
Висока ціна, яку Україна сплачує за газ, змушує шукати інші шляхи 

розв’язання проблеми забезпечення нашої країни енергоносіями. На 

думку експертів і фахівців, важливу роль у новій енергетичній стратегії 

нашої держави відіграватиме сланцевий газ. Саме перспективи енергетичної 

незалежності України та технологічні, екологічні й економічні аспекти 

обговорили учасники круглого столу на тему: «Перспективи видобутку 

сланцевого газу в Україні», який відбувся в Києві. 

За попередніми оцінками Американської урядової адміністрації 

енергетичної інформації, в Україні залягає 1,2 трлн куб. сланцевого газу – це 

одні з найбільших покладів у Європі. Проте, скільки саме можна буде 

видобувати, стане зрозумілим лише після розвідувальних робіт – буріння 

свердловин. 

Нагадаємо, що в травні минулого року компанії Shell і Chevron вибороли 

тендери на розробку Юзівського та Олеського родовищ сланцевого газу й 

уже цього року планують стати до роботи. Головною перепоною початку 

розвідувальних робіт на території Олеського родовища були місцеві громади 

та екологічні організації, оскільки видобуток газу зі сланців передбачає 

застосування методу гідророзриву, який у разі недотримання технології може 

погіршити стан довкілля. 

Як зазначив М. Грецький, провідний інженер з буріння компанії Shell, 

під час видобутку природного газу ризики існують завжди. Зокрема, у разі 

порушення технології будівництва свердловин чи їхньої герметичності, 

неякісної ізоляції тощо. Проте при відповідальному ставленні ці ризики 

мінімальні, адже потрібно неуклінно дотримуватися стандартів і провадити 

чимало дослідної роботи. Тим паче, законодавство щодо використання та 

розробки надр в Україні досить суворе. 

На думку голови громадської ради при Мінекології В. Савицького, у 

цьому процесі має бути постійний контроль не тільки з боку фахівців, а й з 

боку громади. Загалом, експерти зійшлися на тому, що Україні потрібна 

альтернатива російському газу. Для цього, вважає президент Українського 

аналітичного центру О. Охріменко, необхідно впроваджувати нові технології, 

розвивати економіку та підвищувати ВВП. Щодо видобутку сланцевого газу, 

то тут лише політика заважає економічному зростанню (Білоус Н. Крокуємо 

до енергетичної незалежності // Вечірній Київ 

(http://www.eveningkiev.com/ua/19043/art/1366285728.html). – 2013. – 18.04). 

 


