
Науковці спільно з громадськістю обговорили проблеми й 

перспективи видобутку природного газу в Україні. 

23 квітня відбувся круглий стіл, організований Громадською радою при 

Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України спільно з 

Експертною радою з питань розвитку газової промисловості та ринку 

природного газу на тему: «Видобуток природного газу в Україні: проблеми 

та перспективи». Під час засідання обговорено проблеми розвідки та 

освоєння родовищ традиційного та нетрадиційного газу в Україні, а також 

перспективи збільшення видобутку цих видів енергоносіїв. При цьому 

значну увагу приділено регулятивній політиці держави у цій сфері, співпраці 

з іноземними компаніями-інвесторами, екологічним проблемам, формуванню 

державної стратегії, спрямованої на формування енергетичної та газової 

незалежності України. 

У засіданні взяли участь відомі вітчизняні та іноземні науковці й 

експерти, представники Адміністрації Президента України, Комітету з 

питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 

безпеки Верховної Ради України, РНБОУ, Міненерговугілля, Мінприроди, 

МЗС, інших державних установ. Також в обговоренні питань взяли участь 

представники Посольства США, Росії, Польщі та інших держав, а також 

вітчизняних та іноземних нафто-газодобувних компаній Shell, НАК 

«Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз України», ПАТ 

«Укргазвидобування», НАК «Надра України». 

У виступах під час обговорення промовці підкреслили важливість 

діалогу між експертами, енергетичною наукою і видобувними компаніями, 

який повинен забезпечити можливість плідної співпраці на взаємовигідній 

основі. Було наголошено на необхідності вдосконалення законодавства та 

здійснення професійного моніторингу щодо діяльності видобувних компаній 

в Україні. Науковці та члени Громадської ради висловили застереження щодо 

дотримання екологічних вимог під час видобування нетрадиційних видів 

вуглеводнів, особливо так званого сланцевого газу, та разом з тим 

підтримали ідею використання нових технологій, впровадження проектів з 

видобування нафти на шельфі Чорного моря, газу щільних пісковиків та 

сланцевих порід, що сприятиме розвитку і науки, і економіки України. 

За підсумками круглого столу підготовлено документ, у якому дано 

оцінку ситуації, а також наведено висновки та рекомендації для державних 

установ щодо дій, спрямованих на її покращення. 

Довідково. Експертна рада з питань розвитку газової промисловості та 

ринку природного газу – громадська організація, створена з метою сприяння 

інноваційному розвитку нафтогазового комплексу в питаннях видобутку, 



транспортування та реалізації природного газу. До складу ради входять: 

голова Експертної ради – І. Карп – учений у галузі енерготехнологічного 

використання палива та газотехніки, академік НАН України; заступник 

голови Експертної ради – Л. Уніговський – доктор технічних наук, 

генеральний директор ТОВ «Нафтогазбудінформатика»; секретар Експертної 

ради – С. Дяченко – кандидат технічних наук, незалежний експерт. Членами 

Експертної ради є також відомі вчені: В. Геєць, Д. Єгер, Б. Клюк,                            

Б. Крупський, С. Кучук-Яценко, Я. Марчук, Б. Стогній. 

На сьогодні Експертна рада розбудовує співпрацю з Міненерговугіллям, 

НАК «Нафтогаз України», НАН України, Координаційним центром 

запровадження економічних реформ при Президентові України, низкою 

вітчизняних та іноземних експертних, аналітичних та наукових установ 

(Науковці спільно з громадськістю обговорили проблеми та перспективи 

видобутку природного газу в Україні // Урядовий портал 
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