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Площа Колорадо складає більше половини 
площі України з родовищами сланцевого газу 
здебільшого на північному сході. 



У штаті Колорадо видобувають 
велику кількість нафти та газу 
 

 

    історія видобутку складає 150 років 
    47,000 діючих свердловин 
    близько 3,000 нових свердловин щороку 
 

Видобуток у 2011 році: 
o   1.67 трильйона куб. футів природного газу (5-е місце у США) 
o   38.7 мільйонів барелів нафти (9-е місце у США) 

 



 

 Колорадо – це також міжнародне 
місце відпочинку 
  55 вершин висотою 14,000 футів  

 4 національні парки та  41 природний заповідник 
 Багата популяція диких тварин 
 12 мільйонів відвідувачів-лижників 
 Більше 1 мільйона ліцензій на риболовлю та більше         

650 000 на полювання 

 



Це створює напруження 
 Видобуток корисних копалин проти 

збереження природи та планування 
землекористування 



Бренд Колорадо 

 Відповідальне, збалансоване 
видобування нафти та газу у спосіб, 
що забезпечує охорону здоров'я, 
безпеку та благополуччя населення, в 
т.ч. захист ресурсів дикої природи 



 
Діалог 

Гідророзрив пласта: 
 

 Факт чи вигадка? 



Хто залучений до діалогу? 

 Промисловість 
 Громада та організації із захисту природи 
 Місцеві органи влади 
 Будівельні підприємства 
 



Ширше бачення реформи 
нормативно-правової бази  

Особливо важливі: 
 Ґрунтові води 
 Поверхневі води 
 Повітря 
 Шкідлива дія 

 



2008 Нормотворчість 
 Захист навколишнього 

середовища 
 Прозорість 
 Ефективність дозвільної 

діяльності 



 
 8 місяців 

 Залучено понад 40 осіб у 3 агентствах (нафтогазовому, 

охорони здоров'я та навколишнього середовища, і дикої 

природи) 

 Початкова описова частина була сфокусована і сприяла 

залученню громадськості на ранній стадії 

 Участь громадськості 

• 5 громадських зібрань за участі 1,700 осіб 

• 37 технічних нарад за участі 250 фахівців 

• Більше 2000 письмових зауважень 

 Оцінка економічної ефективності на 150 сторінках 

Розроблення проекту правил 



 Численні правки до проекту правил 

 24 дні засідань комісії 

• 12+ годин громадських коментарів 

• 80+ годин виступів 160 осіб 

• 80+ годин нарад 

• 20,000+ сторінок документів    
 

Остаточне прийняття правил 
 



 Погоджений на законодавчому рівні 

 Вичерпний 

 Прийнятий одноголосно 
 

Декілька речей, що сприяли успіху 
процесу: 
 



 Нові вимоги до обшивки амбарів та заохочення 
застосування безамбарного буріння 

 Підвищені вимоги до захисного обвалування 

 Переглянуті вимоги до звітування про розливи 

 Більш строгі вимоги стандартів на ґрунти та ґрунтові води 
 

Навколишнє середовище: 
Вода 
 



 

 
  Де можливо, необхідно використовувати «зелені» 
технології закінчення свердловини 
 

 

Навколишнє середовище : 
Повітря 
 



Бачення у масштабі ландшафту: 
    
    Уникати найбільш важливих місць проживання, де 
можливо 
 
    Мінімізувати вплив на чутливі місця проживання 
 
    Пом'якшувати шляхом впровадження найкращих 
методів управління та компенсаційних зусиль 

Навколишнє середовище: 
Дика природа 
 



 
  Заявки про дозвіл на природокористування  
опубліковані в інтернеті 
 
  Повідомлення для місцевої влади та власників сусідніх 
земельних ділянок 
 
  Можливість громадського обговорення 
 
  Координація з місцевою владою 

Прозорість 
 



 
 

 Додатковий персонал та 
налагодження процесу для 
усунення вузьких місць і 
недопрацювань 

 
 Термін дії дозволу 

розширено до двох років 
 
 

Ефективність в отриманні 
дозволів 
 



Глибини встановлення обсадної колони 
та цементування 
 



Вимоги до футерування амбарів 
 



Вимоги до звітування про розливи 
 



Розкриття інформації про склад 
рідини для гідророзриву 
 



Аналіз ґрунтових вод 
 



Більша кількість 
виробленої енергії 

Підвищений захист 
навколишнього середовища 

– 30% збільшення видобутку 
нафти;  
 

– 10% збільшення видобутку 
газу; та 
 

– більше нових свердловин, 
ніж у сусідніх штатах. 
 

 

– Кількість систем безамбарного 
буріння збільшено з 31% до 70%; 
 

– 61% рідини для гідророзриву 
використовується повторно; 
 

– 85% «зелених» закінчень свердловин; 
 

– Кількість бурових майданчиків на 
відстані 1,000 футів від найближчої 
будівлі зросла з 68% до 76%; та 
 

– 14 планів захисту дикої природи, що 
охоплюють 750 квадратних миль  
місць проживання 

Результати 
 



Що ми робимо надалі? 

 Робоча група при Губернаторі: 
залучення місцевих органів влади 

 Плани захисту дикої природи 
 Нормотворчість 
 Законодавча діяльність 



Робоча група при Губернаторі 

 Залучення місцевої влади 
◦ Уповноважені особи від місцевих органів 

влади  
◦ Угоди між органами місцевої влади 
◦ Освіта та роз'яснювальна  
    кампанія 

Губернатор Джон Хікенлупер 



Творчі підходи для підтримання 
планів захисту дикої природи 

 Обмін середовищ проживання штату 
Колорадо 

 



Нормотворчість у 2012-2013 

 Обов'язковий аналіз ґрунтових вод 
 Протидії 
 Неконтрольовані викиди 
 Цілісність ствола свердловини 



Законодавча діяльність у 2013 

 Дослідження забруднення повітря від викидів 
нафтогазової промисловості 



Нормативне регулювання 
У кого повноваження? 

 Технічні операції - Штат 
 Планування землекористування – Локально 



Контактна інформація 
Джині Бренон  
Заступник директора з водних та енергетичних ресурсів 

GinnyBrannon@state.co.us 

(303) 866-3311 ext. 8658 

 

Департамент природних ресурсів штату 
Колорадо 
dnr.edoassist@state.co.us 

(303) 866-3311 
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