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Про дослідження
Дослідження підготовлене ТОВ «КТ-Енергія» в рамках проекту «Український інститут газу
нетрадиційних джерел», що реалізується «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн
Інвестментс (IV) Б.В.» спільно з Британською Радою.
Проект Український інститут газу нетрадиційних джерел має на меті сприяння розвідці і
видобуванню нетрадиційного газу в Україні, підвищення рівня знань та вивчення
економічних, екологічних та соціальних аспектів впливу промисловості на розвиток на
державному, регіональному, і місцевому рівнях.
Міжнародна група енергетичних та нафтохімічних компаній Шелл представлена в Україні з
1992 року. На даний час Шелл в Україні веде діяльність за напрямками розвідки та
видобутку вуглеводнів, постачань природного газу, маркетингу паливно-мастильних
матеріалів та експлуатації мережі АЗС. Компанія залучена до двох пошуково-розвідувальних
проектів в галузі видобутку нетрадиційного природного газу в Україні. Детальніша
інформація представлена на сайті www.shell.ua.
ТОВ «КТ-Енергія» надає консультаційні послуги у сфері енергетики та впливу економічної
діяльності на довкілля. Компанія створила та розвиває інформаційний ресурс про
нетрадиційний газ в Україні – www.shalegas.in.ua. Проект “Нетрадиційний газ в Україні”
висвітлює технічні, екологічні, економічні і інші питання видобування нетрадиційних
вуглеводнів, включаючи сланцевий газ, газ ущільнених пісковиків, газ глибоководного
шельфу, метан вугільних родовищ тощо. Детальніша інформація представлена на сайті
www.kt-energy.com.ua.
В дослідженні проаналізоване законодавство Британської Колумбії (Канада), Великобританії
та Польщі в частині регуляторних та дозвільних практик для проектів з видобутку
нетрадиційних вуглеводнів. Зокрема, представлена інформація про основні регуляторні
органи, а також розкрито питання оцінки впливу на навколишнє середовище, обмежень щодо
розміщення свердловин на нафту і газ, дозвільних процедур у сфері охорони довкілля та
водокористування, технологічних вимог до видобутку вуглеводнів, доступу до інформації.
Крім того, коротко охарактеризовані реалізовані та заплановані заходи оптимізації
регуляторних та дозвільних практик у кожній країні або провінції. У розділі «Порівняння
регуляторних вимог» представлена зведена порівняльна таблиця щодо дозвільних та
регуляторних практик для видобутку вуглеводнів у Британській Колумбії, Великобританії,
Польщі і України.
У розділі «Пропозиції щодо регулювання регуляторних практик в Україні» описані
можливості удосконалення регуляторного середовища з урахуванням міжнародного досвіду
та дослідження «Регулювання розвідки та видобування нетрадиційних вуглеводнів в частині
охорони довкілля та екологічного моніторингу». Пропозиції розглядають три аспекти
реформування регуляторної бази, а саме: удосконалення дозвільних процедур, врахування
особливостей видобутку нетрадиційних вуглеводнів і підвищення прозорості та доступності
інформації.
Дослідження розраховане на надрокористувачів, державних службовців, громадських
організацій та інших зацікавлених сторін.
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Британська Колумбія, Канада
Протягом останніх років в провінції
Канади Британська Колумбія стрімко
розвивається видобуток нетрадиційних
покладів природного газу. Якщо в 2008
році частка свердловин на традиційні
поклади природного газу складала 85%
від загальної кількості свердловин, то
в 2013 році скоротилася до 14%. У
2013 році на 86% нових свердловин у
Британській Колумбії проводилася
операція з гідророзриву пласта.
У
Британській
Колумбії
регуляторними питаннями в частині
впливу на довкілля та екологічного
моніторингу при видобутку нафти та
газу опікуються Міністерство охорони
навколишнього середовища та Комісія
з питань нафти і газу. Комісія з питань
нафти і газу здійснює регуляторну
діяльність (видає акти права) та
дозвільну діяльність (видає дозвільні
документи) і виконує роль «єдиного
вікна»
для
нафтогазових
Основні поклади нетрадиційного газу в
підприємств. Саме Комісія з питань
Британській Колумбії.
нафти і газу приймає та розглядає
Джерело: bcogc.ca
заяви на надання дозволів на буріння
свердловин, дозволів на розміщення
відходів, дозволів на водозабір та інших екологічних дозволів, а також проводить
інспектування та нагляд за дотриманням законодавства. Повноваження та завдання Комісії
визначені в Oil and Gas Activities Act (OGAA). Міністерство охорони навколишнього
середовища може надавати консультації та приймати участь в перевірках.
Перед поданням заявки на отримання дозволу на буріння свердловин компанія повинна
зареєструватися в Комісії з питань нафти та газу (якщо така реєстрація не проводилася
раніше) та системі електронної подачі заявок. Для отримання дозволу на буріння
свердловини необхідно дотриматися таких вимог:
-

отримати право на використання вуглеводневих ресурсів надр;
підготувати проект (план) спорудження свердловини;
укласти договір із власником земельної ділянки;
здійснити археологічну перевірку;
підготувати та закартувати зони планування аварійних ситуацій;
повідомити про наміри спорудження свердловини та провести консультації із
зацікавленими сторонами.

При отриманні дозволу на буріння свердловини існує можливість подати заявку на буріння
одразу кількох свердловин на одному майданчику для буріння (multi well package).
Після отримання заявки та супровідних документів Комісія з питань нафти і газу перевіряє
повноту поданих документів, реєструє заявку та вносить її до загальної бази даних, здійснює
технічний аналіз та перевірку звіту про проведення консультацій. В разі позитивного
рішення надається дозвіл на буріння із зазначеними умовами його використання та
розсилається повідомлення про видачу дозволу власникам прилеглих до майданчика буріння
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земельних ділянок. Буріння свердловини може початися не раніше, ніж через 15 днів після
отримання дозволу, аби забезпечити можливість подання скарг від землевласників.
Оцінка впливу на навколишнє середовище
Проведення оцінки впливу на навколишнє середовище відбувається відповідно до
вимог Environmental Assessment Act. Процес оцінки включає залучення всіх зацікавлених
сторін, консультації з корінними народами, технічні дослідження для оцінки можливих
негативних наслідків, розробку шляхів уникнення або мінімізації негативних наслідків та
підготовку звіту із вихідною інформацією та результатами оцінки впливу на довкілля.
Основні критерії проектів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВНС),
описані в Environmental Assessment Act – Reviewable Projects regulation. Необхідність
проведення ОВНС залежить від виду економічної діяльності, типу проекту та потужності
підприємства. Проекти з видобутку природного газу (спорудження свердловин, проведення
гідророзриву) не підлягають оцінці впливу на довкілля. Для нафтогазової галузі ОВНС
вимагається для проектів будівництва або модернізації об'єктів зберігання енергоресурсів
(наприклад, газових сховищ), газопереробних заводів, газопроводів та об'єктів видобутку
нафти та газу на морі. Для таких проектів регуляторними документами встановлені кількісні та
якісні критерії, перевищення яких обумовлює обов’язковість проведення оцінки впливу на
навколишнє природне середовище.
Для інших проектів оцінка впливу на навколишнє природне середовище може проводитися за
вимогою Міністерства охорони довкілля або за бажанням інвестора.
Оцінка впливу на довкілля складається з трьох етапів, а саме: підготовчого (перевірка
необхідності проведення оцінки впливу на довкілля; визначення предмету, процедур та методів
оцінки; створення робочої групи з представників міністерств, відомств та корінних народів;
складання технічного завдання із врахуванням коментарів зацікавлених сторін; збір інформації
та проведення досліджень; подання заявки до Environmental Assessment Office та аналіз заявки
на предмет повноти інформації), аналізу заявки (збір коментарів зацікавлених сторін,
проведення громадських слухань, засідання робочої групи, підготовка проекту висновку) та
прийняття рішення. Рішення про надання позитивного висновку приймається двома
міністерствами - Міністерством охорони довкілля та другим міністерством, до сфери впливу
якого відноситься проект (наприклад, Міністерством енергетики, шахт та вуглеводневих
ресурсів для нафтогазових проектів). В разі надання позитивного висновку про оцінку впливу на
довкілля (Environmental Assessment Certificate) до нього додається перелік зобов'язань власника
проекту, спрямованих на мінімізацію негативного впливу на природне середовище.
Для підготовчого етапу обмеження щодо терміну не визначені законодавством, окрім
встановленого терміну 30 днів для аналізу поданої заявки на предмет повноти інформації.
Аналіз заявки триває 180 днів, а період прийняття рішення - 45 днів.
Після прийняття рішення про необхідність проведення оцінки впливу на довкілля інформація
про проект та його опис розміщується онлайн на спеціальному сайті - Центр Інформації про
Проекти та карті. На сайті розміщується інформація про статус процесу оцінки впливу на
довкілля, обсяг інвестицій, кількість робочих місць, а також документи, пов'язані з проектом
(рішення про необхідність проведення ОВНС, коментарі зацікавлених сторін, детальний опис
проекту та потенційного впливу на довкілля, технічне завдання на проведення ОВНС тощо).
Проект технічного завдання на проведення ОВНС складається власником проектом, однак
остаточний варіант затверджується регуляторним органом із врахуванням коментарів членів
створеної робочої групи, корінних народів та громадськості. Збір коментарів відбувається
шляхом публікації на сайті проекту технічного завдання, збору письмових коментарів та
проведення громадських слухань в одному або кількох місцях поблизу місця реалізації
проекту. Інформація про збір коментарів громадськості поширюється через місцеві засоби
масової інформації, радіо та сайт Environmental Assessment Office. Тривалість періоду збору
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коментарів - від 30 до 75 днів. Власник проекту повинен надати відповіді на всі отримані
коментарі. Відповіді та коментарі публікують онлайн. Крім того, коментарі громадськості
збирають і після прийняття документів з ОВНС до розгляду.
Для проектів, які вимагають оцінки впливу на довкілля не лише відповідно до законодавства
провінції, а й відповідно до федерального законодавства Канади (Canadian Environmental
Assessment Act) проводиться одна процедура оцінки впливу на рівні провінції, але надається
два висновки.
Обмеження щодо розміщення свердловин
Обмеження щодо розміщення нафтогазових свердловин викладені в Environmental Protection
and Management Regulation (Oil and Gas Activities Act).
Бурові майданчики, інші об'єкти нафтогазової галузі, транспортні шляхи та коридори
газопроводів не можуть розташовуватися ближче ніж за 100 метрів від місць водозабору,
водосховищ, свердловин для водопостачання або зони живлення свердловини для
водопостачання. Винятки можуть допускатися у випадках, коли таке розміщення не
призводить до суттєвого негативного впливу на якість та кількість водних ресурсів і
природні потоки води або будь-які негативні наслідки можуть бути ефективно ліквідовані, а
також коли власник нафтогазових об'єктів є одночасно власником водозабору, водосховища
чи свердловини для водопостачання.
Оператор, який здійснює нафтогазову діяльність на ділянках, де міститься водозабір чи
свердловини для водопостачання, або поблизу таких ділянок (в радіусі 100 метрів) повинен
забезпечити уникнення суттєвого негативного впливу на якість або кількість водних
ресурсів, які надходять до водозабору або свердловини для водопостачання. Діяльність, яка
негативно впливає на водопостачання, тим не менш, може бути дозволена, якщо уникнення
такого впливу практично неможливе, негативний вплив мінімізовано, а водокористувачі
завчасно попереджені і забезпечені альтернативним водопостачанням рівної або кращої
якості на період негативного впливу на основне джерело водопостачання.
Крім того, об'єкти нафтогазової промисловості, а також коридори проведення сейсмічних
досліджень не можуть розташовуватися в межах визначених відповідно до положень
законодавства зон живлення підземних джерел водопостачання, водозбірних площ та
водоносних горизонтів. Виняток може бути надано у випадках, коли така діяльність не
призведе до суттєвих негативних наслідків для якості, кількості та природних потоків водних
ресурсів. Станом на 2013 рік не було затверджено жодного такого водоносного горизонту
або зони живлення підземних джерел водопостачання. Натомість, було затверджено
кілька водозбірних площ, в разі роботи на яких оператори повинні подавати детальний план
мінімізації негативних наслідків.
Оператор, який здійснює нафтогазову діяльність на ділянках, розташованих над
водоносними горизонтами, повинен забезпечити уникнення суттєвого негативного впливу на
кількість, якість та природний потік води у водоносних горизонтах.
Бурові майданчики та інші об'єкти нафтогазової промисловості не можуть розташовуватися на
струмках, річках, озерах, болотах площею до 5 гектарів та на ділянках суші в межах таких боліт.
Забороняється розташування бурових майданчиків та інших об'єктів нафтогазової галузі в
межах резервних зон прибережних смуг (riparian reserve zone) та водоохоронних зонах
(riparian management zone). Розміри резервних зон прибережних смуг, водоохоронних зон та
загальна площа водоохоронних території (riparian management area) залежить від типу
водного об’єкта, його розташування та розміру.
Розташування об'єктів в межах водоохоронних зон можливе у виняткових випадках, коли
такі дії не спричинятимуть суттєвого негативного впливу на функції водоохоронних зон із
захисту біорізноманіття, якості води та резервної зони прибережних смуг та з
дотриманням спеціальних додаткових вимог.
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Водний об’єкт
Струмки та річки
Болота
Озера

Резервна зона
прибережних смуг
0-20-50 метрів
10 метрів
0-10-50 метрів

Водоохоронна
зона
20-50 метрів
20-40 метрів
20-30 метрів

Загальна водоохоронна
територія
20-100 метрів
30-50 метрів
20-80 метрів

Винятки також надаються для випадків, коли необхідно прокласти інфраструктурні об'єкти
(наприклад, трубопроводи або похилі/горизонтальні свердловини) над/під струмками,
озерами або болотами.
Якщо свердловина розташована на відстані менше 100 метрів від водного об'єкту або
більшій відстані, але на рельєфі, який дозволяє безконтрольному стоку рідин досягати
водного об'єкту, відповідно до Drilling and Production Regulation власник дозволу на буріння
зобов'язаний облаштувати засоби поверхневого контролю за стоками для уникнення
забруднення води.
Drilling and Production Regulation також забороняє будівництво свердловин на відстані менше
100 метрів від будинків, споруд та місць масового скупчення людей.
Бурові майданчики та інші об'єкти нафтогазової промисловості також не можуть
розташовуватися на природоохоронних територіях, зимових пасовищах копитних тварин та в
басейнах водойм із значними рибними ресурсами. Однак таке розташування може бути
дозволене в разі, якщо нафтогазова діяльність не завдаватиме суттєвого негативного впливу
на життєзабезпечення видів, для охорони яких створювалися або визначалися
природоохоронні зони, пасовища або басейни водойм. Додаткові обмеження, в тому числі
сезонні, можуть також встановлюватися для охорони місць існування певних видів тварин.
Дозволи на розташування свердловин на природоохоронних територіях можуть надаватися
лише у виняткових випадках за умови обґрунтування необхідності таких робіт на даних
територіях та подання плану мінімізації негативного впливу.
Обмеження на розміщення свердловин можуть також встановлюватися для територій, де
розміщені підземні або надземні елементи карстових систем, територіях, які використовують
для наукових та дослідницьких цілей, рекреаційних територіях, у вікових лісах, територіях
культурної спадщини тощо.
Крім того, Drilling and Production Regulation встановлює обмеження для розташування
резервуарів для зберігання відходів. Вони повинні розташовуватися на відстані не менше 100
метрів від краю водного об'єкту та 200 метрів від свердловини для водопостачання.
Дозвільні процедури у сфері охорони довкілля
Відповідно до Environmental Management Act термін «відходи» (waste) включає тверді
відходи, рідкі відходи, забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферне повітря,
небезпечні відходи та деякі інші речовини. Відповідно, дозвільні документи у сфері
поводження з відходами покривають питання утворення та розміщення відходів, викидів в
атмосферне повітря та скидів рідких відходів.
Згідно з Environmental Management Act заборонено будь-яке розміщення відходів
підприємствами визначених видів діяльності без належного дозволу. Перелік видів
діяльності, для яких обов'язковим є отримання певної форми дозволу або погодження на
розміщення відходів, визначається Waste Discharge Regulation. До них відноситься, зокрема,
галузь видобутку нафти та газу. Підприємства нафтогазової галузі розподілені на великі
(протягом 15 днів викидають в навколишнє середовище або вловлюють сірку обсягом 30 або
більше тонн та/або летких органічних вуглецевих сполук в обсязі 4 або більше тонн) та малі
(викидають менші обсяги сірки та летких органічних вуглецевих сполук).
Залежно від виду діяльності та розміру підприємства вимоги для отримання певної форми
дозволу можуть бути різними. Для великих підприємств зазвичай необхідне отримання
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спеціального дозволу на утворення відходів або погодження розміщення відходів, а також
подання детального технічного звіту в процесі отримання дозвільних документів. Для малих
підприємств зазвичай використовуються спеціальні регуляторні документи або спеціальні
затверджені норми та правила без отримання дозволів та погоджень.
В разі надання спеціального дозволу на утворення відходів в ньому можуть зазначатися
додаткові вимоги щодо мінімізації впливу на довкілля, екологічного моніторингу,
інформаційних досліджень, процедур поводження із забруднюючими речовинами, вимоги
щодо повторного використання певних типів відходів або утилізації енергії відходів тощо.
Дозвіл не надає права на розміщення небезпечних відходів, якщо інше чітко ним не
передбачено.
Погодження розміщення відходів може надаватися на період не більше 15 місяців без видачі
дозволу.
Спеціальні регуляторні документи розробляються для окремих галузей промисловості чи
видів діяльності, зокрема й для нафтогазової галузі - Oil and Gas Waste Regulation.
Спеціальні норми і правила поводження з відходами розробляють для певних видів
діяльності чи типів відходів, зокрема, для закачування зворотних вод у підземні горизонти
для проектів з видобутку метану вугільних пластів - Code of Practice for the Discharge of
Produced Water from Coalbed Gas Operations.
У Британській Колумбії для підприємств нафтогазової промисловості спрощено процедуру
отримання права на утворення відходів. На додаток до загального регуляторного документу
Environmental Management Act прийнято спеціальний документ Oil and Gas Waste Regulation,
який регулює поводження із відходами для підприємств нафтогазової галузі. Даний
документ фактично дозволяє викиди забруднюючих речовин (рідких, твердих та
газоподібних) в навколишнє середовище (waste discharges to the environment) для більшості
об'єктів з видобутку нафти і газу (майданчики для буріння свердловин, компресорні станції,
місця зберігання відходів тощо) без отримання спеціальних дозволів для кожного об'єкту.
Зокрема, під такий спрощений регуляторний підхід підпадають викиди в атмосферне повітря
від двигунів та генераторів, ємностей з відходами, викиди при спалюванні газових сумішей на
факелі під час буріння та тестування свердловини, стічні дощові води, рідкі відходи буріння та
буровий шлам на основі води, обломки вибуреної породи та залишки цементного розчину,
закачування у підземні горизонти зворотних вод після операцій з інтенсифікації притоку нафти
і газу (в т.ч. гідравлічного розриву пласта) тощо. Викиди від спалювання суміші газів на факелі
при проведенні операцій з інтенсифікації притоку нафти і газу дозволяються, якщо тривалість
такого спалювання не перевищує 24 годин (дозволена тривалість може бути продовжена за
рішенням Міністерства охорони навколишнього середовища).
Не підпадають під дію спрощеного регуляторного режиму стічні води, які
використовувалися для промивки обладнання та можуть містити вуглеводні
та інші забруднюючі речовини, а також інші тверді промислові і побутові відходи. Для таких
відходів необхідне отримання додаткових дозволів або погоджень та/або направлення на
утилізацію на спеціалізованих підприємствах.
Oil and Gas Waste Regulation встановлює загальні вимоги до об'єктів нафтогазової
промисловості. Зокрема, середня годинна концентрація сірководню в приземному шарі
повітря по периметру ділянки не має перевищувати 10 часток на мільярд за об'ємом. Крім
того, документом визначаються вимоги до викидів оксидів азоту приводами двигунів,
електрогенераторів та насосів на рівні 2,7-10,7 грам на кВт·год залежно від типу палива, яке
використовується двигуном (природний газ, рідке паливо чи їх комбінація) для двигунів
потужністю 100 кВт або більше.
Не підпадають під дію спрощеного регуляторного режиму великі об'єкти нафтогазової
промисловості, а саме: об'єкти, які викидають в навколишнє середовище великі обсяги сірки
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(30 або більше тонн протягом 15 днів) або летких органічних вуглецевих сполук (4 або
більше тонн протягом 15 днів); об'єкти із загальною потужністю двигунів компресорних
установок, двигунів нафтових насосів або двигунів генераторів понад 3000 кВт; об'єкти,
розташовані в зоні припливів морських вод.
Для небезпечних відходів необхідно дотримуватися спеціальних вимог відповідно
до Hazardous Waste Regulation. Однак, Oil and Gas Waste Regulation встановлює винятки для
закачування у підземні горизонти зворотних вод зі свердловин та високосірчистих газів,
незважаючи на те, що вони можуть містити небезпечні відходи.
Якщо певний тип відходів або забруднення чи об'єкт нафтогазової галузі не підпадає під
дію Oil and Gas Waste Regulation, то необхідно отримувати дозвільні документи в рамках
загального законодавства за зверненням до Комісії з питань нафти і газу.
Загальна процедура отримання дозволу включає попередню зустріч із фахівцями Комісії з
питань нафти і газу, повідомлення та консультації із зацікавленими сторонами при
підготовці заяви на отримання дозволу, підготовку звіту з технічної оцінки, подання заяви та
супровідних документів, прийняття рішення про надання дозволу, доопрацювання поданих
документів чи відмову у видачі дозволу.
Попередні консультації включають консультації з місцевими та федеральними урядовими
установами, громадськістю, корінними народами та іншими зацікавленими сторонами.
Консультації проводяться шляхом публікації повідомлення (Environmental Protection Notice)
на спеціальному сайті, в місцевій пресі, офіційних виданнях провінції та надсилання
повідомлень поштою (відповідно до положень Public Notification Regulation), збору
коментарів протягом 30-денного періоду, надання відповідей на отримані коментарі та
підготовки звіту про результати консультацій.
Звіт з технічної оцінки повинен містити інформацію про проект, джерела відходів (тверді
відходи, рідкі відходи, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря), кількість та
склад відходів, систему поводження з відходами, а також інформацію про місця розміщення
відходів, скидів та викидів, потенційний негативний вплив на довкілля та заходи
екологічного моніторингу. В окремих випадках така інформація технічного характеру може
бути представлена безпосередньо в аплікаційній заяві, а не в окремому документі. Обсяг і
форма подання технічної інформації визначається під час попередньої зустрічі з фахівцями
Комісії з питань нафти і газу.
Окремим документом регулюється також поводження з витоками та розливами
забруднюючих речовин, до яких також відносять раптові викиди - Spill Reporting Regulation.
Дозволи на використання водних ресурсів
У Британській Колумбії існує кілька типових механізмів отримання прав на
водокористування для підприємств нафтогазової галузі, а саме: ліцензія на водокористування
(water license) та дозвіл на короткострокове водокористування відповідно до вимог Water
Act, а також спеціальні свердловини для забору води з підземних джерел відповідно до
вимог Oil and Gas Activities Act.
Найбільша кількість води нафтогазовими підприємствами використовується для проведення
гідророзриву. У 2013 році 31 нафтогазова компанія Британської Колумбії використала для
гідророзриву на 433 свердловинах 5,34 млн м3 води. З даного обсягу 48,8% було забезпечено
за рахунок дозволів на короткострокове водокористування, 13,5% - за рахунок ліцензій на
водокористування, 7,8% - за рахунок спеціальних свердловин для забору води з підземних
джерел, 15% - за рахунок зворотних вод, а решта - за рахунок укладання контрактів з
приватними власниками води або купівлі води на муніципальних очисних спорудах.
Ліцензія на водокористування дає право на забір визначеного в ліцензії обсягу води,
зберігання води, будівництво та управління спорудами, необхідними для забору, зберігання
та постачання води, а також використання води та енергії, виробленої з її допомогою. Термін
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дії ліцензії може складати від 5 до 20 років. Ліцензія на водокористування отримується
нафтогазовими компаніями у випадку будівництва постійної інфраструктури для забору води
(наприклад, трубопроводів), а також, коли компанія бажає гарантувати собі довгострокове
першочергове право на водозабезпечення відповідно до вимог законодавства. Звітність про
забір води на основі ліцензій нафтогазові компанії подають до Комісії з нафти і газу.
Дозвіл на короткострокове водокористування надається в письмовій формі на період, що не
перевищує 24 місяців (зазвичай 12 місяців). Для отримання дозволу на короткострокове
водокористування для проведення гідророзриву із заявою подається аналіз попиту та
пропозиції водних ресурсів для конкретного водозабору. Такі дозволи можуть бути
призупинені в разі настання дефіциту водних ресурсів на певній території (приклад
розпорядження про призупинення дії дозволів). Компанії щоквартально подають помісячні
дані щодо забору води до Комісії з нафти та газу.
Ліцензії на водокористування та дозволи на короткострокове водокористування для
підприємств нафтогазової галузі надаються Комісією з нафти і газу.
В разі використання для гідророзриву води з підземних водних джерел необхідно отримати
дозвіл на буріння свердловини спеціального типу (water source well) для забору води в
Комісії з нафти і газу відповідно до вимог Oil and Gas Activities Act. Звіти про використання
води з таких свердловин подаються до комісії на щомісячній основі.
Технологічні вимоги до видобутку вуглеводнів
Спеціальні вимоги щодо розташування свердловин, обмурівки, проведення гідророзриву,
ізоляції водоносних горизонтів, спалення вуглеводневих газів на факелі тощо представлені
в Oil and Gas Activities Act – Drilling and Production Regulation
Зокрема, даним регуляторним актом встановлені певні обмеження на проведення операції з
гідророзриву пласта. Заборонено проводити операцію з гідравлічного розриву пласта на
глибині до 600 метрів, якщо тільки спеціальне погодження на таку операцію не надано у
дозволі на буріння свердловини (well permit). Для надання такого спеціального погодження
разом із заявою на отримання дозволу надрокористувач має надати оцінку ризиків з аналізом
усіх потенційних впливів операції з гідророзриву на стан прісних (загальна мінералізація <
4000 мг/л) підземних вод. Оцінка ризиків щонайменше повинна включати: програму
проведення гідророзриву (тиск, потужність, кількість рідини для гідророзриву, її склад
тощо), оцінку максимальної протяжності тріщин, аналіз якості води зі свердловин
водопостачання в радіусі 20 метрів до та після проведення гідророзриву, оцінку цілісності
обсадки та обмурівки свердловини тощо.
Крім того, власник дозволу на буріння свердловини зобов'язаний впорядковувати та
зберігати інформацію про склад всіх речовин, які використовувалися для гідророзриву на
свердловині, в тому числі інформацію про дату проведення гідророзриву, назву складових
рідини для гідророзриву та інформацію про їх функцію, концентрацію інгредієнтів рідини
для гідророзриву та їх номер за Chemical Abstracts Service, інформацію про загальний обсяг
використаної води та інгредієнтів, торгову назву та постачальника кожного інгредієнту
тощо. Дана інформація повинна бути подана до Комісії з нафти та газу не пізніше 30 днів
після облаштування свердловини.
Регуляторний документ також встановлює вимоги, спрямовані на захист підземних водних
ресурсів. Зокрема, власник дозволу має забезпечити якість обсадки на рівні, який би
унеможливив пошкодження при максимальних навантаженнях та очікуваних умовах
експлуатації свердловини. Нетоксичні речовини для буріння повинні використовуватися до
глибини 600 метрів, а також поки всі горизонти, що містять прісну воду, придатну для
домашніх або сільськогосподарських потреб, не ізольовані від
рідини для буріння.
Міжтрубний простір кондукторної обсадної колони та наступної обсадної колони повинен
бути зацементований до самої поверхні. У випадках, коли кондукторна колона перекриває
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всі горизонти із прісною водою або сягає глибини 600 метрів, до самої поверхні має бути
зацементований міжтрубний простір кондукторної обсадної колони. Міжтрубний простір
всіх наступних обсадних колон має бути зацементований принаймні на 200 метрів вище, ніж
глибина підошви попередньої обсадної колони.
Законодавство також забороняє скид природного газу в атмосферу, якщо тільки його
калорійність, об'єм або швидкість надходження є достатньою для підтримки сталого горіння.
Якщо підтримувати горіння неможливо, то скид вуглеводневих газів в атмосферу має
відбуватися із дотриманням правил безпеки, а обсяг і тривалість скиду мають бути
мінімізованими. Так само необхідно мінімізовувати спалення природного газу на факелі.
Спалювання на факелі газу дозволяється, якщо це вимагається для проведення робіт з
інтенсифікації або ремонту свердловини, а обсяг спаленого газу не перевищує 50 000 метрів
кубічних на рік. Крім того, спалювання на факелі допускається, якщо спеціальне погодження
зазначено у дозволі на буріння свердловини. Компанія повинна вести облік спаленого газу та
звітувати Комісії з питань нафти та газу. Якщо спалюється газ із підвищеним вмістом
сірководню, факели для спалення газу повинні мати висоту не менше 12 метрів.
Доступ до інформації
Доступ до інформації про водні ресурси та ліцензії на водокористування - North East Water
Tool - http://geoweb.bcogc.ca/apps/newt/newt.html
Інформація про основні водні об'єкти, кількість опадів, ліцензії та дозволи на
водокористування, максимально допустимий та поточний рівень водозабору тощо.
Water Information Portal - http://waterportal.geoweb.bcogc.ca/#
Інформація про рівень води в поверхневих та підземних водних об'єктах, інформація про
якість води в поверхневих та підземних водних об'єктах.
З 1 січня 2012 року Британська Колумбія запровадила обов'язкове розкриття інформації про
складові рідини для гідророзриву. Публікація даних про всі складові та загальну кількість
використаної рідини для гідророзриву відбувається через спеціальний сайт FracFocus.ca
Заходи з оптимізації дозвільних та регуляторних практик
Запроваджені та заплановані заходи щодо оптимізації дозвільних та регуляторних практик
для підприємств нафтогазової промисловості включають:
•
•
•

•
•
•

передача повноважень щодо дозвільних процедур у нафтогазовій промисловості
єдиному органу – Комісії з питань нафти і газу Британської Колумбії;
об'єднані дозвільні документи для відходів, викидів в атмосферне повітря та скидів
рідких відходів;
особливий механізм регулювання для підприємств нафтогазової галузі в частині
поводження з відходами та утворенням забруднюючих речовин (Oil and Gas Waste
Regulation) та спеціальні правила поводження з певними типами відходів
нафтогазової галузі (Code of Practice for the Discharge of Produced Water from Coalbed
Gas Operations);
диференціація вимог за розміром підприємств та спрощені дозвільні процедури (право на
утворення відходів без отримання дозволу) для підприємств малої потужності;
диференціація вимог залежно від терміну водокористування та спрощені вимоги до
отримання дозволу на короткострокове водокористування;
розробляється електронна система подання заявок на отримання дозволів.
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Великобританія
Галузь
видобутку
нетрадиційного
природного
газу
перебуває
у
Великобританії на початковій стадії
розвитку. Станом на кінець 2014 року у
Великобританії
кобританії пробурено лише 4
свердловини на сланцевий газ, в одній з
яких була проведена операція з
гідророзриву.
Для проектів з видобутку нетрадиційних
вуглеводнів у Великобританії необхідно
отримати ліцензію на розробку певної
ділянки, дозвіл на облаштування
майданчика для буріння (planning
permit),
екологічний
дозвіл
(environmental permit) та дозвіл на
початок буріння свердловини. Крім
того, оператор повинен отримати дозвіл
від власника земельної ділянки та, в разі
розташування ділянки на території
вугільних родовищ,
родовищ дозвіл від органу,
що регулює вугільну промисловість
(Coal Authority).
Основні поклади сланців у Великобританії
Джерело:: bgs.ac.uk

Регуляторні та дозвільні практики
можуть
відрізнятися
для
Англії,
Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії,
тому надалі детальніше
детальн
описаний досвід
Англії.

Департамент з енергетики
гетики та зміни клімату (Department of Energy and Climate Change)
відповідно до вимог Petroleum Act надає ліцензії на розвідку та видобуток вуглеводнів
(Petroleum Exploration
oration and Development Licence) на певній території (ділянці)
(ділянці та затверджує
плани розробки родовищ.. Ліцензії надають компаніям на конкурсній основі в рамках
періодичних аукціонів. В липні 2014 року було оголошено про початок прийому заявок в
рамках 14 раунду таких аукціонів,
аукціонів на який виставлено і багато ділянок, де може
видобуватися сланцевий газ.
газ В рамках підготовки до аукціону була проведена стратегічна
оцінка впливу проектів на навколишнє середовище.
Крім того, Департамент з енергетики та зміни клімату надає остаточний дозвіл на буріння
свердловини та погоджує програму проведення гідророзриву
ідророзриву пласта із врахуванням
висновків Агентства з охорони довкілля та уповноваженого органу з охорони здоров’я та
безпеки і беручи до уваги дотримання заходів щодо мінімізації
мінімізаці ризику спричинення
сейсмічної активності, а також затверджує плани консервації свердловин.
свердловин Дозвіл на буріння
та проведення гідророзриву можна отримати лише після отримання дозволів на
облаштування майданчика для буріння та екологічних дозволів.
Дозвіл на облаштування майданчика для буріння на конкретній земельній ділянці (planning
permission) надає місцевий
ісцевий уповноважений орган з планування використання корисних
копалин (Minerals Planning Authority), роль якого зазвичай виконує місцева рада (county
council або unitary council).
). Такий дозвіл надається із врахуванням економічних,
економічних соціальних
та екологічних факторів і консультацій Агентства з охорони довкілля.
довкілля Однією з вимог
надання дозволу на облаштування майданчика для буріння є належна рекультивація
земельної ділянки після завершення роботи свердловини. В разі наявності суттєвих
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екологічних ризиків уповноважений орган може вимагати оцінки впливу на навколишнє
середовище. В рамках процедури отримання дозволу уповноважені органи оприлюднюють
плани будівництва та, якщо вимагається, звіт про оцінку впливу на довкілля для збору
коментарів громадськості. Інформація про заявки на отримання дозволу публікується на
сайті уповноваженого органу та в місцевих засобах інформації. Коментарі зацікавлених
сторін збирають письмовій або електронній формі протягом щонайменше 14 денного
терміну. Загальний термін розгляду документів складає 16 тижнів для проектів, які
підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище, та 13 тижнів – для інших проектів.
Екологічні дозволи в Англії надаються Агентством з охорони довкілля (Environmental
Agency) відповідно до вимог Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010
(EPR). Агентство з охорони довкілля також проводить аудити та інспекції з метою перевірки
дотримання вимог до охорони довкілля. В екологічних дозволах як і в дозволах на
облаштування майданчика для буріння можуть зазначатися вимоги щодо відстеження
базового стану довкілля. Буріння свердловини може розпочатися лише в разі дотримання
зазначених вимог. Для отримання екологічних дозволів до Агентства з охорони довкілля
подається інформація про план буріння свердловини, яка включає гідрогеологічну оцінку, (в
т.ч. інформацію про розташування підземних та поверхневих водних об’єктів),
характеристику свердловини, план моніторингу, речовини для гідророзриву, природні
радіоактивні матеріали, забір води та поводження з водними ресурсами.
Уповноважений орган з охорони здоров’я та безпеки (Health and Safety Executive (HSE))
перевіряє проектну документацію на свердловину для підтвердження дотримання вимог
щодо контролю за ключовими факторами ризику для здоров’я людей під час роботи
свердловини або у випадку аварійних ситуацій. Оператор зобов’язаний надати проектну
документацію та плани робіт, щонайменше, за 21 день до запланованого початку буріння.
Подання заяв на отримання дозволу на облаштування майданчика для буріння та
екологічних дозволів може відбуватися одночасно.
Загальна схема отримання дозвільної документації для нафтогазових підприємств
представлена на сайті Нафтогазової асоціації Великобританії.
У Великобританії також існує спрощений і пришвидшений (fast track) режим отримання
дозвільних документів для найважливіших інвестиційних проектів (Major Commercial
Projects) та пріоритетних національних проектів (Nationally Significant Infrastructure Projects).
Можливість застосування таких спрощених режимів для проектів з видобутку сланцевого
газу розглядалася в 2013 році, але на даному етапі була відхилена урядом.
Оцінка впливу на навколишнє середовище
Не всі проекти з буріння свердловин на нафту та газ у Великобританії підлягають
обов’язковій оцінці впливу на навколишнє середовище. В 2013 році були спроби внести
зміни до Директиви ЄС про оцінку впливу на довкілля та включити проекти з видобутку
сланцевого газу в перелік проектів, які підлягають обов’язковій оцінці, однак процес
внесення законодавчих змін був заблокований.
Водночас, у Великобританії компанії, які отримують ліцензії на видобуток вуглеводнів,
зобов’язані проводити діяльність із дотриманням кращих практик, до яких відноситься і
проведення оцінки екологічних ризиків на достатньо ранній стадії проектного циклу для
проектів видобутку сланцевого газу з використанням технології гідророзриву.
Департамент енергетики та зміни клімату спільно з іншими урядовими органами та
науковцями розробив керівництво щодо попередньої оцінки екологічних ризиків проектів з
видобутку сланцевого газу.
Оцінка ризиків повинна включати всі суттєві аспекти впливу проекту на довкілля від його
початку до завершення (ліквідації свердловини). Разом з тим, для проектів на стадії
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геологічного вивчення не потрібно розглядати специфічні ризики, пов’язані лише з етапом
промислового видобутку.
Ключовою метою початкової оцінки екологічних ризиків для проектів з видобутку
сланцевого газу є надання на ранньому етапі реалізації проекту огляду всіх суттєвих
екологічних ризиків (в т. ч. ризиків для здоров’я людей) без детального їх дослідження як
основи для початкового обговорення із зацікавленими сторонами, зокрема, місцевими
громадами.
Попередня оцінка повинна містити інформацію про геологічні та гідрологічні
характеристики території, попередній перелік хімічних речовин для гідророзриву та їх
характеристика, інформацію про використання води, викиди забруднюючих речовин при
спалюванні газу на факелі, ризики, пов’язані з поводженням із відходами та
транспортуванням хімічних речовин тощо.
Початкова оцінка подається для перевірки до Департаменту енергетики та зміни клімату
принаймні за 4 тижні до подання заяв на отримання дозволу на облаштування майданчика
для буріння (planning permission).
Така початкова оцінка може бути основою для подальших детальних досліджень впливу на
довкілля, якщо такі вимагаються законодавством, однак жодним чином не може їх замінити.
Необхідність проведення повноцінної оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
визначається при розгляді заявки на отримання дозволу на облаштування майданчика для
буріння відповідним уповноваженим органом.
Перелік типів проектів та критерії до проектів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє
середовище, зазначені в Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment)
(England and Wales) Regulations.
Перелік у додатку 1 до даного регуляторного акту визначає типи проектів, для яких оцінка
впливу на навколишнє середовище є обов’язковою. До таких проектів, зокрема, відносяться
проекти промислового видобутку нафти та природного газу з обсягом видобутку, що
перевищує 500 тонн нафти або 500 000 метрів кубічних природного газу на добу. Проекти з
видобутку нетрадиційного газу можуть не потрапляти в дану категорію, оскільки дебіт
свердловин на нетрадиційний газ часто виявляється не таким високим.
Перелік у додатку 2 даного регуляторного акту визначає типи проектів, які можуть мати
негативний вплив на довкілля та для яких може бути визначена необхідність проведення
оцінки впливу на навколишнє середовище. До таких проектів, зокрема, належать проекти
видобувної промисловості, в тому числі проекти буріння глибоких свердловин та проекти
встановлення установок для видобутку нафти, природного газу, руд та сланців.
Рішення про необхідність проведення оцінки впливу на навколишнє середовище
приймається місцевим уповноваженим органом з планування використання корисних
копалин (Minerals Planning Authority). Рішення приймається на основі критеріїв та порогових
величин, визначених для кожного типу проектів, та висновку щодо вірогідності значного
впливу на довкілля на основі скрінінгу проектних пропозицій. Для проектів видобутку нафти
та природного газу критерієм є площа майданчика для буріння (пороговою величиною є
майданчик площею 0,5 гектара). Окрім визначених критеріїв підставою для проведення
скрінінгу є розташування запропонованого проекту на територіях, визначених як «чутливі»
(sensitive areas). До таких територій відносять ділянки з особливим науковим інтересом,
національні парки, заплави, території особливої природної цінності та об’єкти світової
культурної спадщини. В процесі скрінінгу проектних пропозицій уповноважений орган
враховує характеристики проекту (тип проекту, його масштаб, обсяги утворення відходів та
забруднюючих речовин, ризик виникнення аварійних ситуацій), чутливість території
реалізації проекту до можливих негативних чинників (поточне використання земельної
ділянки, характеристики природних ресурсів на ділянці, щільність населення, наявність
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природоохоронних територій, лісів, боліт та інших цінних природних об’єктів) та
характеристики потенційного впливу на довкілля (масштаб, вірогідність, тривалість
потенційного впливу та інші фактори).
Рішення про необхідність проведення оцінки впливу на навколишнє середовище для
окремих проектів може бути прийнято міністром енергетики та зміни клімату (Secretary of
State for Energy and Climate Change).
Крім того, оператор, який планує видобувати вуглеводні, може самостійно прийняти рішення
про проведення оцінки впливу на навколишнє середовища, підготувати відповідний звіт та
подати його разом із заявкою на отримання дозволу на облаштування майданчика для
буріння.
Компанія Cuadrilla спільно з консалтинговою компаніє Arup підготувала таку оцінку впливу
на довкілля, матеріали якої доступні на сайті компанії та на сайті уповноваженого органу з
планування використання корисних копалин – Lancashire County Council.
Керівництво щодо практики надання дозволів з планування територій відзначає, що,
незважаючи на той факт, що рішення про необхідність оцінки впливу на довкілля
приймається в кожному конкретному випадку, малоймовірно, що така необхідність буде
встановлена для проектів на етапі геологорозвідувального буріння для свердловин, де не
передбачається використання технології гідророзриву пласта.
Якщо проект потребує оцінки впливу на навколишнє середовище, то оператор може
звернутися до уповноваженого органу з планування використання корисних копалин для
отримання висновку щодо об’єктів оцінки впливу на навколишнє природне середовище
(scoping opinion). Такий висновок може готуватися, враховуючи консультації Агентства з
охорони довкілля.
Звіт про оцінку впливу на довкілля подається разом із заявкою на отримання дозволу на
облаштування майданчика для буріння. Звіт повинен включати інформацію про проект
(фізична характеристика об’єкту та потреба в земельній ділянці, опис основних
технологічних процесів, оцінка типів та кількості відходів і забруднюючих речовин тощо),
опис ключових альтернатив пропонованого проекту, опис компонентів довкілля, які можуть
зазнати негативного впливу, характеристику такого впливу, заходи з мінімізації впливу на
навколишнє середовище та іншу необхідну інформацію.
Розгляд заявки на отримання дозволу на облаштування майданчика для буріння та звіту про
оцінку впливу на довкілля відбувається протягом 16 тижнів. Разом з тим, за оцінкою
компанії Quadrilla для проведення всіх необхідних досліджень в рамках підготовки звіту
необхідно близько 6 місяців. Таким чином, загальний термін проведення та затвердження
оцінки впливу на довкілля може досягати 10 місяців і більше.
Для прикладу, для однієї із потенційних ділянок для буріння свердловини компанії Quadrilla
у лютому 2014 року був поданий запит щодо предмету оцінки впливу на навколишнє
середовища, а в червні 2014 року була подана заявка на отримання дозволу на облаштування
майданчика для буріння разом із звітом про оцінку впливу на навколишнє середовище, однак
прийняття рішення перенесено на кінець січня 2015 року.
Обмеження щодо розташування свердловин
В законодавстві Англії не встановлено обмежень щодо мінімальних відстаней від населених
пунктів до промислових підприємств, натомість дозволи на розміщення промислових
об’єктів надаються у кожному випадку окремо.
В липні 2014 року одночасно із оголошенням чергового раунду аукціонів на видачу ліцензій
для видобутку вуглеводнів були оприлюднені роз’яснення щодо обмежень спорудження
свердловин на природоохоронних територіях та територіях світової культурної спадщини.
Зокрема, відповідно до нових регуляторних положень уповноважені органи мають
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відмовляти у наданні дозволу на облаштування майданчика для буріння свердловин на
нетрадиційні вуглеводні на природоохоронних територіях (національні парки, заплави та
ділянки, що мають особливу природну цінність) окрім виняткових випадків, коли може бути
доведена суспільна цінність надання такого дозволу. При розгляді заявок має бути врахована
потреба в спорудженні свердловини та її вплив на місцеву економіку, можливість та вартість
спорудження свердловини в іншому місці за межами природоохоронних територій, а також
будь-який негативний вплив на довкілля, ландшафти та рекреаційну цінність території. Крім
того, уповноважені органи повинні відмовляти у наданні дозволу на облаштування
майданчика для буріння свердловин на нетрадиційні вуглеводні на територіях, які мають
статус пам’яток світової культурної спадщини. Винятки можуть надаватися у рідкісних
випадках, коли може бути доведено, що суспільна користь може переважити втрату
культурної цінності території.
У керівництві щодо захисту підземних вод (Groundwater protection: Principles and practice)
Агентство з охорони довкілля відзначило, що відмовлятиме в наданні дозволів для
видобутку сланцевого газу або розташування інфраструктурних об’єктів для видобутку
сланцевого газу на території першого поясу охоронних зон підземних джерел
водопостачання. Стандартна величина першого поясу складає 50 метрів від центру
водозабору. За межами першого поясу також можлива заборона на розміщення об’єктів для
видобутку сланцевого газу, в разі наявності неприйнятних ризиків для стану підземних
водних ресурсів. Стандартна величина другого поясу – від 250 до 500 метрів (залежно від
потужності водозабору) від центру водозабору. Аналогічні положення застосовуються і для
видобутку традиційних вуглеводнів.
Дозвільні процедури у сфері охорони довкілля
Відповідно до положень Water Resources Act 1991 оператор повинен надати Агентству з
охорони довкілля повідомлення про намір пробурити свердловину за місяць до початку
буріння (форма WR11). Повідомлення повинне містити інформацію про параметри буріння
свердловини, обсадку свердловини, зберігання хімічних речовин та палива на майданчику, а
також план поводження із буровим розчином. Крім того, в разі наміру проводити
стимуляцію свердловини (наприклад, гідророзрив пласта), повідомлення має також містити
інформацію про хімічні речовини, які планується використовувати. За результатами аналізу
отриманої інформації Агентство з охорони довкілля може вимагати додаткових роз’яснень
або змін до планів спорудження свердловини.
Надання екологічних дозволів регулюється Environmental Permitting (England and Wales)
Regulations 2010.
В Англії екологічні дозволи надаються Агентством з охорони довкілля. Існує два типи
екологічних дозволів, а саме: стандартні (standard permit), які передбачають певний набір
вимог з охорони довкілля для конкретних видів діяльності, та індивідуальні (bespoke permit),
які використовуються в разі відсутності стандартних вимог з охорони довкілля.
Підприємства нафтогазової промисловості повинні отримувати індивідуальні екологічні
дозволи. Водночас, в 2015 році планується запровадити стандартні дозволи для проектів
видобутку нафти і газу.
Відповідно до рекомендації Департаменту з енергетики та зміни клімату щодо регуляторних
практик у сфері видобутку вуглеводнів операторам рекомендується провести консультації з
регулюючим органом до подання заявок на отримання екологічних дозволів, а також
подавати заявки паралельно із отриманням дозволу на облаштування майданчика для
буріння.
Оператори, які планують видобувати вуглеводні, можуть мати потребу отримати такі
екологічні дозволи:
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-

-

дозвіл на діяльність в зоні розміщення підземних вод (включає будь-яку
діяльність, яка може призвести до потрапляння забруднюючих речовин у
підземні води; дозвіл не потрібен у випадках, коли регулятор не вбачає ризиків
від діяльності для стану підземних вод);
дозвіл на поводження з відходами буріння (до відходів буріння також
відносять зворотні води та гази, які викидаються в атмосферу);
дозвіл на промислові викиди (у випадках, коли планується спалювання на
факелі більше 10 тонн газу на добу);
дозвіл на поводження із радіоактивними речовинами;
дозвіл на скид стічних вод (у випадку забруднення стоків на території
майданчика).

Для більшості проектів з видобутку нетрадиційного газу вимагаються всі вищенаведені
дозволи.
У випадках розміщення бурового майданчика поблизу великих річок оператор також має
отримати спеціальний дозвіл, який враховує ризик підтоплення територій (flood risk consent).
В разі переходу від етапу геологорозвідувальних робіт до етапу промислового видобутку
дозвільні документи отримуються повторно.
Агентство з охорони довкілля підготувало для операторів технічне керівництво, яке
роз’яснює вимоги для отримання кожного екологічного дозволу та послідовність кроків.
Першим етапом в процесі отримання дозволів є попередні консультації з фахівцями
Агентства з охорони довкілля для уточнення переліку необхідних дозволів та вимог щодо їх
отримання.
Для подання заявки на отримання екологічних дозволів заповнюється спеціальна аплікаційна
форма, яка містить розділ із загальною інформацією про компанію та окремі розділи щодо
різних видів екологічних дозволів. Окрема аплікаційна форма заповнюється в разі отримання
дозволу на поводження з радіоактивними речовинами. В майбутньому Агентство з охорони
довкілля планує об’єднати дозволи в один для спрощення та прискорення дозвільних
процедур.
Після отримання заявки Агентство з охорони довкілля перевіряє правильність її заповнення
та повноту наданої інформації і приймає до розгляду або повертає заявнику для
доопрацювання.
Заявка на отримання дозволу на діяльність в зоні розміщення підземних вод повинна містити
детальну оцінку ризиків для забруднення підземних вод і опис заходів, спрямованих на
недопущення потрапляння в підземні води небезпечних речовин та мінімізації потрапляння в
підземні води інших забруднюючих речовин. Зокрема, заявка має містити інформацію про
характеристики буріння та обсадки свердловини, методи тестування цілісності обсадки, дані
про розташування свердловини та очікувані зони поширення речовин для стимуляції
видобутку, інформацію про речовини для гідророзриву та їх кількість, дані щодо
екологічного моніторингу тощо.
Заявка на отримання дозволу на поводження з відходами буріння повинна супроводжуватися
планом поводження з відходами (waste management plan). План поводження з відходами
повинен містити оцінку екологічних ризиків, опис заходів з їх мінімізації, дані про очікувану
кількість різних видів відходів, їх характеристику та заходи з моніторингу. До відходів
відносять речовини у твердій, рідкій або газоподібній формі, в т.ч. буровий шлам, вибурену
породу, зворотні води, використаний проппант, газоподібні забруднюючі речовини. Стічні
води від видобутку вуглеводнів класифікують як відходи буріння і повинні бути утилізовані
у безпечний спосіб. Можливі варіанти поводження зі стічними водами включають очищення
безпосередньо на ділянці та подальше повторне використання води і утилізацію твердих
залишків на ліцензованих підприємствах, направлення стічних вод на ліцензовану станцію
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очищення або скид у спеціалізований каналізаційний колектор з отриманням відповідних
дозволів. У плані поводження з відходами має також бути представлена детальна інформація
про спалювання газів на факелі (тип факелу, технічні характеристики, потужність, заходи з
безпеки та моніторингу тощо) та інформація про моніторинг і уникнення витоків метану.
Наданий дозвіл на поводження з відходами буріння може містити додаткові вимоги та умови
його дії.
В разі спалення на факелі більше 10 тонн газу на добу необхідно отримувати окремий дозвіл
на промислові викиди.
Видобування нафти та природного газу із використанням технологій стимуляції видобутку
(зокрема, гідророзриву пласта) класифікується як діяльність, пов’язана із природними
радіоактивними речовинами, а тому оператори повинні отримати дозвіл на поводження із
радіоактивними речовинами. Вимоги для отримання такого дозволу включають
використання кращих доступних технологій щодо мінімізації негативного впливу
радіоактивних відходів, зокрема використання закритих систем зберігання зворотних вод.
Незабруднені стоки води (наприклад, дощової води) можуть скидатися у водні об’єкти без
отримання спеціальних дозволів. Однак, в разі забруднення таких стоків необхідно подавати
заявку на отримання дозволу на скид стічних вод. Такий дозвіл може бути наданий лише у
випадках, коли практично не доцільно уникнути забруднення стоків і коли такі стоки не
спричиняють забруднення водного об’єкту.
Заяви на отримання екологічних дозволів публікують на сайті Агентства з охорони довкілля
та розміщують у публічному реєстрі дозвільних документів для збору коментарів
громадськості.
Заява на отримання типового екологічного дозволу може розглядатися близько 13 тижнів
(термін не є юридично зобов’язуючим). В разі визнання Агентством з охорони довкілля
проектної ділянки такою, що «викликає високу зацікавленість громадськості» (що цілком
вірогідно для проектів з видобутку нетрадиційних вуглеводнів) термін збору коментарів
може бути розширений, а також може проводитися ширша рекламна кампанія, наприклад, у
місцевих газетах, і повторне громадське обговорення на етапі підготовки проекту рішення
щодо видачі дозволу. В такому випадку загальна тривалість процедури отримання
екологічних дозволів може сягати 4-6 місяців і більше. Термін розгляду заявок залежить від
якості їх підготовки та рівня підтримки місцевої громадськості. В разі запровадження
стандартних дозволів для проектів з видобутку нафти і газу термін розгляду документів на
надання екологічних дозволів може скоротитися до 2-3 тижнів.
За оцінкою компанії Quadrilla, загальний термін отримання всіх погоджень та дозволів для
початку буріння свердловини може складати 16 місяців.
Рішення про надання дозволу також публікується у загальнодоступному реєстрі.
Надання екологічних дозволів є платним.
Дозволи на використання водних ресурсів
В разі використання для видобутку вуглеводнів, в т.ч. гідророзриву, води, яка надається
спеціалізованими водопостачальними компаніями, оператор не повинен отримувати
окремого дозволу на використання водних ресурсів.
Для використання води з поверхневих та підземних водних об’єктів відповідно до положень
Water Resources Act 1991 оператори мають отримати ліцензію на водокористування (water
abstraction license), якщо забір води перевищує 20 метрів кубічних на добу. Ліцензія
надається Агентством з охорони довкілля у випадку, якщо заявлений забір води не завдасть
шкоди довкіллю та іншим водокористувачам. Заяви на отримання ліцензії на
водокористування для нафтогазових компаній розглядаються у звичайному режимі.
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Заявка на отримання ліцензії на водокористування повинна містити інформацію про джерела
водопостачання, очікувані обсяги водозабору, гідрологічну та гідрогеологічну інформацію.
Оператори також зобов’язані повідомити Агентство з охорони довкілля про заплановані
заходи щодо захисту водних ресурсів, в т.ч. підземних водних ресурсів, в процесі буріння та
використання свердловини. Агентство з охорони довкілля розглядає одержану інформацію та
може встановлювати додаткові вимоги для захисту водних ресурсів.
В разі використання води з підземних водних джерел до подання заявки на отримання
ліцензії необхідно отримати додаткове погодження для будівництва і тестування
свердловини для використання підземних вод.
Термін дії ліцензії може складати від 6 до 18 років і може бути продовжений на додаткових
12 років. В окремих випадках може бути надана ліцензія терміном на 24 роки.
Крім того, Агентство з охорони довкілля може надати короткострокову ліцензія на
водокористування в разі, коли забір води триватиме менше 28 днів.
Термін розгляду заявок на отримання короткострокової ліцензії на водокористування
складає 28 днів, а для звичайної ліцензії на водокористування – 4 місяці.
Надання ліцензій на водокористування є платним.
Повідомлення про поданні заяви на отримання ліцензій публікують на сайті Агентства з
охорони довкілля.
Технологічні вимоги до видобутку вуглеводнів
Для проведення гідророзриву пласта дозволяється використовувати лише речовини, які були
оцінені як нетоксичні відповідно до Groundwater Daughter Directive.
У Великобританії типовим є спорудження 3 шарів обсадних колон (кондукторна, внутрішня,
експлуатаційна) із цементуванням міжтрубного простору. В окремих випадках може
встановлюватися додаткова внутрішня обсадна колона.
Відповідність проекту свердловини та його реалізації регуляторним вимогам перевіряється
інспектором уповноваженого органу з охорони здоров’я та безпеки, а також незалежним
інспектором.
Вимоги до безпеки праці на буровому майданчику викладені в Health and Safety at Work Act
1974, Borehole Site and Operations Regulations 1995 (питання безпеки та охорони здоров’я на
бурових майданчиках) та Offshore Installations and Wells (Design and Construction, etc)
Regulations 1996 (питання забезпечення цілісності свердловин, застосовується також і для
проектів на суші).
Design and Construction Regulation містить положення, відповідно до якого свердловини
мають проектуватися, споруджуватися та експлуатуватися у спосіб, який мінімізує,
наскільки це практично можливо, ризик проникнення рідин у навколишнє середовище
(принцип ALARP - as low as is reasonably practicable). Відповідно до документу, оператор
повинен провести геологічну оцінку ділянки до початку проведення робіт зі спорудження
свердловини, а також регулярно надавати звіти про роботу свердловини до органу,
уповноваженого за контроль безпеки праці та охорони здоров’я.
Відповідно до Borehole Sites and Operations Regulations 1995 оператор повинен за 21 день до
початку буріння повідомити уповноважений за контроль безпеки праці та охорони здоров’я
орган про свій намір розпочати буріння свердловини або роботи з ліквідації свердловини.
Таке повідомлення повинне містити інформацію про свердловину, обладнання, яке буде
використовуватися, програму робіт, інформацію про геологічне середовище тощо. Крім того,
Borehole Sites and Operations Regulations містить вимоги щодо складання плану ліквідації
аварійних ситуації та вимоги до контролю за станом свердловини.
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Уповноважений орган з охорони здоров’я та безпеки встановив такі вимоги щодо обсадки
свердловин на нафту та газ:
-

всі обсадні колони після цементування затрубного простору і перед продовженням
буріння чи перфорацією повинні пройти випробовування тиском належних значень;
зони, що містять вуглеводні, повинні бути ізольованими;
після операцій з цементування необхідно проводити тестування якості обмурівки та
її відповідності плановим характеристикам; кондукторна обсадна колона та перша
технологічна колона, зазвичай, цементується на всій протяжності до поверхні землі,
а внутрішня та експлуатаційна обсадна колона повинні бути зацементовані
принаймні до висоти, де починається попередня обсадна колона.

Асоціація нафтогазової галузі Великобританії розробила керівництво щодо забезпечення
цілісності свердловин, яке містить посилання на законодавчі норми та галузеві стандарти Well Integrity Guidelines.
Доступ до інформації
Агентство з охорони довкілля зобов’язане вести низку публічних реєстрів екологічної
інформації. Головний публічний реєстр агентства включає інформацію про екологічні
дозволи (для промислових підприємств, на поводження з радіоактивними відходами, на
утилізацію відходів, на скиди стічних вод), підприємства, які працюють у сфері поводження
з відходами, а також про заходи із забезпечення дотримання дозвільного законодавства.
Інформація, яка зберігається в реєстрах, може бути також надана зацікавленим сторонам в
електронній або паперовій формі у місцевих відділеннях Агентства з охорони довкілля.
Крім того, на сайті Агентства з охорони довкілля представлені карти з екологічною
інформацією, зокрема, карта ліцензій на водокористування з підземних та поверхневих
водних джерел, карта водоохоронних зон підземних джерел водопостачання та карта
водоносних горизонтів, карта ділянок охорони поверхневих та підземних джерел питної
води, карта забруднення повітря тощо.
Британська служба геології також на своєму сайті розмістила карти, на яких зображено
розташування сланцевих покладів та основних водоносних горизонтів.
Агентство з охорони довкілля зазвичай оприлюднює інформацію про речовини, які
використовують для гідророзриву, однак може не повідомляти про частки окремих речовин з
огляду на комерційну таємницю.
Хімічні речовини, які оператор планує використовувати для проведення гідророзриву пласта,
перевіряють на небезпечність у кожному конкретному випадку Агентством з охорони
довкілля. Небезпечність хімічних речовин перевіряють за допомогою спеціальної методики.
Оператори повідомляють детальну інформацію про склад рідини для гідророзриву
регуляторному органу, а також публікують короткий опис для загального доступу. На даний
час у Великобританії гідророзрив пласта проводила лише одна компанія – Cuadrilla.
Інформація про використані хімічні речовини представлена на сайті компанії.
Британська служба геології провела національне дослідження вмісту метану в підземних
водах на територіях, де можливий видобуток сланцевого газу (National Baseline Methane
Survey). Дані національного дослідження використовують як базу для порівняння та
визначення впливу видобутку вуглеводнів на довкілля в рамках екологічного моніторингу та
інспекційних перевірок.
Заходи з оптимізації дозвільних та регуляторних практик
Запроваджені та заплановані заходи щодо оптимізації дозвільних та регуляторних практик
для підприємств нафтогазової промисловості включають:
-

можливість запровадження спрощеного режиму отримання дозвільних документів для
пріоритетних проектів;
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-

-

-

публікація офіційних керівництв та роз’яснень щодо практики надання дозвільних
документів, регуляторних процедур, заповнення аплікаційних форм тощо;
плани запровадження стандартних екологічних дозволів, які передбачають певний
набір вимог з охорони довкілля для конкретних видів діяльності та спрощену
процедуру погодження, для проектів видобутку нафти і газу;
практика попередніх консультацій із регуляторними органами та паралельного
оформлення дозволів на облаштування майданчика для буріння та екологічних
дозволів;
єдина аплікаційна форма для оформлення всіх дозвільних документів у сфері охорони
довкілля.
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Польща
Станом на кінець 2014 року в
Польщі
пробурено
67
розвідувальних
свердловин
на
сланцевий газ, включаючи 16
горизонтальних, проте досі не було
отримано комерційно привабливих
притоків природного газу. Низка
міжнародних компаній вийшли з
польського ринку, однак уряд
країни продовжує вдосконалювати
регуляторну
базу
для
пришвидшення
розвідки
нетрадиційних вуглеводнів.
Основним
законодавчим
документом,
який
регулює
видобуток вуглеводнів в Польщі, в
тому
числі
нетрадиційного
природного газу, є Закон про
геологію та видобувну діяльність
(Geological and Mining Law / Prawo
geologiczne i górnicze).
Мапа ліцензійних майданчиків у Польщі.

Відповідно до Закону, права на
ресурси надр у Польщі належать
державі. Права на геологічну
розвідку та видобуток природного газу уповноважене надавати Міністерство охорони
навколишнього середовища (Ministry of Environment / Ministerstwo Środowiska).
Джерело: polskielupki.pl

Для отримання таких прав компанія повинна отримати відповідну ліцензію (concession) та
укласти з Міністерством охорони навколишнього середовища договір на розробку надр
(mining usufruct agreement). Надання ліцензії та укладання договору, зазвичай, відбувається
за результатами аукціону серед компаній-претендентів.
Ліцензії надаються терміном від 3 до 50 років і покривають діяльність з розвідки або
видобутку вуглеводнів на визначеній ліцензійній ділянці. За надання ліцензії стягується збір,
розмір якого залежить від площі ліцензованої ділянки. 60% даного збору надходить до
місцевих бюджетів, а 40% - до Національного фонду охорони довкілля та управління
водними ресурсами.
В разі порушення оператором вимог законодавства, зокрема в частині охорони довкілля та
ефективного використання природних ресурсів, а також порушення умов ліцензії (в т.ч.
щодо термінів виконання робіт) Міністерство охорони навколишнього середовища може
призупинити дію ліцензії до усунення порушень, а вразі невиконання вимог – скасувати
ліцензію або обмежити сферу її дії без компенсації витрат.
Договір на розробку надр передає права на розвідку або видобуток природних ресурсів від
держави до власника ліцензії В договорі зазначають основні умови проведення
геологорозвідувальних робіт на певній території або умови видобутку вуглеводнів на
певному родовищі протягом визначеного періоду часу. За укладання договору також
стягується збір, розмір якого залежить від площі ліцензованої ділянки.
Для етапів геологічної розвідки та промислового видобутку станом на 2014 рік необхідно
укладати окремі договори та отримувати окремі ліцензії.
23

Площа ліцензійної ділянки на етапі геологічної розвідки не може перевищувати 1200
кілометрів квадратних. Компанії, які здійснили геологічну розвідку родовища та затвердили
визначеним законодавством чином геологічну документацію родовища, мають пріоритетне
право на отримання ліцензії та укладання договору на промислову розробку надр.
На етапі геологічної розвідки діяльність відбувається відповідно до затвердженого проекту
геологорозвідувальних робіт (geological works plan / projekt robót geologicznych). Такий
проект, зокрема, повинен визначати мету і спосіб проведення геологічних робіт, тип
геологічної документації, яка буде розроблена за результатами геологічних робіт, графік та
територію робіт, заходи захисту навколишнього природного середовища, в т.ч. підземних
водних ресурсів, тощо. Проект геологічних робіт складається із описової та графічної
частини (карт), а детальні вимоги до проектів встановлюються Міністерством охорони
навколишнього середовища. Геологічні роботи на етапі розвідки можуть включати аналіз
геологічної інформації, проведення сейсмічних досліджень та буріння однієї або кількох
свердловин.
При переході до етапу промислового видобутку оператор на основі результатів
геологорозвідувальних робіт повинен підготувати та затвердити в Міністерстві охорони
навколишнього середовища геологічну документацію на родовище (dokumentacja geologiczna
złoża), а також розробити план розробки родовища (projekt zagospodarowania złoża). План
розробки родовища додається до заявки на отримання ліцензії на промисловий видобуток
вуглеводнів. Геологічні роботи на етапі промислового видобутку відбуваються відповідно до
планів видобутку (plan ruchu zakładu górniczego / mining plant operation plan), який
розробляється для кожного видобувного майданчика після отримання ліцензії на
промисловий видобуток і затверджується уповноваженим органом державної геологічної
служби із врахуванням коментарів місцевої влади. В плані видобутку зазначається загальна
інформація про компанію та проект, інформація про облаштування свердловини, геологічні
та гідрогеологічні характеристики родовища, видобувні запаси нафти і газу, спосіб обліку
видобутих корисних копалин, спосіб поводження з відходами під час видобутку та іншу
інформацію. В документі також зазначається характеристика майданчика для буріння, опис
споруд та об’єктів, інформація про визначені охоронні зони, а також про вплив проекту на
навколишнє природне середовище. Крім того, план видобутку містить інформацію про
основне обладнання, яке використовується для видобутку, інтенсифікації і виробництва
енергії; заходи з охорони праці, здоров’я і довкілля; інформацію про бурові розчини, спосіб
поводження зі стічними водами, методи ліквідації свердловини тощо. В частині охорони
довкілля план видобутку повинен містити інформацію про такі аспекти: захист поверхні
землі, рекультивацію ділянки після завершення видобутку, управління відходами,
управління водними ресурсами та стічними водами, захист поверхневих та підземних водних
ресурсів, захист від шуму і вібрацію, охорону атмосферного повітря, зберігання небезпечних
та радіоактивних речовин. До плану видобутку додаються схеми та карти, на яких, зокрема,
зображено розташування свердловин, бурових майданчиків, природоохоронних територій та
охоронних зон. План видобутку розробляється на період від 2 до 6 років або на весь період
роботи на ділянці, якщо він менший 2 років.
Крім того, на етапі промислового видобутку необхідно отримувати дозвіл на спорудження
свердловини (pozwolenie na budowę zakładu górniczego), який надається державною
геологічною службою.
Державна геологічна служба (State Mining Authority / Wyższy Urząd Górniczy) контролює
питання безпеки, охорони праці, операційного контролю, охорони довкілля, а також надає
дозволи на експлуатацію установок та обладнання. Крім того, Державна геологічна служба
затверджує операційні плани видобувних та геологорозвідувальних підприємств та зміни до
них.
Генеральний директорат з охорони довкілля (General Director for Environmental Protection /
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) та його регіональні підрозділи надають свої
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висновки щодо необхідності проведення оцінки впливу на навколишнє середовище,
предмету такої оцінки та доцільності надання висновку про екологічні вимоги до реалізації
проектів.
Інспекція з захисту навколишнього середовища контролює дотримання законодавства у
сфері охорони довкілля.
Оцінка впливу на навколишнє середовище
Вимоги до проведення оцінки впливу на навколишнє середовище визначені в Законі про
доступ до екологічної інформації та охорону довкілля (Act on the Provision of Information on
the Environment and its Protection, Public Participation in Environmental Protection and
Environmental Impact Assessments / Ustawa …), який відбиває вимоги директиви ЄС
85/337/EC.103.
Даний закон визначає, що оцінка впливу на навколишнє середовище проводиться для
проектів, які завжди мають або можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище.
Крім того, проведення оцінки впливу на навколишнє середовище вимагається для проектів,
які можуть мати негативний вплив на природоохоронні території, віднесені до мережі Natura
2000.
Розпорядженням Ради Міністрів визначені проекти, які можуть мати значний негативний
вплив на навколишнє середовище. До проектів, які завжди мають значний вплив на довкілля,
зокрема, віднесені проекти з промислового видобутку природного газу в обсязі більше
500 000 м3 на рік та проекти з промислового видобутку нафти в обсязі більше 500 тонн на
рік, а також проекти з видобутку вуглеводнів на шельфі морів. До проектів, які потенційно
можуть мати значний вплив на довкілля, зокрема, віднесені:
- проекти промислового видобутку нафти і газу менших обсягів, ніж зазначено вище;
- проекти зі спорудження геологорозвідувальних свердловин на нафту і газ глибиною
понад 1000 метрів на ділянках, розташованих менше, ніж 500 метрів від населених
пунктів, в охоронних зонах водозаборів, водоохоронних територіях водних об’єктів або
природоохоронних територіях;
- проекти зі спорудження геологорозвідувальних свердловин на нафту і газ глибиною
понад 5000 метрів на ділянках, не зазначених вище.
Рішення про необхідність проведення оцінки впливу на навколишнє середовище
приймається уповноваженим органом, відповідальним за надання висновку про екологічні
вимоги до реалізації проекту (decision on environmental conditions / decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach).
Для отримання висновку про екологічні вимоги до реалізації проекту компанія подає заяву,
звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище (для проектів, які завжди мають значний
вплив на довкілля) або інформаційну карту з основними характеристиками проекту (для
проектів, які потенційно можуть мати значний вплив на довкілля, та у випадках, коли
компанія прагне погодити предмет оцінки впливу на навколишнє середовище для проектів,
які завжди мають значний вплив на довкілля), кадастрові карти та витяги з земельного
реєстру та інші супровідні документи. Висновок про екологічні вимоги до проекту
необхідний, зокрема, для отримання ліцензії на розвідку або видобуток вуглеводнів, а також
перед отриманням дозволу на будівництво і має додаватися до заявки на отримання даних
документів. Висновок про екологічні вимоги до реалізації проекту залишається чинним
протягом 4 років з можливістю подовження терміну дії на 2 роки в окремих випадках.
Термін розгляду документів і прийняття рішення визначається Кодексом про адміністративні
процедури і складає 1 місяць або 2 місяці у складних випадках. Термін розгляду може бути
подовженим в разі призупинення розгляду документів або затримці в наданні додаткових
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погоджень чи консультацій інших державних органів. Крім того, законодавством
передбачено 14 днів на оскарження рішення уповноваженого органу.
Для проектів видобутку вуглеводнів рішення про екологічні вимоги до проектів надають
керівники місцевої адміністрації та мери міст (wójt, burmistrz, prezydent miasta).
Для проектів, які потенційно можуть мати значний вплив на довкілля, уповноважений орган
приймає рішення про необхідність проведення оцінки впливу на навколишнє середовище на
основі інформаційної картки проекту. При цьому враховується тип і характеристики проекту
(масштаб, використання природних ресурсів, утворення забруднення, використання
небезпечних речовин тощо), місце реалізації проекту (використання земельних ділянок,
розташування природоохоронних територій, водних об’єктів, лісів тощо), тип, масштаб,
вірогідність та тривалість можливого негативного впливу на навколишнє середовище.
Рішення приймається із врахуванням висновків регіонального директората з охорони
довкілля (Regional Director for Environmental Protection). В разі проведення оцінки впливу на
навколишнє середовище для отримання дозволу на будівництво також необхідно отримати
висновок місцевих органів санітарної інспекції.
Для отримання таких висновків державний орган, який розглядає документи, подає
відповідний запит, інформаційну картку проекту, а також витяги і плани з реєстрів
земельних ділянок. Органи, які отримують такі запити, повинні надати свій висновок щодо
необхідності проведення оцінки впливу на навколишнє середовище та її предмету протягом
14 днів з можливістю подовження терміну розгляду у визначених законодавством випадках.
За результатами розгляду уповноважений орган виносить рішення про необхідність
проведення оцінки впливу на навколишнє середовище та предмет такої оцінки або рішення
про відсутність такої необхідності. Обґрунтоване рішення має бути прийняте
уповноваженим органом протягом 30 днів з моменту подачі документів.
В разі звернення компанії щодо визначення предмету оцінки впливу на навколишнє
середовище для проектів, які завжди мають негативний вплив на довкілля, в рамках
процедури отримання висновку про екологічні вимоги до проекту, таке рішення приймається
протягом 30 днів та із врахуванням висновків регіонального директората з охорони довкілля
і, в разі потреби, місцевих органів санітарної інспекції (за аналогією із прийняттям рішення
про необхідність ОВНС). При цьому розгляд документів про надання висновку про
екологічні вимоги до проекту призупиняється до подання звіту про оцінку впливу на
довкілля.
В разі подання звіту з оцінки впливу на навколишнє середовище для проектів, які завжди
мають негативний вплив на довкілля, одночасно із заявою на отримання висновку щодо
екологічних вимог до реалізації проекту уповноважений орган також передає документи для
отримання висновків регіонального директората з охорони довкілля і, в разі потреби,
місцевих органів санітарної інспекції. Регіональний директорат з охорони довкілля повинен
затвердити проект та встановити вимоги до його реалізації або надати висновок щодо
необхідності проведення додаткової оцінки впливу на навколишнє середовище в рамках
процедури отримання дозволу на будівництво. Таке рішення повинне бути прийняте
протягом 30 днів.
Додаткова оцінка впливу на навколишнє середовище в рамках процедури отримання дозволу
на будівництво може бути також проведена в разі зміни характеристик проекту або за
ініціативою власника проекту.
Оцінка впливу на навколишнє середовище повинна передбачати визначення та аналіз прямих
і непрямих факторів впливу проекту на довкілля, здоров’я людей та якість людського життя,
а також впливу на культурну спадщину і споруди. Крім того, оцінка впливу на навколишнє
середовище повинна містити опис заходів щодо зменшення негативного впливу проекту на
довкілля та екологічного моніторингу.
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Процедура оцінки впливу на навколишнє середовище передбачає підготовку та
затвердження звіту, отримання погоджень та участь громадськості в обговоренні.
Для забезпечення участі громадськості, орган, який уповноважений приймати рішення щодо
затвердження оцінки впливу на довкілля, повинен оприлюднити інформацію про збір
коментарів громадськості, спосіб ознайомлення із документацією та поданням коментарів,
уповноважений орган, який розглядає надані коментарі, а також час та місце проведення
громадських слухань. Коментарі громадськості збирають протягом 21-денного терміну.
Коментарі громадськості збирають в письмовій, електронній або усній формі із подальшим
занесенням до протоколу громадських слухань. Громадські екологічні організації мають
право брати участь в громадських слуханнях, а також подавати скарги на рішення
уповноважених органів про затвердження оцінки впливу на навколишнє середовище.
Звіти про оцінку впливу на навколишнє середовище повинні бути доступні для
громадськості.
За результатами аналізу звіту про оцінку впливу на навколишнє середовище, висновків
регіонального директора з охорони довкілля, коментарів громадськості та інших супровідних
документів уповноважений орган надає рішення про екологічні вимоги до проекту. Таке
рішення повинне містити опис вимог щодо охорони навколишнього середовища та
уникнення аварійних ситуацій під час реалізації проекту, а також може містити вимоги щодо
контрольного аналізу виконання вимог в процесі реалізації проекту. Зокрема, в рішенні
можуть викладатися вимоги (місця відбору проб, перелік необхідних аналізів, частота
моніторингу) до моніторингу підземних вод в радіусі 500 метрів від місця видобутку.
Генеральний директорат з охорони довкілля має право визнати недійсними рішення про
екологічні вимоги до проектів, видані керівниками місцевих адміністрацій та мерами міст.
Обмеження щодо розміщення свердловин
Відповідно до правил безпеки при видобутку вуглеводнів Польщі (Regulation of the Minister
of Economy of 28 June 2002. On occupational health and safety, operation and specialized fire
protection in the mineral-extracting industries through drilling) встановлені такі вимоги щодо
розміщення свердловин:
-

свердловина повинна розташовуватися щонайменше на відстані 50 метрів від
відкритих джерел вогню;

-

відстань від свердловини до залізничних колій, струмків та інших водних об’єктів,
доріг загального користування та будівель повинна принаймні в 1,5 рази
перевищувати висоту бурового верстата; такою ж, але не меншою 30 м повинна бути
відстань від свердловини до високовольтних ліній електропередачі.

Об’єкти, пов’язані із видобуванням вуглеводнів (свердловини, трубопроводи, газові
сховища, станції очищення природного газу тощо) повинні розташовуватися на відстані не
менше 50 метрів від доріг загального користування, залізничних колій, адміністративних та
житлових будинків та інших об’єктів з відкритим вогнем.
У випадку ризику викидів сірководню відстань від свердловини до житлових будинків
повинна становити від 100 до 1500 метрів залежно від можливої концентрації сірководню в
повітрі, типів будинків та кількості населення в них.
В разі розташування нафтогазової свердловини на територіях лісу або на відстані 100 метрів
від границі лісу додатково необхідно погоджувати заходи з охорони лісових ресурсів.
Обмеження щодо розміщення свердловин є загальними для традиційних і нетрадиційних
покладів вуглеводнів.
Крім того, обмеження на видобуток вуглеводнів та іншу господарську діяльність
встановлюються у водоохоронних зонах та зонах охорони джерел водопостачання відповідно
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до вимог Закону про водні ресурси. Зокрема, в першому поясі зони охорони водозаборів з
підземних та поверхневих джерел водопостачання забороняється будь-яка діяльність, не
пов’язана із водопостачанням. У другому поясі зони охорони водозаборів з підземних та
поверхневих джерел забороняється діяльність, яка може мати негативний вплив на роботу
водозабору, зокрема скидання стічних вод, виконання земельних робіт, розміщення полігонів
небезпечних та інших відходів, зберігання радіоактивних відходів, будівництво нових
водозаборів. Для зони охорони водозаборів з підземних водних джерел додатково
встановлюється обмеження на видобування корисних копалин та розміщення відходів
буріння. Розміри зони охорони водозаборів встановлюються в кожному конкретному
випадку місцевими органами управління водними ресурсами за заявою власника водозабору
на основі гідрогеологічних, гідрологічних, гідрографічних та геоморфологічних досліджень.
У водоохоронних зонах поверхневих водних об’єктів можуть бути встановлені обмеження на
господарську діяльність, зокрема, будівництво споруд, виконання робіт, що можуть
призвести до забруднення ґрунтів і води, а також реалізацію інвестиційних проектів, які
можуть мати значний негативний вплив на довкілля. Водоохоронні зони встановлюються
місцевими органами ради управління водними ресурсами.
Додаткові обмеження на розміщення свердловин для видобутку вуглеводнів можуть бути
встановленні на природоохоронних територіях.
Крім того, ділянка, де передбачається видобування вуглеводнів, повинна мати відповідне
цільове призначення. Відповідно до Закону Про геологію та видобувну діяльність після
затвердження геологічної документації на родовище територія, на якій передбачається
видобуток вуглеводнів, повинна бути відображена у місцевих планах господарського
використання земельних ділянок. У випадку, коли очікують суттєві впливи на довкілля, такі
плани повинні також визначати охоронні та захисні зони, де забороняється видобувна
діяльність або розміщення споруд. Видобуток вуглеводнів на певній земельній ділянці може
бути дозволений лише у випадку, коли така діяльність не суперечить цільовому
призначенню або характеристикам ділянки, визначеним в місцевому плані використання
земельних ділянок або інших окремих регуляторних документах.
Дозвільні процедури у сфері охорони довкілля
У Польщі процедури надання більшості дозвільних документів у сфері охорони довкілля
регулюються
положеннями
Адміністративного
кодексу
(Kodeks
postępowania
administracyjnego). Відповідно до положень даного документу, державні органи повинні
розглядати звернення протягом терміну не більше ніж один місяць, а в особливо складних
випадках – не більше двох місяців. Однак, дані терміни не включають періоди призупинення
розгляду заявок відповідно до вимог законодавства, затримок в наданні додаткових
погоджень або консультацій, а також інших затримок не з вини державних органів.
Законодавством передбачено 14 денний термін для оскарження рішення про видачу або
відмову видачі дозвільного документу. В разі оскарження рішення справи можуть
розглядатися роками.
В разі необхідності врахування під час розгляду заяви на отримання дозвільного документу
позиції іншого органу (отримання висновку, погодження чи коментаря в іншій формі), така
позиція отримується уповноваженим органом без участі суб’єкту господарювання.
Зацікавлені органи повинні надавати свої висновки або погодження протягом 14 днів з
моменту отримання відповідного запиту, якщо інший термін не встановлений законом.
З огляду необхідності отримання погоджень і призупинення розгляду документів, процедури
надання екологічних дозволів можуть тривати кілька місяців.
Для видобутку вуглеводнів оператори повинні отримати дозвіл на водокористування, дозвіл
на утворення відходів, дозвіл на викиди в повітря та ліцензію на використання радіоактивних
матеріалів і речовин.
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В Польщі існує також практика надання інтегрованих екологічних дозволів, однак видобуток
природного газу та нафти не відноситься до галузей, для яких можливе надання інтегрованих
дозволів.
Дозволи у сфері охорони довкілля надаються місцевими органами влади. Для проектів, які
завжди мають значний вплив на довкілля, екологічні дозволи надають маршали воєводства
(керівники регіонів), а для інших проектів – старости районів.
Вимоги до отримання дозволів у сфері охорони довкілля визначаються в Законі про охорону
навколишнього природного середовища, Законі про водні ресурси.
Дозвіл на водокористування регулює використання водних ресурсів з поверхневих та
підземних водних джерел, а також скидання стічних вод у поверхневі або підземні водні
об’єкти та ґрунт. Дозвіл на спеціальне водокористування надається на період, що не
перевищує 20 років, а на скидання стічних вод – не період, що не перевищує 10 років.
Отримання дозволу на утворення відходів необхідне в разі генерації більше 1 тонни
небезпечних відходів або більше 5000 тонн інших відходів на рік. В разі потреби
підприємство має також отримувати дозвіл на переробку відходів та дозвіл на збір відходів.
В разі утворення небезпечних відходів, виробник повинен затвердити план управління
небезпечними відходами, який подається одночасно із заявою на отримання дозволу, за 30
днів до початку виробництва.
Порядок надання дозволів на викиди забруднюючих речовин і пилу в атмосферне повітря
визначається розпорядженням Міністерства охорони навколишнього середовища. Дозволи
на викиди забруднюючих речовин і пилу в атмосферне повітря надають терміном на 10
років. Викиди забруднюючих речовин в повітря не можуть перевищувати визначені в дозволі
значення і не можуть призводити до перевищення нормативів якості повітря за межами
виробничого майданчика. Додатково до заяви на отримання дозволу компанія подає модель
розсіювання забруднюючих речовин.
Дотримання умов дозволів контролюється регіональною інспекцією з охорони довкілля
(Voivodship Inspectorate for Environmental Protection). Якщо для проекту виконувалася оцінка
впливу на навколишнє середовище, інвестор повинен сповістити інспекцію х охорони
довкілля про заплановану дату початку робіт за 30 днів.
Дозволи на використання водних ресурсів
Використання водних ресурсів для видобутку вуглеводнів здійснюється на підставі дозволу
(pozwolenia wodnoprawne). Дозвіл для підприємств нафтогазової галузі надається на
загальних підставах.
Дозвіл на водокористування надається адміністративним рішенням місцевих органів влади –
старости району або керівника воєводства (marszałek województwa).
Дозвіл надається за заявою, до якої додається нетехнічний опис проекту, спеціальне
гідрогеологічне дослідження та детальна інформація про заплановане водокористування із
супровідними схемами, картами та діаграмами.
Термін надання дозволу на спеціальне водокористування визначається положеннями
Адміністративного кодексу (Kodeks postępowania administracyjnego). Державні органи
повинні розглядати звернення протягом терміну не більше ніж один місяць, а в особливо
складних випадках – не більше двох місяців. Законодавством передбачено 14 денний термін
для оскарження рішення про видачу або відмову видачі дозвільного документу.
Дозвіл на водокористування надається із врахуванням існуючих потреб у водних ресурсах,
впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище.

29

Відповідно до Закону про водні ресурси (Prawo wodne), дозвіл на водокористування не
вимагається, якщо забір води з поверхневих або підземних водних об’єктів не перевищує 5
метрів кубічних на добу.
Дозвіл на спеціальне водокористування надається на період, що не перевищує 20 років.
В дозволі визначається ціль та допустимі обсяги використання водних ресурсів, заходи щодо
охорони навколишнього середовища, а також вимоги до обліку кількості та якості
використаних водних ресурсів.
Технологічні вимоги до видобутку вуглеводнів
Контроль за дотриманням технологічних вимог до видобутку вуглеводнів здійснює
Державна геологічна служба. Зокрема, здійснюється перевірка пробурених свердловин на
предмет дотримання правил безпеки та охорони праці.
Детальні вимоги щодо дотримання безпеки, охорони праці та використання обладнання при
видобутку вуглеводнів представлені у розпорядженні Міністерства господарства Польщі.
Зокрема, правила безпеки вимагають ретельної ізоляції водоносних горизонтів для
уникнення їх забруднення під час буріння свердловин. Вимоги до обсадних колон в межах
водоносних горизонтів розробляються на основі спеціальних досліджень та мають бути
затверджені геологічною службою. Труби, які використовуються для обсадки, повинні мати
сертифікат виробника із зазначенням діапазону міцності сталі, товщини стінок та типу
з’єднань. Цемент, який використовується для цементування затрубного простору, повинен
мати сертифікати лабораторних досліджень із зазначеними характеристиками та висновку
щодо відповідності вимогам для обмурівки свердловин. Кондукторна обсадна колона та
перша технологічна колона цементуються до поверхні, внутрішня колона – на висоту, що
дозволить надійно ізолювати водоносні горизонти, а експлуатаційна – на висоту, що
дозволить надійно ізолювати вуглеводневі горизонти, з яких здійснюють видобуток. Після
проведення цементування проводиться тестування його якості.
У випадках, коли неможливо використана ти видобутий під час тестування свердловини
природний газ, допускається його спалення на факелі. В разі технологічної необхідності
допускається також скид природного газу в атмосферу.
Заходи з інтенсифікації припливу вуглеводнів виконуються відповідно до затвердженого
керівником підприємства технічного проекту.
У розпорядження міністерства економіки (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12
czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego) визначені вимоги до підготовки планів
ліквідації аварійних ситуацій, навчань щодо безпеки і дій під час аварійних ситуацій,
рятувальних робіт та відповідного обладнання.
Технічні вимоги до обладнання, яке використовується для видобутку вуглеводнів, та
процедура отримання дозволів на його використання описана в розпорядженні Ради
Міністрів Польщі.
Додаткові вимоги технологічного характеру можуть встановлюватися в кожному окремому
випадку в дозвільних документах.
Доступ до інформації
Заяви на отримання інтегрованих екологічних дозволів, дозволів на викиди забруднюючих
речовин та пилу в повітря, дозволів на водокористування та скид забруднених вод, дозволів
на утворення відходів, а також інформація про власне надані дозволи повинна бути
доступною для громадськості через публічні електронні реєстри екологічної інформації
місцевих органів влади.
Звіти про оцінку впливу на навколишнє середовище оприлюднюють для громадськості
органи місцевої влади, уповноважені на надання висновку щодо екологічних вимог до
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реалізації проекту. У Польщі не створено загальних електронних реєстрів, де публікуються
звіти про оцінку впливу на навколишнє середовища для всіх проектів, однак такі звіти
можуть бути отримані (в т.ч. електронному вигляді через електронну пошту) за запитом до
уповноваженого місцевого органу влади.
Законодавством Польщі не визначено обов’язку публікації інформації про речовини для
гідророзриву пласта, однак така інформація публікується на добровільних засадах
компаніями, які є учасниками Міжнародної асоціації нафтогазових компаній на сайті
www.ngsfacts.org.
Заходи з оптимізації дозвільних та регуляторних практик
В липні 2014 року в Польщі були прийняті зміни до законодавства, якими запроваджено
комбіновану ліцензію для геологічної розвідки та промислового видобутку вуглеводнів
(зміни набудуть чинності з 1 січня 2015 року). Ліцензії будуть надаватися на період від 10 до
30 років із зазначенням тривалості етапу геологічної розвідки та промислового видобутку.
При цьому тривалість етапу геологічної розвідки не може перевищувати 5 років з
можливістю продовження на 2 роки. Крім того, процедуру отримання дозволу на геофізичні
дослідження замінено на повідомлення про проведення таких дослідження для прискорення
дозвільних процедур. Зміни також стосуються процедури отримання рішення про
погодження оцінки впливу на навколишнє середовище – відтепер таке погодження необхідно
отримувати перед отриманням дозволу на буріння, а не на етапі подання заявки на ліцензію.
У вересні 2014 року був оприлюднений проект нового регуляторного акту (Hydrocarbons
Investment Act), який передбачає спрощення та пришвидшення дозвільних процедур.
Зокрема, запроваджуються пришвидшені процедури надання дозволів на будівництво та
екологічних дозволів. Передбачається, що дозвіл на викиди забруднюючих речовин буде
надаватися протягом 45 днів, дозвіл на використання водних ресурсів – протягом 30 днів,
дозвіл на будівництво - протягом 30 днів. Крім того, очікується запровадження посиленої
відповідальності за порушення термінів розгляду документів та принципу «мовчазної згоди».
Проведення геофізичних досліджень буде можливим без отримання ліцензії. Документ може
бути прийнятим в 2015 році. В разі прийняття даного документу термін отримання всіх
дозвільних документів та погоджень може скоротитися з близько 1 року до 3 місяців.
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Порівняння основних регуляторних вимог
Інформація
Наявність єдиного
спеціалізованого
дозвільного органу для
нафтогазових
підприємств

Британська Колумбія,
Канада
Так – Комісія з питань
нафти і газу (British Oil
and Gas Commission)

Орган, що надає дозвіл на
буріння свердловини

Комісія з питань нафти і
газу

Орган, що надає
екологічні дозволи

Орган, що надає дозвіл на
водокористування

Комісія з питань нафти і
газу. Спрощений
регуляторний режим без
отримання дозволів для
малих об’єктів нафтогазової
промисловості
Без отримання дозволів
при дотриманні
визначених
законодавством вимог.
Так. Викиди
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, стічні
води та відходи об’єднані
терміном «відходи».
Комісія з питань нафти і
газу

Тривалість отримання

Н/Д

Тривалість процедур
надання екологічних
дозволів для буріння
свердловини
Наявність інтегрованого
екологічного дозволу для
нафтогазових
підприємств

Англія,
Великобританія
Ні. Основні органи:
Департамент енергетики
та зміни клімату,
Агентство з охорони
довкілля, HSE, місцеві
ради
Департамент енергетики
та зміни клімату після
отримання дозволів на
облаштування майданчика
для буріння та
екологічних дозволів
Агентство з охорони
довкілля

Від 3 місяців (13 тижнів)
до 6 місяців

Ні. Однак запроваджена
єдина аплікаційна форма
для отримання
екологічних дозволів.
Агентство з охорони
довкілля
28

днів

–

Польща

Україна

Ні. Основні органи:
Міністерство ОНС,
Державна служба геології,
Директорат з охорони
довкілля, органи місцевої
влади
Міністерство охорони
навколишнього
середовища

Ні. Основні органи:
Міненерговугільпром,
Держгеонадра,
Мінприроди,
Держгірпромнагляд,
обласні держадміністрації
Держгірпромнагляд –
затверджує проект на
буріння.

Місцеві органи влади
(маршали воєводства та
старости районів).

Обласні державні
адміністрації
(департаменти екології
та природних ресурсів),
Мінприроди, обласні
ради
Від 1 місяця

1 місяць, у складних
випадках – 2 місяці
14 днів на оскарження
рішення
Ні.

Місцеві органи влади
(маршали воєводства та
старости районів).
для 1 місяць, у складних

Ні.

Обласне державна
адміністрація, обласна
рада
1 місяць
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дозволу на
водокористування
Необхідність проведення
ОВНС проектів
спорудження свердловин
для видобутку
вуглеводнів

ОВНС не проводиться для
проектів спорудження
свердловин. ОВНС
проводиться для проектів
з облаштування газових
сховищ, спорудження
газопереробних заводів та
будівництва газопроводів.

Тривалість процедури
отримання рішення про
затвердження ОВНС

8,5 місяців (255 днів) +
підготовчий період, який
може тривати від кількох
місяців до року і більше

Участь громадськості

Збір коментарів на етапі
затвердження технічного
завдання ОВНС та на етапі
розгляду документів про
оцінку впливу на довкілля

короткострокової ліцензії,
4 місяці – для звичайної.
В деяких випадках.
Обов’язково – для
промислових свердловин
потужністю 500 000 м3
природного газу або 500
тон нафти на добу. В
інших випадках – за
рішенням уповноваженого
органу на основі скрінінгу
проектних пропозицій, за
рішенням Міністерства з
енергетики та зміни
клімату або за ініціативою
власника проекту.
Додатково - оцінка
екологічних ризиків на
ранній стадії проекту з
видобутку нетрадиційного
газу.
4 місяці (16 тижнів) –
термін розгляду заявки
щодо отримання дозволу
на облаштування
майданчика для буріння
для проектів, які
передбачають ОВНС +
підготовчий період
(близько 6 місяців)
Збір коментарів в рамках
процедур отримання
дозволу на облаштування
майданчика для буріння та
екологічних дозволів

випадках – 2 місяці
14 днів на оскарження
Так, в усіх випадках.
В деяких випадках.
Обов’язково – для
промислових свердловин
потужністю 500 000 м3
природного газу або 500
тон нафти на добу. В
інших випадках – за
рішенням уповноваженого
органу на основі скрінінгу
проектних пропозицій.

6-15 місяців. В
середньому – 11,5 місяців

6-12 місяців

Збір коментарів на етапі
розгляду документів про
оцінку впливу на довкілля

Збір коментарів на етапі
розгляду документів про
оцінку впливу на довкілля
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Публічність звітів про
ОВНС

Наявність публічного
реєстру дозвільних
документів у сфері
охорони довкілля
Обмеження для
розташування свердловин
на нафту та газ

Загальна оцінка часу на
проходження дозвільних
процедур
Заходи з оптимізації
дозвільних процедур для
нафтогазової
промисловості

Вимога оприлюднення
інформації про
гідророзрив пласта (ГРП)

Так. Звіти про ОВНС
публікують на сайті
Центру інформації про
проекти

Так. Звіти про ОВНС
публікують на сайтах
місцевих державних
органів. Додатково - на
сайтах компаній.
Доступ до інформації про Так. Головний публічний
водні ресурси та ліцензії реєстр Агентства з
на водокористування - охорони навколишнього
North East Water Tool
середовища.
100 м від джерел
50 м від підземних джерел
водопостачання
водопостачання
20-100 м від водних
Природоохоронні
об’єктів
території
100 м від будинків та
Інші обмеження
споруд
визначають в кожному
Природоохоронні
окремому випадку
території
Н/Д
До 16 місяців

Єдиний дозвільний орган;
об’єднаний дозвіл на
утворення твердих,
газоподібних та рідких
відходів; особливий
механізм регулювання для
підприємств нафтогазової
галузі в частині поводження
з відходами; електронна
система подання заявок на
отримання екологічних
дозволів.
Так, з 1 січня 2012 року
fracfocus.ca.

Спеціальні відділи в
дозвільних органах,
офіційні керівництва щодо
проходження дозвільних
процедур, запровадження
єдиної аплікаційної
форми, розробка
стандартних дозволів для
нафтогазової
промисловості зі
спрощеною процедурою
їх отримання
Так. Агентство з охорони
довкілля, сайти
видобувних компаній

Так. Звіти про ОВНС
оприлюднюють місцеві
органи влади.

Ні. Окремі компанії
можуть публікувати
звіти про ОВНС на своїх
сайтах.

Так. Публічні електронні
реєстри екологічної
інформації

Відсутній загальний
відкритий для
громадськості реєстр
дозвільних документів.
Водоохоронні зони, зони
Від 300 до 1000 м від
охорони джерел
житлової забудови
водопостачання
Водоохоронні зони, зони
50 м від будинків та споруд, санітарної охорони
доріг загального
джерел водопостачання
користування
Природоохоронні
Природоохоронні
території
території
До 18 місяців
До 24 місяців

Єдина ліцензія для етапу
геологічної розвідки та
промислового видобутку,
пришвидшення процедур
надання дозволу на
будівництво та
екологічних дозволів

Див. розділ «Пропозиції
щодо реформування
регуляторних практик в
Україні»

Не встановлена.
Добровільне оприлюднення
- www.ngsfacts.org

Ні.
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Пропозиції щодо реформування регуляторних практик в Україні
Процедури отримання документів дозвільного характеру та різного роду погоджень для
нафтогазової промисловості України є багатоетапними та довготривалими (див. додаток 1).
Відповідно до Закону України «Про нафту і газ», користування нафтогазоносними надрами,
пошук і розвідка родовищ нафти і газу та їх експлуатація здійснюються лише за наявності
спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами.
Невід'ємним додатком до спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами
є угода про умови користування нафтогазоносними надрами, яка укладається із Державною
службою геології та надр України (Держгеонадра). Істотними умовами угоди про умови
користування нафтогазоносними надрами є програма робіт, джерела фінансування робіт,
строки виконання робіт, зобов'язання щодо охорони довкілля тощо.
Спеціальні дозволи для видобутку вуглеводнів можуть надаватися на:
•
•
•

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову
розробку родовищ – терміном до 5 років для проектів на суходолі;
видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ) – терміном до 20 років для
проектів на суходолі;
геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову
розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою
родовищ) – терміном до 20 років для проектів на суходолі.

Розвідувальні роботи на родовищах нафти і газу (геологічне вивчення нафтогазоносних надр)
завершуються шляхом затвердження Державною комісією України по запасах корисних
копалин (ДКЗ), що діє при Держгеонадра, геолого-економічної оцінки запасів нафти і газу та
супутніх компонентів. Затвердження геолого-економічної оцінки запасів нафти і газу
здійснюється на основі проведення ДКЗ експертизи та оцінки запасів корисних копалин.
Державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин проводиться на підставі звітів, які
містять в собі матеріали з геологічного вивчення родовищ корисних копалин, підрахунок їх
запасів та техніко-економічне обґрунтування промислового значення. Звіт про геологоекономічну оцінку запасів передається до Державного інформаційного геологічного фонду
України. Позитивні результати експертизи та оцінки запасів корисних копалин є підставою для
взяття їх на державний облік і зарахування до Державного фонду родовищ корисних копалин.
Введення родовища або окремого покладу нафти і газу в дослідно-промислову розробку або у
промислову розробку здійснюється за рішенням Міністерства енергетики та вугільної
промисловості на підставі обґрунтованої заяви надрокористувача. До заяви на введення в
дослідно-промислову розробку додаються проект дослідно-промислової розробки родовища
(покладу) та проект його облаштування, а також затверджений інвестиційний проект
(програма). Для введення родовища (покладу) нафти і газу у промислову розробку
надрокористувач повинен мати такі документи: спеціальний дозвіл на видобування нафти і
газу (промислову розробку родовищ); затверджену геолого-економічну оцінку запасів
родовища (покладу) за результатами розвідувальних робіт; акти або договори на користування
земельними ділянками та акт про надання гірничого відводу для розробки родовища;
затверджений ЦКР (центральною комісією при Міністерстві енергетики та вугільної
промисловості з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та
експлуатації підземних сховищ газу) технологічний проект (схему) промислової розробки
родовища (покладу), комплексний проект його облаштування та інвестиційний проект
(програму); дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері промислової безпеки та державного гірничого нагляду. Дозвіл про введення в
промислову розробку родовища на практиці оформлюється наказом Міністерства енергетики
та вугільної промисловості про введення у промислову розробку.
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На кожному з етапів (геологічне вивчення, дослідно-промислова експлуатація, промислова
розробка) для буріння свердловини надрокористувачі повинні розробляти та затверджувати
проектну документацію, проводити оцінку впливу на навколишнє середовище та отримувати
документи дозвільного характеру у сфері охорони довкілля (див. додаток 2).
Необхідність погодження та затвердження проектної і дозвільної документації різними
зацікавленими сторонами та регуляторними органами, а також наявність різних центрів
прийняття рішення про видачу документів дозвільного характеру у сфері охорони довкілля і
неузгодженість між чинними нормативно-правовими документами призводять до
затягування реалізації проектів з видобутку нафти і газу.
Дані пропозиції щодо удосконалення регуляторних та дозвільних практик розроблені на
основі дослідження «Регулювання розвідки та видобування нетрадиційних вуглеводнів в
частині охорони довкілля та екологічного моніторингу», а також вивчення міжнародного
досвіду регулювання видобутку нетрадиційного природного газу, представленого у
попередніх підрозділах.
Пропозиції розглядають три аспекти реформування регуляторної бази, а саме: удосконалення
дозвільних процедур, врахування особливостей видобутку нетрадиційних вуглеводнів і
підвищення прозорості та доступності інформації.
Єдиний орган для отримання документів дозвільного характеру
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №526 від 21 травня 2009 року «Про
заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності» документи дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного
середовища (висновок щодо державної екологічної експертизи, дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозвіл на
здійснення операцій у сфері поводження з відходами, дозвіл на спеціальне
водокористування) видаються виключно через дозвільні центри.
Дозвільні центри є частиною центрів надання адміністративних послуг, які здійснюють
прийом заяв та супровідних документів, їх передачу дозвільним органам та видачу
документів дозвільного характеру.
Власне рішення про видачу документів дозвільного характеру або відмову у видачі приймає
дозвільний орган. Для документів дозвільного характеру в частині охорони навколишнього
середовища таким дозвільним органом може бути:
-

департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
(для видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами; дозволу на спеціальне водокористування в разі
використання води водних об’єктів загальнодержавного значення, висновку
щодо державної екологічної експертизи тощо);

-

обласна рада (для видачі дозволу на спеціальне водокористування в разі
використання води водних об’єктів місцевого значення).

Крім того, низка документів дозвільного характеру у сфері охорони довкілля може
надаватися Міністерством екології та природних ресурсів України, а саме:
-

дозвіл на поводження з небезпечними відходами;

-

висновок щодо державної екологічної експертизи
затверджуються Кабінетом Міністрів України;

-

дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для суб’єктів
господарювання, об’єкт якого належить до першої групи.

для

проектів,

які

Наявність різних центрів прийняття рішень та різних процедур ускладнює процес отримання
дозвільної документації.
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Пропонується уніфікувати процедури отримання дозвільної документації в частині охорони
довкілля, забезпечивши можливість подання всіх заяв та клопотань в регіональні (за місцем
знаходження потужностей) дозвільні центри та прийняття рішення про надання дозволу
місцевими/регіональними дозвільними органами за погодженням (в разі необхідності) з
Міністерством екології та природних ресурсів України. Роль єдиного дозвільного органу для
отримання документів дозвільного характеру у сфері охорони довкілля для підприємств
нафтогазової галузі можуть відігравати департаменти екології та природних ресурсів обласних
державних адміністрацій або відповідні підрозділи виконавчих комітетів обласних рад.
Всі необхідні погодження та висновки щодо можливості надання документів дозвільного
характеру повинні отримуватися без участі суб’єкту господарювання відповідно до вимог
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Для забезпечення своєчасного отримання погоджень та висновків важливим є напрацювання
та затвердження внутрішніх процедур взаємодії між підрозділами дозвільних органів та між
дозвільними органами і органами, які надають погодження, висновки чи коментарі.
Можливими інструментами затвердження таких внутрішніх процедур є накази керівників
дозвільних органів та меморандуму про співпрацю між дозвільними органами та органами,
які надають погодження або висновки.
Функціонування єдиного дозвільного органу для отримання документів дозвільного
характеру у сфері охорони довкілля відповідає кращим міжнародним практикам. Зокрема, в
Британській Колумбії (Канада) роль «єдиного вікна» з регуляторних питань відіграє Комісія
з питань нафти і газу (Oil and Gas Commission Act), яка надає всі документи дозвільного
характеру у сфері охорони довкілля для нафтогазових підприємств. Більше того, для об’єктів
малої потужності, в т.ч. окремих свердловин, існують спрощені дозвільні процедури, які
надають право на утворення відходів та право на викиди забруднюючих речовин без отримання
спеціального дозволу. В Англії відсутній спеціальний орган, який би опікувався усіма
регуляторними процедурами для нафтогазової галузі, однак всі дозволи у сфері охорони
довкілля надаються єдиним органом – Агентством з охорони навколишнього середовища. У
Польщі дозвільні документи у сфері охорони довкілля надаються місцевими органами влади.
В разі необхідності врахування під час розгляду заяви на отримання дозвільного документу
позиції іншого органу (отримання висновку, погодження чи коментаря в іншій формі), така
позиція отримується без участі суб’єкта господарювання.
Створення єдиного дозвільного органу спростить та пришвидшить процедури отримання
дозвільної документації, зокрема прискорить саму технічну передачу документів та надасть
можливість уповноваженим органам проводити моніторинг/контроль за використанням
природних ресурсів більш ефективно.
Для уникнення залежності суб’єктів господарювання від ефективності роботи дозвільних
органів доцільна практична імплементація принципу «мовчазної згоди», коли у випадку
відсутності зауважень протягом визначеного терміну дозвіл та/або погодження чи висновок,
необхідний для його надання, має вважатися таким, що виданий. Закон України «Про
дозвільну систему і сфері господарської діяльності» передбачає, що у разі якщо у
встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано або не направлено документ
дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з
дня закінчення встановленого строку суб'єкт господарювання має право провадити певні дії
щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви
(опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі
заяви та документів державному адміністратору або дозвільному органу.
Посилення дієвості даного заходу можливе за рахунок підвищення відповідальності
державних службовців в сфері охорони довкілля (наприклад, введення адміністративного
штрафу та/або дисциплінарного покарання) у випадку видачі дозвільного документу з
порушенням передбачених законодавством строків. Зараз законодавством визначено строки
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для видачі різних дозвільних документів, проте, відсутність відповідальності службовців дає
змогу їм фактично порушувати такі строки і при цьому не нести жодної відповідальності.
Крім того, важливі також обмеження можливості надання повторних зауважень та
запровадження прозорих і ефективних процедур апеляції щодо прийнятих рішень про
відмову у видачі документів дозвільного характеру. Уникнення багаторазового подання
документів для отримання екологічних дозволів може зменшити загальну тривалість
дозвільних процедур на кілька місяців.
Іншим дієвим механізмом є створення системи електронного відстеження процедури розгляду
заяв на отримання дозвільних документів. Для прикладу, у Польщі з 2013 року запроваджено
електронну систему відстеження розгляду заяв на отримання дозволів на будівництво та
систему штрафів за кожен день затримки у винесенні рішень дозвільним органом.
Водночас, для виконання зазначених обов’язків уповноважені органи повинні бути
забезпеченні належними людськими ресурсами, достатніми для своєчасного та ефективного
розгляду документів, в тому числі під час різкого збільшення кількості заявок наприкінці
року чи напередодні інших визначених законодавством кінцевих термінів, а також
відповідним фінансуванням
уванням. Це, зокрема, можливо досягнути через збільшення
фінансування дозвільних органів за рахунок коштів, зібраних у формі екологічних податків.
Визначення чітких процедур,
процедур термінів і відповідальності поряд із збільшенням фінансування
дозвільних органів також сприятиме зниженню ризиків прояву корупції при проходженні
дозвільних процедур.
Отримання висновку державної екологічної експертизи та погодження
огодження звіту з оцінки
впливу на навколишнє середовище
середови
Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
діяльності (зміни від
09.04.2014) визначає, що дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів,
необхідних для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним органом,
що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта
єкта господарювання.
господарювання
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Разом з тим, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №870
№
від 31.10.1995 (зі
змінами) «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу»
документація, яка передається на державну екологічну експертизу, повинна бути погоджена
із заінтересованими органами,
органами зокрема з: МОЗ або його органами на місцях (висновок
державної санітарно-гігієнічної
гігієнічної експертизи), Держнаглядохоронпраці або його органами на
місцях (експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про охорону
праці), управлінням державної пожежної охорони МВС або його органами на місцях
(експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про пожежну
безпеку).
Таким чином, обов’язок
язок щодо отримання погодження покладено на суб’єкта
господарювання, що значно ускладнює та подовжує процедуру отримання висновку
державної екологічної експертизи.
експертизи
Пропонується перенести
еренести обов’язки
обов
погодження документації на обласні державні
адміністрації (департаменти
департаменти екології та природних ресурсів) або інший створений єдиний
дозвільний орган (за аналогією із погодженням документів на отримання дозволу на
спеціальне водокористування органами геології або водного господарства).
господарства Отримання таких
погоджень може відбуватися через єдині дозвільні центри (за аналогією із погодженням
документів на отримання дозволів на викиди в атмосферне повітря місцевими органами
Державної санітарно-епідеміологічної
епідеміологічної служби).

Даний крок приведе до скорочення часу (економія часу може складати кілька тижнів) та
удосконалення дозвільних процедур при проведенні державної екологічної експертизи. Крім
того, запровадження зазначених норм дозволить зменшити рівень зловживань з боку
державних органів, оскільки державні службовці не матимуть прямого контакту з
господарюючим суб’єктом.
Для реалізації даної пропозиції необхідно внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів
України №870 від 31.10.1995 «Про
«
Порядок передачі документації на державну екологічну
експертизу», а також до регламентів (інформаційних карток) регіональних дозвільних
центрів, які приймають документи для отримання висновку державної екологічної
експертизи.
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Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами та неузгодженість положень законодавчих актів
Аналіз нормативних актів, які регулюють видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря виявив певні неузгодженості між положенням регуляторних
документів в частині термінів розгляду заявок та терміну дії дозволів.
Відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
строк видачі документів дозвільного характеру становить 10 робочих днів, якщо інше не
встановлено законом.
Строк видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлений
не Законом України, а Постановою Кабінету Міністрів України №302 від 13.03.2002 «Про
затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку
підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи».
В даній постанові, зокрема, зазначено, що орган, який видає дозвіл, протягом 30 календарних
днів розглядає заяву та документи на отримання дозволу і, у разі відсутності зауважень,
видає дозвіл.
Оскільки Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” має вищу
юридичну силу, ніж Постанова Кабінету Міністрів України, дозвільні центри мають
керуватися саме його положеннями. Для прикладу в регламенті (інформаційній картці)
документу дозвільного характеру «Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами» єдиного дозвільного центру міста Харкова зазначено,
даний документ видається протягом 10 робочих днів.
Водночас, такий термін не дозволяє дотримуватися положень порядку видачі дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,
визначеного Кабінетом Міністрів України.
Пропонується визначити строки видачі дозволу Законом України “Про охорону
атмосферного повітря” або внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України №302 від
13.03.2002, спрямовані на скорочення терміну розгляду документів та узгодження з
вимогами Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
Відповідно до закону України “Про охорону атмосферного повітря” строк дії дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого
суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, становить сім років,
об’єкт якого належить до другої групи, - десять років, об’єкт якого належить до третьої
групи, - необмежений.
До першої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або
технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології
та методи керування. До другої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і не
мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися
екологічно безпечні технології та методи керування. До третьої групи належать об'єкти, які
не належать до першої і другої груп. Перелік виробництв та технологічного устаткування, на
яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування,
визначені в додатку 3 до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України №108 від 09.03.2006 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги
до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для
підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців».
Разом з тим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №302 від 13.03.2002 «Про
затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку
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підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи»
дозвіл видається безоплатно на строк не менш як п'ять років.
Хоча формально, дані нормативні документи не суперечать один одному, пропонується
внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України №302 від 13.03.2002 і зазначити
терміни дії дозволу для кожної групи об’єктів або посилання на Закон України “Про охорону
атмосферного повітря”.
Внесення запропонованих змін удосконалить дозвільні практики та позбавить ризику
подвійного трактування положень законодавства.
Дозвіл на спеціальне водокористування та неузгодженість положень законодавчих актів
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
скорочення кількості документів дозвільного характеру», прийнятим 9 квітня 2014 року,
скасовано обов’язок водокористувачів отримувати погодження клопотання на отримання
дозволу на спеціальне водокористування в місцевих органах водного господарства, охорони
здоров’я та геології. Даний обов’язок перенесено на обласні державні адміністрації та
обласні ради (дозвільні органи).
Органи, які приймають клопотання водокористувачів, зобов’язані протягом п’яти
календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне
водокористування надіслати завірені ними копії відповідних документів для погодження до
Державного агентства водних ресурсів України у разі використання поверхневих вод або в
Держгеонадра у разі використання підземних вод. Висновки даних органів щодо можливості
надання дозволів мають бути надані протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня
одержання копій документів і мають бути обов’язково враховані при прийнятті рішення
щодо видачі дозволу.
Водночас, при внесенні даних змін, спрямованих на приведення дозвільних процедур у
відповідність до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
не було врегульовано процедури надання висновків щодо можливості видачі дозволів на
спеціальне водокористування. Це призвело до неузгодженості дій різних регуляторних
органів, суттєвих затримок в розгляді та навіть відмов у прийнятті документів на отримання
дозволів на спеціальне водокористування (див. також коментар Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України).
Державне агентство водних ресурсів України розробило типову форма надання висновку
щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування.
Проте Державна служба геології та надр України досі не врегулювала порядок і форму
надання висновків. На основі консультацій із дозвільними органами Державна служба
геології та надр України розробила проект змін до Порядку погодження та видачі дозволів на
спеціальне водокористування з вимогою науково-технічного обстеження щодо можливості
видачі дозволу. Відповідно до запропонованих змін у разі використання підземних вод
водокористувачі для отримання дозволу на спеціальне водокористування разом із заявою
повинні подавати обґрунтування потреби у воді та нормативний розрахунок водоспоживання
та водовідведення. Нормативний розрахунок виконується на основі науково-технічного
обстеження щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, яке
проводиться спеціалізованими державними геологічними підприємствами, установами,
організаціями, що відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» у
попередньому році проводили роботи з ведення державного водного кадастру, державного
обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод в межах
області, де розташований об’єкт використання підземних вод.
Пропонується врегулювати питання порядку надання висновків щодо можливості видачі
дозволів на спеціальне водокористування із врахуванням позицій зацікавлених сторін. В
майбутньому при реформуванні дозвільних практик для уникнення затримок та подвійного
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трактування положень законодавства при наданні дозвільних документів важливо
забезпечувати синхронне внесення змін в Закони України та підзаконні акти із врахуванням
пропозицій органів влади, що беруть участь в дозвільних процедурах. Додатковим
інструментом для уникнення різного трактування положень законодавства може бути
підготовка дозвільними органами офіційних керівництв та рекомендацій щодо підготовки
заявок та супровідних документів. Такі керівництва значно полегшать підготовку та
оформлення документів надрокористувачами, а також створять додаткову основу для
обґрунтування оскарження рішення дозвільного органу в разі відмови у наданні документу
дозвільного характеру і зменшать ризик відмов через формальні підстави.
Дозвіл на операції у сфері поводження з відходами
Відповідно до останніх змін у переліку документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності підприємства повинні отримувати дозвіл на здійснення операцій у
сфері поводження з відходами (раніше діяв дозвіл на утворення та розміщення відходів) або
подавати декларацію на відходи (для об’єктів, де показник загального утворення відходів не
перевищує 1000 умовних одиниць).
У зв’язку з вищезгаданими змінами в законодавстві з 26 квітня 2014 року тимчасово
призупинено прийом заяв на отримання дозволів на утворення та розміщення відходів до
прийняття оновленого порядку видачі документів дозвільного характеру у сфері поводження
з відходами. Адже формально запроваджено новий документ дозвільного характеру, для
якого відсутній порядок видачі.
Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів
дозвільного характеру» Кабінету Міністрів України доручено у тримісячний строк
забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених даним Законом.
Статтею 18 Закону України «Про відходи» до компетенції Кабінету Міністрів України
віднесено затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері
поводження з відходами. Проект нового порядку видачі дозволу на операції у сфері
поводження з відходами розроблений Міністерством екології та природних ресурсів та має
бути затверджений Кабінетом Міністрів України. Див. проект Постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження порядку надання дозволів на здійснення операцій у сфері
поводження з відходами та подання декларації про відходи”, оприлюднений на сайті
Міністерства екології та природних ресурсів.
Затримка прийняття нового порядку видачі дозволу на операції у сфері поводження з
відходами призвела до того, що протягом принаймні 6 місяців дані дозвільні документи не
видавалися. Міністерство екології та природних ресурсів України у своєму листі від
20.05.2014 р. N 7/1409-14 відзначило, що з 26 квітня 2014 року суб'єкти господарювання
можуть провадити господарську діяльність без одержання лімітів на утворення та
розміщення відходів та дозволів на розміщення відходів.
Пропонується безвідкладно затвердити порядки та регламенти видачі дозволів на здійснення
операцій у сфері поводження з відходами з дотриманням вимог Закону України “Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності” в частині отримання погоджень,
термінів розгляду документів тощо.
Оцінка впливу на навколишнє середовище для операції з гідророзриву пласта
Застосування технології гідравлічного розриву пласта при видобутку нетрадиційного газу
пов’язане із суттєвими екологічними ризиками та впливом на довкілля. Етапи буріння
свердловини і проведення гідророзриву можуть бути розтягнуті в часі, а інформація про
специфіку запланованого гідророзриву, а отже і характеристики потенційного впливу на
навколишнє середовище, може бути недоступною на етапі підготовки проектної
документації і оцінки впливу на довкілля для спорудження свердловини.
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Пропонується закріпити законодавчу вимогу щодо розробки та погодження проектної
документації на операцію із проведення гідророзриву пласта. Проектна документація на
гідророзрив пласта має містити розділ оцінки впливу на довкілля, проходити громадське
обговореня та державну екологічну експертизу відповідно до законодавства. Оскільки
технологія гідророзриву використовується і для інтенсифікації видобутку традиційного
природного газу, необхідно встановити чітке кількісне обмеження щодо операцій з
гідророзриву, для яких необхідно розробляти окрему проектну документацію (наприклад, за
кількістю запланованої для використання рідини для гідророзриву).
Відстеження базового стану довкілля
Відстеження базового стану довкілля, зокрема, якості підземних і поверхневих вод та
повітря, є важливим елементом для аналізу впливу видобування нетрадиційного газу на
довкілля. Відповідно до державних будівельних норм ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст
матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і
будівництві підприємств, будинків і споруд» розділ ОВНС має містити стислий опис фізикогеографічних умов, рельєфу місцевості, дані про наявність об'єктів природно-заповідного
фонду, характеристику розподілу всіх негативних факторів у зоні впливів планованої
діяльності, а також характеристику ретроспективного і сучасного станів навколишнього
середовища для кожного компоненту (повітряне середовище, водне середовище, геологічне
середовище тощо). Однак, законодавство не передбачає конкретних вимог для
характеристики базового стану довкілля.
Пропонується доповнити вимоги законодавства положеннями про оцінку базового стану
довкілля для проектів з видобутку нетрадиційного газу до проведення гідророзриву на основі
міжнародного досвіду із визначенням переліку необхідних досліджень, території
обстеження, кількості відбору проб тощо.
В Англії вимоги щодо базового відстеження стану довкілля можуть зазначатися в
екологічних дозволах і в дозволах на облаштування майданчика для буріння, які видаються
відповідно Агентством з охорони довкілля або місцевими органами влади. Буріння
свердловини може бути розпочатим лише в разі дотримання зазначених вимог. Крім того,
Британська служба геології провела національне дослідження вмісту метану в підземних
водах на територіях, де можливий видобуток сланцевого газу (National Baseline Methane
Survey), дані якого використовують як базу для порівняння та визначення впливу видобутку
вуглеводнів на довкілля в рамках екологічного моніторингу та інспекційних перевірок.
При розробці вимог до оцінки базового стану довкілля можна використати досвід
дослідження базового стану довкілля на Юзівській ділянці, обсяг і порядок яких визначався
компанією Шелл та погоджувався Міністерством екології та природних ресурсів України.
Публікація документів про оцінку впливу на навколишнє середовище
Законодавством України не передбачено публікацію звітів ОВНС, які містять детальну
оцінку екологічних ризиків та опис заходів щодо їх мінімізації. На даний час, на сайтах
департаментів екології та природних ресурсів ОДА можуть публікуватися лише переліки
документів ОВНС, які знаходяться на розгляді, і тих, які отримали позитивний висновок
екологічної експертизи. Повні тексти звітів ОВНС не публікуються.
Окремі компанії, зокрема компанія Шелл, публікують на власних сайтах документацію про
оцінку впливу на навколишнє середовище на добровільних засадах.
Пропонується передбачити вимогу обов’язкової публікації у відкритому доступі онлайн
повних текстів звітів з ОВНС, а також заяв про намір та заяв про екологічні наслідки
(додатково до публікації у місцевих друкованих ЗМІ).
З цією метою можуть використовуватися сайт Міністерства екології та природних ресурсів
України, сайти департаментів екології та природних ресурсів обласних державних
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адміністрацій або спеціально створений інформаційний ресурс. Такі інформаційні ресурси
можуть також використовуватися для збору коментарів громадськості в електронній формі.
Аналіз міжнародного досвіду демонструє, що в разі проведення оцінки впливу проектів на
навколишнє середовище відповідні звіти, як правило, є відкритими для громадськості. У
Британській Колумбії інформація про проект та документи, пов’язані із оцінкою впливу на
довкілля (рішення про необхідність проведення ОВНС, коментарі зацікавлених сторін,
детальний опис проекту та потенційного впливу на довкілля, технічне завдання на проведення
ОВНС тощо), розміщуються онлайн на спеціальному сайті Центру Інформації про
Проекти та карті. Щоправда, в Британській Колумбії оцінка впливу на довкілля не вимагається
для проектів спорудження окремих нафтогазових свердловин. В Англії документи про оцінку
впливу на довкілля розміщують на сайтах уповноважених органів з планування використання
корисних копалин (місцеві органи влади), які відповідають за надання дозволів на
облаштування майданчика для буріння та прийняття рішення про необхідність та предмет
оцінки впливу на навколишнє середовище. У Польщі не створено загальних електронних
реєстрів, де публікуються звіти про оцінку впливу на навколишнє середовища для всіх
проектів, однак такі звіти можуть бути отримані (в т.ч. електронному вигляді через
електронну пошту) за запитом до уповноваженого місцевого органу влади.
Інформування громадськості щодо проведення операцій з гідророзриву пласта
Для відстеження зв’язку між видобутком нетрадиційного природного газу та можливим
забрудненням довкілля і, зокрема, водних ресурсів важливо мати доступ до інформації про
гідророзрив (в т.ч. про склад рідини для гідророзриву). Законодавством передбачено
розповсюдження заяви про наміри та заяви про екологічні наслідки діяльності, в яких може
зазначатися склад рідини для гідророзриву, через засоби масової інформації. На практиці
таке розповсюдження відбувається через районні друковані ЗМІ, доступ до яких є
обмеженим. Водночас, законодавство не містить прямих вимог до оприлюднення інформації
про склад рідини для гідророзриву.
Пропонується передбачити вимогу до оприлюднення інформації про наміри провести
гідророзрив та склад і кількість рідини для гідророзриву, а також розробити стандартизовані
форми подання інформації і запровадити процедуру такого оприлюднення через
загальнодоступні веб-сайти. З цією метою можуть використовуватися сайти Державної
служби геології та надр України, Державного інформаційного геологічного фонду України"
(ДНВП "Геоінформ України"), де з 2014 року публікується інформація про перелік
спеціальних дозволів на користування надрами, або спеціально створені інформаційні
платформи.
Дана пропозиція цілком відповідає кращим міжнародним практикам. Обов’язок щодо
оприлюднення інформації про речовини для гідророзриву діє у Британській Колумбії,
Великобританії та багатьох штатах США. Британська Колумбія запровадила обов'язкове
розкриття інформації про складові рідини для гідророзриву з 1 січня 2012 року. Публікація
даних про всі складові та загальну кількість використаної рідини для гідророзриву
відбувається через спеціальний сайт FracFocus.ca. У Великобританії оператори повідомляють
детальну інформацію про склад рідини для гідророзриву Агентству з охорони
навколишнього середовища, а також публікують короткий опис для загального доступу. На
даний час у Великобританії гідророзрив пласта проводила лише одна компанія – Cuadrilla.
Інформація про використані хімічні речовини представлена на сайті компанії. У США дані
про речовини для гідророзриву публікуються на сайті frackfocus.us. Законодавством Польщі
не визначено обов’язку публікації інформації про речовини для гідророзриву пласта, однак
така інформація публікується на добровільних засадах компаніями, які є учасниками
Міжнародної асоціації нафтогазових компаній на сайті http://www.ngsfacts.org/.

44

Відкритий реєстр документів дозвільного характеру у сфері охорони довкілля
В Україні створено реєстр документів дозвільного характеру, який є єдиною
автоматизованою загальнодержавною системою збирання, накопичення, захисту, обліку та
надання відомостей про видачу документів дозвільного характеру, відмову в їх видачі,
переоформлення, видачу дублікатів, анулювання (див. Наказ Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва від 18.04.2006 N 39 Про Тимчасовий
порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру).
Розпорядником Реєстру документів дозвільного характеру є Державна служба України з
питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, відомості з реєстру надаються
зацікавленим сторонам за запитом у вигляді довідки. Таким чином, даний реєстр не є
публічним та загальнодоступним.
Крім того, на сайті Міністерства екології та природних ресурсів з різною періодичністю
публікується інформація про компанії, які отримали дозвіл на розміщення небезпечних
відходів, та компанії, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності із
здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.
З огляду на важливість екологічної інформації для громадськості, пропонується створити
відкритий реєстр дозвільних документів у сфері у сфері охорони довкілля на основі
використання даних реєстру документів дозвільного характеру. Спеціальний інформаційний
сайт із реєстром дозвільних документів у сфері у сфері охорони довкілля може також
використовуватися для розміщення повідомлень про наміри отримати дозволи та збору
коментарів громадськості, якщо такі дії вимагаються законодавством (зокрема, для дозволу
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел). Створення
такого реєстру також дозволить скасувати вимоги надсилати копії дозвільних документів до
контролюючих та інших державних органів (нині рішення про видачу дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел надсилається
територіальним органам Держсанепідслужби, а копії дозволів на спеціальне
водокористування водокористувачі надають установам державної санітарно-епідеміологічної
служби та органам водного господарства).
Відкриті реєстри дозвільних документів є типовою практикою для міжнародного досвіду.
Зокрема, у Британській Колумбії створено спеціальний сайт North East Water Tool, де
розміщується інформація про водні ресурси та дозволи на водокористування, надані
підприємствам нафтогазової галузі. В Англії існує головний публічний реєстр Агентства з
охорони довкілля, де розміщується інформація про екологічні дозволи (для промислових
підприємств, на поводження з радіоактивними відходами, на утилізацію відходів, на скиди
стічних вод). Інформація, яка зберігається в реєстрах, може бути також надана зацікавленим
сторонам в електронній формі або у паперовій формі у місцевих відділеннях Агентства з
охорони довкілля. Крім того, на сайті Агентства з охорони довкілля представлені карти з
екологічною інформацією, зокрема, карта ліцензій на водокористування з підземних та
поверхневих водних джерел. У Польщі інформація про дозволи на викиди забруднюючих
речовин та пилу в повітря, дозволи на водокористування та скид забруднених вод, дозволи
на утворення відходів повинна бути доступною для громадськості через публічні електронні
реєстри екологічної інформації місцевих органів влади.
Єдина проектна документація для кущового буріння
Для видобутку нетрадиційного природного газу часто використовується технологія
кущового буріння, коли з однієї проектної ділянки буриться кілька свердловин, кількість
яких може сягати 12, інколи навіть кількох десятків. Для спорудження кожної свердловини
необхідно розробляти та погоджувати проектну документацію, в тому числі проводити
оцінку впливу на навколишнє природне середовище, громадське обговорення та екологічну
експертизу. Кількаразове проходження зазначених процедур ускладнюватиме та
затягуватиме реалізацію проектів з видобутку нетрадиційного природного газу.
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Пропонується запровадити спрощений порядок розробки та погодження проектної
документації у випадку кущового буріння, відповідно до якого для всіх свердловин одного
куща розроблятиметься та погоджуватиметься один пакет документів.
Загальні висновки
Реалізація запропонованих заходів щодо удосконалення дозвільних процедур у сфері охорони
довкілля (створення єдиного дозвільного органу, перенесення обов’язку погодження
документів на дозвільні органи, усунення неузгодженостей в нормативних актах, обмеження
повторного надання зауважень, запровадження принципу мовчазної згоди тощо) може
дозволити скоротити терміни отримання дозвільних документів щонайменше на кілька
місяців.
Запровадження регуляторних положень, які враховують особливості технологій видобутку
нетрадиційних вуглеводнів, дозволить державі більш ефективно здійснювати політику у
сфері охорони довкілля та надасть громадськості додаткові аргументи щодо доцільності
нарощування власного видобутку за рахунок нетрадиційних покладів.
Підвищення прозорості та доступності інформації про оцінку впливу проектів на
навколишнє природне середовище та проведення операцій з гідророзриву пласта забезпечить
ширші можливості для участі громадськості в прийнятті рішень, екологічного моніторингу
та забезпеченні прав місцевих громад.
Всі ці заходи в комплексі сприятимуть налагодженню діалогу між державними органами,
операторами з видобутку вуглеводнів та громадськістю і стимулюватимуть інвестиції в
нарощування власного видобутку природного газу.
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Додаток 1. Погодження проектної документації та отримання документів дозвільного характеру
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Додаток 2. Отримання документів дозвільного характеру у сфері охорони
довкілля
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