
9

ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2016, 12(3): 9—11 

© Є.І. КРИЖАНІВСЬКИЙ, 2016

Є.І. Крижанівський

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

ГОЛОВНЕ НАШЕ ЗАВДАННЯ — 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

12 лютого 2016 року відбулося засідання секції 
енергетики та енергозбереження і секції наук про 
Землю Західного наукового центру (далі — ЗНЦ)  
НАН України і МОН України. На засіданні були 
присутні представники Львів ської ОДА, провідні 
науковці ака де міч них і галузевих науково-до слід-
них установ та фахівці проектних організацій і 
про мислових під приємств відповідного профілю 
західного регіону України. Голова ЗНЦ НАНУ і 
МОНУ академік НАН України Зіновій Назарчук 
наголосив на важливості розгляду питання: «Пер-
спективи видобутку вуглеводнів у західному регі-
оні України». Перший заступник голови Львівської 
ОДА Ростислав Замлинський зазначив, що пи-
тання видобутку нафти і газу важливе з бага-
тьох причин, та передусім — як спосіб забезпе-
чення частини потреб населення області.

Серед шістьох доповідачів з даного питан-
ня — ректор Івано-Франківського національно-
го технічного університету нафти і газу ака-
демік НАН України Євстахій Крижанівський, 
розмову з яким і пропонуємо Вашій увазі.

«ПОТРІБНО ПОПЕРЕДИТИ РІЗНІ ЦІНОВІ 

КОЛИВАННЯ НА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ..»

— Який відсоток нафти і газу в енерге-
тичному балансі України?

— Якщо проаналізувати структуру кінцево-
го споживання палива та енергії, дійдемо вис-
нов ку, що нафта, нафтопродукти та природ-

ний газ становлять понад 50 %. У попередні 
роки відсоток нафти і газу в енергетичному 
балансі Ук ра їни був ще вищим. А в структурі 
імпор ту па ли ва вага природного газу є найбіль-
шою. За два попередні роки вона становить 
майже 57 %. Від повідно до Указу Пре зи дента 
України № 5/2015 «Про Стратегію сталого роз-
витку «Україна—2020» серед першочергових 
про грам є «Програма енергонезалежності», го-
ловне завдання якої — забезпечення енерге-
тичної безпеки.

— Прошу уточнити: що мається на увазі, 
коли говоримо про енергетичну безпеку Ук-
раїни?

— Це, передусім, спроможність держави за-
безпечити ефективне використання власної 
паливно-енергетичної бази, здійснення опти-
мальної диверсифікації джерел і шляхів поста-
чання в Україну енергоносіїв для забезпечення 
життєдіяльності населення та функціонування 
національної економіки у режимі звичайного, 
надзвичайного та воєнного стану. А ще — необ-
хідність попереджати різкі цінові коливання на 
паливно-енергетичні ресурси, створювати умо-
ви для безболісної адаптації національної еко-
номіки до зростання цін на ці ресурси.

— Отже, повинні бути основні цілі дер-
жавної політики у сфері енергонезалеж-
ності. Чи не так?

— Так. Серед них я б назвав такі: 
 нарощування видобутку вітчизняних енер-
гоносіїв; 
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 забезпечення максимально широкої дивер-
сифікації шляхів та джерел постачання пер-
винних енергоресурсів, зокрема нафти та 
природного газу; 

 лібералізація ринку газу; 
 повна реформа системи ціно- та тарифоут-
ворення на енергію та паливо; 

 залучення іноземних інвестицій до модерні-
зації Єдиної газотранспортної системи Ук-
ра їни; 

 реорганізація управління нафтогазовою про-
мисловістю відповідно до Третього енер ге тич-
ного пакету Європейського союзу.
— Але ж Україна була серед світових ліде-

рів у сфері нафто- і газодобувної індустрії...
— Так, була, але втратила ці позиції. Тому 

нині наука і промисловість повинні дуже бага-
то зробити, щоб уникнути колапсу вітчизня-
ного паливно-енергетичного комплексу.

— А чому той колапс мав би виникнути?
— Є для того причини. Це — обвальне падін-

ня обсягів глибокого буріння і сейсморозвідки, 
хибна економічна політика та інші негативні 
чинники. А це все призвело до падіння видобу-
вання нафти і газу. Все це знаходиться в разю-
чому протиріччі із науково обґрунто ваними 
перспективами нафтогазоносності нашої краї-
ни. У поточній ситуації необхідно зосередити 
зусилля на таких напрямках, які можуть нада-
ти порівняно швидкий і в той же час — довго-
тривалий ефект. Тому належить освоювати вуг-
леводневий потенціал великих та надвеликих 
глибин в межах центральної час тини Дніпрово-
Донецької Западини та Кар пат ської нафтогазо-
носної провінції. Одне із перспективних дже-
рел збільшення власного видобутку нафти і га-
зу — це відновлення виведених із експлуатації і 
ліквідованих малодебітних свердловин.

— І багато їх в Україні?
— Фонд ліквідованих свердловин в нашій 

країні становить майже 8000. Наявність нових 
вітчизняних технологій відновлення ліквідо-
ваних свердловин, в тому числі і буріння боко-
вих стовбурів, дає можливість значно підвищи-
ти нафтогазовилучення. 

— Можете підтвердити цифрами?
— Так. За рахунок системного відновлення 

ліквідованих і недіючих свердловин можна  
додаткового видобувати до 5—6 млрд м3 газу і 
1,5—2 млн т нафти в рік.

«ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ Є ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЮ, 

ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНОЮ...»

Не слід забувати, що Україна має в своєму 
розпорядженні значні ресурси геотермальної 
енергії. Найбільш перспективним для розвит-
ку геотермальної енергетики регіоном є За кар-
паття, де за геологічними і геофізичним дани-
ми на глибинах до 6 км температури гірських 
порід досягають 230—275 °С. Тут легкодоступ-
ними є геотермальні свердловини глибиною від 
550 до 1500 м, в яких температура води в гирлі 
свердловини становить 40—60 °С, а при гли-
бинах до 2000 м температура зростає до 90—
100 °С. Значні запаси геотермальних вод є та-
кож у Криму, у Львівській, Донецькій, За по-
різькій, Луганській, Полтавській, Харківській, 
Херсонській, Чернігівській та інших областях.

— То ми багаті на тепло, чи не так?
— Багаті. Ці запаси вже нині рентабельно 

використовуються не тільки для теплопоста-
чання різних споживачів, а й для виробництва 
електроенергії. Розрахунки показують, що все-
редині Землі тепла набагато більше, ніж мож-
на було б добути його у ядерних реакторах при 
розщепленні всіх земних запасів урану і торію. 
Якщо людство буде використовувати лише гео-
термальну енергію, мине 40 млн років перш ніж 
температура надр Землі знизиться тільки на 
півградуса.

— А в чому переваги геотермальної енергії?
— Вона є екологічно чистою, економічно ви-

гідною, відновлювальною і практично безвід-
ходною при комбінованому способі викорис-
тання (видобуток електроенергії та обігрів). А 
ще — повністю незалежна від умов навколиш-
нього середовища, добових і річних циклів. 

— Недоліків не простежується?
— Так, є негативи. Скажімо, потрібно зака-

чувати відпрацьовану воду назад у водонос-



11ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2016, 12(3)

Головне наше завдання — забезпечення енергетичної безпеки

ний горизонт, оскільки у високомінералізова-
них термальних водах міститься велика кіль-
кість солей токсичних металів (бору, свинцю, 
цинку, кадмію, миш’яку тощо) і хімічних спо-
лук (аміаку, сірковуглеводів, фенолів). Отже, 
ці води не можна скидати у природні водні 
системи, розміщені на поверхні. Але є й пози-
тиви: одна глибока свердловина має промис-
лову генерацію теплової енергії, собівартість 
якої удвічі менша від собівартості природного 
газу; геотермальна енергія не викидається у 
повітря і не забруднює його шкідливими речо-
винами, оскільки під час циркуляції енергоно-
сія у свердловині щільність теплового потоку 
з поверхні Землі у навколишній простір зали-
шається незмінною. Змінюється місце розта-
шування джерела геотермальної енергії, яке 
проявляється тільки під час руху енергоносія. 
Геотермальні ресурси України здатні в повно-

му обсязі забезпечити сучасну економіку краї-
ни та сприяти її розвитку у майбутньому.

— А чи можна використовувати свердло-
вини нафтогазової промисловості як дже-
рела теплової енергії?

— Можна. Для цього потрібно провести ау-
дит фонду недіючих та ліквідованих свердло-
вин; встановити умови використання та кон-
структивні особливості таких свердловин. А 
отже необхідно також внести відповідні зміни 
у нормативно-правову і технологічну бази. У 
наших сусідів, у Польщі, геотермальні проек-
ти реалізуються в різних регіонах країни.

— Можливо, і ми підемо їхнім шляхом?
— Було б бажано!

Спілкувався Богдан ЗАЛІЗНЯК,
керівник прес-центру наукової журналістики 

Західного наукового центру 
НАН України і МОН України


