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Вступ. Останнім часом сланцевий газ є ак-
туальною темою як у світі, так і в нашій країні. 
Це можна пояснити високими цінами на тради-
ційні енергетичні ресурси, а також побоюван-
нями вчених, що такі ресурси, як нафта та газ, 
досить швидко можуть вичерпатись. Умови їх 
видобування щороку стають складнішими, що 
впливає на зростання ціни. Для нашої країни 
сланцевий газ зміг би вирішити безліч енерге-
тичних проблем, зважаючи на всесвітні тенде-
нції впроваджень альтернативних джерел енер-
гії, у яких газ займає одне з провідних місць. 

 
Проаналізувавши сучасні закордонні та 

вітчизняні дослідження та публікації потріб-
но сказати, що основний принцип видобування 
сланцевого газу в США полягає в бурінні вели-
кої кількості горизонтальних свердловин зі 
створенням тріщин на певних інтервалах. Пер-
ша промислова газова свердловина в сланцевих 
пластах була пробурена у 1821 році Вільямом 
Хартом у Фредонії (штат Нью-Йорк). Даний 
регіон вважається в США «батьком природного 
газу». Ініціаторами масштабного видобування 
сланцевого газу в США є Джордж П. Мітчел і 

Том Л. Уорд. В 70-ті роки ХХ століття під час 
загострення проблеми енергетичної безпеки 
США уряд, шукаючи нові ідеї, згадав про слан-
ці. Були проведені геологорозвідувальні робо-
ти, під час яких були виявленні гігантські слан-
цеві структури – Барнет, Хейнесвіль, Файетвіл і 
Марцеллус, що простягаються на десятки тисяч 
квадратних кілометрів і, ймовірно, містять зна-
чні запаси природного газу. 

Проте, в той час ці поклади виявились не-
доступними, а технологію видобування пере-
стали вдосконалювати внаслідок падіння цін на 
нафту в 1980 р. Однак, в 90-ті роки кілька неве-
ликих компаній, найбільшою активною серед 
яких виявилась Чессапік Енерджі, вирішили 
повернутись до ідеї вилучення газу із сланце-
вих пластів. В той час об'єми споживання газу в 
США різко зросли внаслідок масового будів-
ництва по всій країні ефективних і екологічно 
чистих паро-газових енергоблоків, ціни на газ 
були досить високі, тому це було вигідно. Ма-
сштабне промислове видобування сланцевого 
газу розпочала компанія Девон Енерджі в США 
на родовищі Барнетт Шейл, яка на даному ро-
довищі в 2002 році пробурила першу гори-
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У зв’язку з тим, що потреби людства у вуглеводневих енергоносіях зростають, все частіше доводить-
ся проводити пошуки та розвідку на нафту і газ не тільки у традиційних колекторах, але й зі сланців та 
сланцюватих аргілітів, які раніше розглядались тільки як породи покришки. Вказане обумовило необхід-
ність проведення науково-дослідних робіт у Західноукраїнському бітумонафтогазоносному регіоні, врахо-
вуючи екологічні умови видобування сланцевого газу. Адже саме екологічний аспект відіграє надзвичайно 
важливу роль для західного регіону України. Проаналізована велика кількість негативних наслідків видобу-
тку даного типу вуглеводню, з метою запобігання можливого несприятливого результату проведення про-
мислових робіт та мінімізації їх впливу на довкілля.  
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В связи с тем, что потребности человечества в углеводородных энергоносителях повышаются, все 

чаще приходится проводить поиски и разведку на нефть и газ не только в традиционных коллекторах, но 
также  из сланцев и сланцевых аргиллитов, которые раннее рассматривались только как породы покрыш-
ки. Указанное обусловило необходимость проведения научно-исследовательских работ в Западном битумо-
нефтегазоносном регионе, учитывая экологические условия при добычи сланцевого газа. Ведь именно эколо-
гический аспект играет чрезвычайно важную роль для западного региона Украины. Проанализировано 
большое количество негативных последствий добычи данного типа углеводорода, с целью предотвращения 
возможных  неблагоприятных результатов проведения промышленных работ и минимизации их влияния на 
окружающую среду.  
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Due to the fact, that demand for hydrocarbon energy resources is constantly growing, there is a need to 

conduct oil and gas exploration on a more frequent basis not only in traditional oil reservoirs, but also in shales 
and shale argillites, which were earlier considered only as the roof rocks. The above-mentioned issue stipulated the 
necessity to perform research in the West Ukrainian bitumen-oil-and-gas bearing region, taking into account eco-
logical conditions of shale gas production. The ecological aspect is of a paramount importance for the western 
region of Ukraine. A great number of negative consequences of this type of hydrocarbon production were studied to 
prevent  possible adverse effect of industrial activities and minimize their impact on the environment. 
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зонтальну свердловину (рис. 1). Завдяки різко-

му росту видобутку газу  в 2009 р., США, стало 
світовим лідером з видобування газу  
(745,3 млрд куб. м). Проте, як стало пізніше 
відомо, ці дані не зовсім відповідали дійсності. 
До 2010 р. видобуток сланцевого газу в США 
досягнув 51 млрд куб. м на рік. На початку  
квітня 2010 р. виявилось, що цифри з видобу-
вання сланцевого газу в країні завищувались, 
що було пов’язано з бажанням США збільшити 
інвестиції у видобуток неконвекційного газу 
[1]. 

Науковці запропонували використовувати 
для видобування сланцевого газу дві технології, 
які були розроблені ще десятки років тому, але 
на той час не мали широкого застосування. Од-
нією з них було горизонтальне буріння. Воно 
полягало в тому, що вже в середині пласта бур 
поступово відхилявся від вертикалі, поки це 
відхилення не досягало 90 градусів, а потім 
продовжував свій рух вздовж осі земної повер-
хні (рис. 2). 

Вперше ця технологія була використана в 
40-х роках, але потім від неї відмовились через 
високу вартість. Завдяки розробкам 90-х років і 
використанню нових матеріалів (в основному 
для бурових труб) затрати вдалось знизити: ці-
на горизонтальної свердловини була вищою, 
ніж у традиційної вертикальної всередньому у  
4 рази. 

У газоносних сланцевих пластах в горизо-
нтальні свердловини закачувалась під тиском 
суміш піску, води і спеціальних хімічних реа-
гентів. Вважалось, що гідроудар зруйнує пере-
пони газових кишень, що дозволить зібрати всі 
запаси газу разом і обійтись без буріння бага-
тьох дешевих вертикальних свердловин. 

Випробування та вивчення тривали кілька 
років, а в 2002 році на родовищі Барнет в штаті 
Техас була пробурена перша горизонтальна 
свердловина. Почалось введення в дію нової 
технології. З кожної пробуреної свердловини 
геологи отримували щораз більше інформації, 
що дало змогу поступово навчитись працювати 

з сланцевими структурами, а в 2008 році відбу-

вся різкий прорив у технології видобування 
даного типу вуглеводнів з надр земної кори. 

В Європі деякими нафтовими компаніями з 
світовим іменем вже ведеться видобування 
сланцевого газу, наприклад, у Польщі (рис. 4). 

На думку експертів, Україна має значні ре-
сурси сланцевого газу. Зокрема, перспективни-
ми є ресурси сланцевих товщ української час-
тини Люблінського (Львівсько-Волинського) 
вугільного басейну. 

 
Основний матеріал. Окрім цього, перспе-

ктиви газоносності України можуть бути пов'я-
зані з сланцями та сланцюватими породами  
менілітової світи олігоцену Внутрішньої зони 
Передкарпатського прогину та Скибової зони 
Карпат, неогену Зовнішньої зони Передкарпат-
ського прогину, палеогену Болтишської запа-
дини Українського кристалічного щита (УЩ),  
верхньої крейди – північно-східного схилу УЩ, 
кайнозойських западинах Дніпровсько-Донець-
кої западини, нижнього сармату і верхнього 
тортону Волино-Подільської плити, верхнього 
протерозою прикордонної частини України і 
Молдови та таврійської серії тріас-юри в Кри-
му. Деякі із вище перелічених стратиграфічних 
підрозділів до сьогоднішнього дня не оцінюва-
лися і не розглядалися як можливе джерело 
природного газу. 

На даний момент ми повинні продовжува-
ти проводити дослідження, пов’язані з даною 
проблемою. Сьогодні не можна впевнено стве-
рджувати, чи вигідно буде видобувати промис-
ловий газ з сланців або інших бітумінозних 
товщ, адже кошти на видобування сланцевого 
газу можна використати для пошуку та розвід-
ки нафтових і газових родовищ у традиційних 
породах-колекторах  або  витратити на закупів-
лю газу для української промисловості в інших 
країн. Отже, на даний момент до кінця не ви-
значено, який зі шляхів є найкращим для нашої 
держави. 

 
Рисунок 1 – Свердловина на сланцевий газ на родовищі Марцеллус,  штат Пенсільванія [2] 
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Рисунок 2 – Схема вилучення сланцевого газу горизонтальною та вертикальною  

свердловинами шляхом проведення гідророзриву пласта (за Джоном Пересом, 2008 р.) [3] 
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Рисунок 3 – Схема розповсюдження газоносних чорносланцевих порід  

у седиментаційних басейнах на території США [4] 
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Американська схема вилучення сланцевого 
газу дуже перспективна. Проте, в сучасному 
світі лунає багато критики, стосовно екологіч-
них проблем. На даний момент активно впро-
ваджуються альтернативні джерела енергії, які 
не тільки економічно вигідні, але й екологічно 
безпечні.  

Після останніх подій у Японії (аварія на 
атомній електростанції Фокусіма-1) людство 
звернуло увагу на проблеми безпеки експлуа-
тації атомних електростанцій. Україна знає про 
це, завдяки своєму гіркому досвіду з Чорноби-
лем. Відповідно, необхідно шукати інші енер-
гетичні альтернативи. На даний час жодні варі-
анти не в змозі замінити вуглеводневі енерго-

носії; актуальними є газ з нетрадиційних колек-
торів, які раніше вважались покришками. 

Проте, на скільки б не була перспективна 
ідея «сланцевого газу», потрібно звертати ве-
лику увагу на вплив схеми його вилучення на 
навколишнє середовище. 

Екологічні проблеми, які викликає буріння 
на сланцевий газ, спричинили хвилю протестів. 
Одна з найбільших проблем – це викид в на-
вколишнє середовище природних радіоактив-
них матеріалів через бурові розчини та облад-
нання. Процес гідравлічного розриву пласта 
(ГРП) також може негативно впливати на 
якість значного об’єму ґрунтових вод. 

 
Рисунок 4 – Розташування основних європейських басейнів сланцевого газу 

(червоним кольором вказані місця, де видобувається сланцевий газ,  
жовтим – перспективні площі, за матеріалами ExxonMobil) 
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Значна кількість продуктивних пластів за-
лягають у місцях, де фахівці не рекомендують 
проводити будь-які бурові роботи. Наприклад, 
в затоці Чессапік (США), а також в басейні річ-
ки Делавар (США), на території яких діє комі-
сія з водних ресурсів, котра має нормативну 
юрисдикцію в цьому районі. Робота комісії по-
лягає у виключенні будь-якого сценарію потен-
ційного зараження природних водойм при ви-
добуванні та промисловому використанні води. 
Наприклад, нещодавно запроваджена умова, 
згідно якої у разі використання ГРП потрібно 
отримати дозвіл від DRBC (служба по спеціа-
льному захисту води). Це, не зважаючи на те, 
чи проводились раніше роботи на даній терито-
рії [5].  

В травні 2008 року комісія по басейну річ-
ки Саскуеханна та департамент охорони навко-
лишнього середовища віддали наказ про зупин-
ку будь-яких робіт на окремих свердловинах. 
Це зроблено через те, що роботи проводились 
без необхідних дозволів. Після відбору проб 
води та її дослідження решту наявних дозволів 
поставили під сумнів. 

При активному видобуванні вуглеводнів у 
межах західного регіону України було б доці-
льно створити схожий орган з контролю водних 
ресурсів. 

Потрібно також помітити, що в місті Нью-
Йорк та передмістях заборонено проводити бу-
рові роботи. Інший штат – Пенсільванія, під-
тримуючи дану тенденцію, 16 листопада 2010 
року зробив Пітсбург своїм першим містом, де 
не можна проводити ГРП. 

Буріння у Північно-Східній Пенсільванії 
викликало витік природного газу у водоносні 
горизонти, що в свою чергу, змусило людей 
покинути дані території (місто Дімок, район 
Саскуеханна), на яких знаходилось 15 осель. До 
кінця не відомо, чи цей витік газу був спричи-
нений саме буровими роботами. Однак, на наф-
тову компанію подали позов, у якому дане під-
приємство звинувачували у халатному відно-
шенні в ході проведення бурових та  інших 
промислових робіт без відповідних дозволів. 
Північно-Східна Пенсільванія – не єдине місце 
в США, де люди зіткнулись з проблемою по-
трапляння природного газу в водоносні пласти. 

Сланцевий газ продовжують видобувати 
поблизу місця споживання, що є позитивним та 
досить актуальним аспектом, оскільки при спа-
люванні даного джерела енергії парникових 
газів буде виділятися значно менше порівняно з 
іншими енергоносіями. Природний газ поро-
джує на третину менше викидів, ніж нафта і 
наполовину менше, ніж вугілля. Використання 
такого газу знижує викиди двоокису сірки і ок-
сиду азоту. Перехід на газову енергетику з ви-
користанням величезного потенціалу сланцево-
го  газу дозволить розв'язати проблему з парни-
ковими газами в Україні.  

При вилученні сланцевого газу потрібно 
враховувати і екологічну безпеку нових техно-
логій. Можливе забруднення підземної питної 
води при гідророзриві через використання хімі-
чних реагентів. Проте, вже розроблені і засто-

совуються нетоксичні бурові розчини та рідини 
для проведення ГРП. Експерти зазначають, 
особливої небезпеки немає, оскільки до кінця 
не доведено, що схема вилучення сланцевого 
газу призводить до забруднення питної води. 
Крім того, в цілому на виробництво газу з не-
традиційних колекторів витрата водних ресур-
сів менша, ніж при виробництві енергії іншими 
способами. 

На думку фахівців, видобуток сланцевого 
газу в Європі ускладнюється низкою чинників, 
головні з яких: 

- по-перше, поклади сланцевого газу на те-
риторії ЄС та безпосередньо України ще не ви-
вчені. 

- по-друге, враховуючи значну щільність 
населення порівняно з територією США, особ-
ливого значення набувають екологічні пробле-
ми, пов’язані, зокрема, з використанням хіміч-
них реагентів у технології гідророзриву пласта, 
що може призвести до забруднення підземних 
вод і джерел водопостачання. 

Нарешті, науковці звертають увагу на те, 
що в Північній Америці з її просторами можна 
без особливих проблем бурити десятки тисяч 
свердловин на ділянках в тисячі квадратних 
кілометрів. В густонаселеній Європі видобувні 
компанії не зможуть дозволити собі подібну 
розкіш, що різко зменшує привабливість проек-
тів із вилучення альтернативних вуглеводневих 
енергоносіїв. 

Видобування сланцевого газу вимагає ви-
користання великих об'ємів води, яка змішуєть-
ся з піском і хімреагентами. Хоча, потрібно 
відмітити, що вміст хімікатів з першого погля-
ду – незначний (вміст води та піску – 99%, хі-
мікатів – 1%). Незважаючи на це надходять по-
відомлення про прояв негативного впливу ви-
лучення сланцевого газу з надр. Наприклад, 
аналіз, проведений в американському штаті 
Вайомінг, де знаходиться один з крупних по-
кладів, вказує, що хімічні речовини здатні про-
никати у підґрунтові води. Зокрема вони були 
знайдені в навколишніх колодязях.  

У процесі видобування сланцевого газу ак-
тивно застосовують процесс, який має назву 
"гідравлічний розрив пласта". При проведенні 
ГРП потрібно значно більше води, ніж для зви-
чайної свердловини. Для прикладу можна роз-
глянути родовище Марцеллус в США, де свер-
дловини на сланцевий газ при активних проми-
слових роботах потребують 7193,4 м³ води на 
день, а для одного ГРП потрібно 4000 т води і 
200 т піску [6]. Необхідно відмітити, що вико-
ристовується вода з річок та струмків, а це 
впливає на погіршення їх якісних характерис-
тик, а також призводить до зменшення об'єму 
питних вод (рис. 6, 7). 

Перед проведенням серйозних промисло-
вих робіт у західних областях України потрібно 
спочатку розробити необхідний пакет законів, 
спрямованих на захист водних ресурсів при 
використанні їх для такого типу робіт,  тобто 
видобування сланцевого газу. Для прикладу, в 
Сполучених Штатах діють спеціальні комісії, 
які відповідають за відбір води з природних 
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джерел, видають дозволи на певну кількість 
відборів, постійно здійснюють контроль за які-
стю та рівнем поверхневих вод і т.д.  

Необхідно звернути увагу, що вода, яка 
використовувалась у свердловині у час прове-
дення ГРП повинна бути очищена. Для цього її 
транспортують на спеціальні очисні заводи (або 
застосовують мобільні очисні станції безпосе-
редньо на місці проведення робіт). Потрібно 
також звернути особливу увагу на відсутність 
на території західного регіону настільки поту-
жних очисних споруд. Відпомпована зі сверд-
ловина суміш після ГРП в декілька разів соло-

ніша за морську воду. Не варто забувати також 
про те, що наш регіон має значну кількість під-
земних вод, які відіграють велику роль у по-
всякденному житті мешканців західних облас-
тей. До речі, в західних областях України існує 
близько 111 джерел мінеральних питних вод 
(рис. 5).  

Тому потрібно звернути особливу увагу на 
очищення води від можливого забруднення при 
проведенні гідророзривів. Тобто шляхом про-
риву хімічних реагентів у водоносні горизонти. 
В разі виникнення такого типу небезпеки необ-
хідно, по можливості, ізолювати його у сверд-

 
Рисунок 5 – Схема розташування водних пунктів з вуглекислими мінеральними водами  

різних типів, досліджених на вміст водорозчинних органічних речовин та з невизначеним 
мінеральним складом  (основа В.В. Колодія та І.М. Койнова, з додатками В.С. Боднарчука) 
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ловині та вжити заходів, спрямованих на очи-
щення води безпосередньо у водоймах, колодя-
зях спеціальними фільтрами або хімічними реа-
гентами, нешкідливими для людини. 

Проте, не тільки вище вказаними фактора-
ми небезпечна схема вилучення - при застосу-
ванні ГРП можливе просідання землі в районі 
проведення робіт. Це відбувається внаслідок 
того, що гідророзривні зони, які утворюються 
на глибині - недовготривалі і з часом руйну-
ються. А це може нанести непоправної шкоди 
сільському господарству. При бурінні свердло-
вин під містами це може привести до негатив-
них наслідків (руйнування житлових споруд). 
Ще одним важливим фактором є небезпека 
проявів тектонічної активності (землетрусів до 
2 балів за шкалою Ріхтера), як це було у Вели-
кій Британії. Потрібно помітити, що Західний 
регіон знаходиться у сейсмічно-активній зоні, а 
це факт, який не повинен залишатись поза ува-
гою. Для цього потрібно забезпечити прове-
дення роз'яснювальних робіт в районах прове-
дення видобутку. А також звернути увагу на 
стан житлових та нежитлових споруд [7].  

Слід також сказати, що американці видо-
бувають сланцевий газ на території багатьох 
штатів США шляхом буріння свердловин з по-
дальшим виположуванням та проведенням ГРП 
кожні 25 м. Тобто потрібно у 100 разів більше 
свердловин, ніж при видобуванні газу з тради-
ційних родовищ [7]. Для прикладу, на родовищі 
Барнетт, США у 2008 році пробурено понад 
11,8 тис. свердловин. При промисловому видо-
буванні сланцевого газу використовується ку-
щове буріння, тобто з одного стовбуру бурять 
до 16 свердловин у різні напрямки, в кожній з 
яких проводять ГРП. А це досить серйозний 
вплив на надра регіону, в якому виконують бу-
рові роботи.  

 

Висновки та завдання подальших дослі-
джень. Питання екології для Західного регіону 
України має надзвичайно важливе значення. 
Західна частина нашої держави, в перспективі – 
великий та цінний, з природної точки зору ту-
ристичний регіон. Однією із галузей спеціалі-
зації господарства областей Західної України 
традиційно вважається туристична індустрія.  

Потрібно приділяти значну увагу саме еко-
логічному аспекту даної проблеми. Адже ту-
ризм відіграє надзвичайно важливу роль для 
жителів Прикарпаття та інших областей захід-
ної України. Наша держава пишається приро-
дою Західного регіону і повинна оберігати не-
повторну флору та фауну Прикарпатського 
краю. 
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Рисунок 6 – Вантажівки з хімічними реагентами та водою для проведення гідравлічного  

розриву пласта  (за матеріалами Schlumberger) 
 

 
Рисунок 7 – Свердловина на сланцевий газ та "басейн" поряд з нею 

(за матеріалами Schlumberger) 
 


