0.3%

9.4

13.0

15.5

15.5

8.2%

117.6

154.9

187.8

187.3

100.0%

Джерело: BP
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Додаток 2
Динаміка виробництва і споживання природного газу, млрд м3
Добича
США
Канада
Мексика
Всього в Північній
Америці
Аргентина
Бразилія
Тринідад і Тобаго
Венесуела
Всього в Південній та
Центральній. Америці
Франція
Німеччина
Італія
Казахстан
Нідерланди
Норвегія
Польща
Росія
Іспанія
Туреччина
Туркменістан
Україна
Великобританія
Узбекистан
Всього по Європі та Євразії
Іран
Катар
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Всього Близькому Сході
Австралія
Китай
Індія
Індонезія
Японія
Малайзія
Пакистан
Таїланд
Всього АзіатськоТихоокеанському регіоні
Всього в світі

Споживання
2006

2009

2012

% від
загального

20.4%
4.6%
1.7%

614.4
96.9
66.6

648.7
94.9
72.4

722.1
100.7
83.7

21.9%
3.0%
2.5%

896.4

26.8%

778.0

816.1

906.5

27.5%

41.4
11.7
43.6
28.7

37.7
17.4
42.2
32.8

1.1%
0.5%
1.3%
1.0%

41.8
20.6
21.2
31.5

43.2
20.1
22.2
30.5

47.3
29.2
21.7
34.9

1.4%
0.9%
0.7%
1.1%

155.9

177.3

5.3%

136.0

136.8

165.1

5.0%
1.3%
2.3%
2.1%
0.3%
1.1%
0.1%
0.5%
12.5%
0.9%
1.4%
0.7%
1.5%
2.4%
1.4%
32.6%
4.7%
0.8%
3.1%
1.9%
12.4%
0.8%
4.3%
1.6%
1.1%
3.5%
1.0%
1.2%
1.5%

625.0

18.8%

2839.0 2943.9 3314.4

100.0%

2006

2009

2012

524.0
188.4
57.3

584.0
164.0
59.4

681.4
156.5
58.5

769.7

807.4

46.1
11.2
40.1
31.5
154.3

% від
загального

15.6
10.1
13.9
61.6
87.9
4.3
595.2

12.2
7.3
17.8
62.7
104.8
4.1
527.7

9.0
7.8
19.7
63.9
114.9
4.2
592.3

0.3%
0.2%
0.6%
1.9%
3.4%
0.1%
17.6%

60.4
18.7
80.0
54.5
1042.1
108.6
50.7
73.5
49.0
339.0
38.9
58.6
29.3
70.3

36.4
19.2
62.4
60.0
958.8
131.2
89.3
78.5
48.8
407.3
42.3
85.3
39.2
71.9

64.4
18.6
41.0
56.9
1035.4
160.5
157.0
102.8
51.7
548.4
49.0
107.2
40.2
71.1

1.9%
0.6%
1.2%
1.7%
30.7%
4.8%
4.7%
3.0%
1.5%
16.3%
1.5%
3.2%
1.2%
2.1%

63.3
36.1
24.3

63.4
38.4
30.9

65.2
41.5
41.4

1.9%
1.2%
1.2%

44.0
42.6
42.5
87.2
78.0
75.2
77.4
71.5
68.7
9.9
7.8
9.5
38.1
38.9
36.4
4.4
4.1
4.3
13.7
14.4
16.6
415.0 389.6 416.2
33.7
34.6
31.4
30.5
35.7
46.3
18.4
19.9
23.3
67.0
47.0
49.6
90.1
91.2
78.3
41.9
43.5
47.9
1120.2 1049.5 1083.3
108.7 131.4 156.1
19.6
20.0
26.2
73.5
78.5
102.8
43.4
59.1
62.9
291.5 344.6 411.8
24.4
25.2
25.4
56.1
89.5
143.8
37.3
51.0
54.6
33.2
37.4
35.8
83.7
87.4
116.7
33.7
33.0
33.3
36.1
38.4
41.5
33.3
39.2
51.2

382.6

439.6

490.2

14.5%

424.0

2880.1 2969.3 3363.9

Джерело: BP
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100.0%

496.7

Додаток 3
Перетоки газу на світових ринках

2006 рік

Довідково: імпорт LNG в Європу – 57,4 млрд м3

2012 рік

Довідково: імпорт LNG в Європу – 64,7 млрд м3
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Внутрішні/імпортні середні ціни на газ, дол США/т м3
Японський Німеччина
(LNG)
119,56
90,44
133,56
113,68
145,04
120,96
169,4
164,64
199,92
219,8
216,44
224,84
351,4
323,68
253,68
238,56
305,48
224,28
412,44
293,44
469
308,84

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Великобританія

США

Канада

66,36
93,24
124,88
206,64
220,36
168,28
302,12
135,8
183,68
253,12
264,88

93,24
157,64
163,8
246,12
189,28
194,6
247,8
108,92
122,92
112,28
77,28

71,96
135,24
140,84
203
163,24
172,76
223,72
94,64
103,32
97,16
63,56

Обсяги імпорту/експорту газу основних учасників ринку, млрд м куб
2011
імпорт
Трубопровідний
газ

США
Канада
Мексика
Тринідад і Тобаго
Франція
Німеччина
Італія
Нідерланди
Норвегія
Іспанія
Туреччина
Великобританія
Росія
Україна
Інші країни СССР
Катар
Алжир
Китай
Японія
Індонезія
Південна Корея
Total World

88,3
26,6
14,1
32,3
84,0
60,8
15,6
12,5
35,6
28,0
30,1
40,5
35,3
-

14,3
700,0

2012
експорт

імпорт

LNG

Трубопровідний
газ

LNG

10,0
3,3
4,0
15,5
8,7
0,8
24,2
6,2
24,8
16,6
107,0
50,6
329,8

40,7
88,2
0,1
2,2
11,7
0,1
50,4
95,0
0,5
0,7
16,0
207,0
63,0
19,2
34,4
3,1
9,3
700,0

1,7
18,5
4,5
0,8
0,1
14,2
100,4
17,8
29,3
329,8

Джерело: British Petroleum
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Трубопровідний
газ

83,8
27,5
17,6
35,0
86,8
59,7
14,5
13,3
34,9
35,4
29,8
29,8
32,3
-

21,4
705,5

експорт
LNG

Трубопровідний
газ

LNG

4,9
1,8
4,8
10,3
7,1
0,8
21,4
7,7
13,7
20,0
118,8
49,7
327,9

45,1
83,8
1,2
12,5
0,1
54,5
106,6
0,7
0,6
12,0
185,9
68,8
19,2
34,8
2,8
10,2
705,5

0,8
19,1
0,2
4,7
1,2
14,8
105,4
15,3
25,0
327,9
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Скорочення
МЕА (IEA) – Міжнародне Енергетичне Агентство
EIA – Управлінням енергетичної інформації Міністерства енергетики США
GIIGNL – Міжнародна група імпортерів зрідженого природного газу
ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку
AEGPL – Європейська асоціація зрідженого газу
GIE – Асоціація, що займається представництвом перед європейськими
організаціями (ЄС, Європарламент, Рада ЄС), європейськими структурами
регуляторів (ACER, CEER) та іншими.
ECHA – Європейське хімічне агентство
USAID – Агентство США з міжнародного розвитку
CEDIGAZ – міжнародна асоціація, яка займається інформацією для газової
промисловості
IHS CERA – експертно-консультаційна фірма з питань паливноенергетичних ринків
PriceWaterhouseСoopers – міжнародна мережа компаній, які здійснюють
професійні послуги в сфері консалтингу і аудиту
Forbes – американський фінансово-економічний журнал
ARI – консалтингова компанія ресурсів, яка надає послуги пов‘язані з
нетрадиційним газом (США)
ВР – британська нафтова компанія
ЗПГ (LNG) – зріджений природний газ
СПГ – скраплений природний газ
МВП – метан вугільних пластів
МВШ – метан вугільних шахт
ГЩП – газ щільних порід
ГРП – гідророзрив пласта
БГ – біогаз
ТПВ – тверді паливні відходи
ССЗ – сміттєспалювальний завод
ПДЕ – поновлювальні джерела енергії
АПК – агропромисловий комплекс
ДП – державне підприємство
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