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Видання книги «Очерки о метаноуголь-
ной отрасли» вельми вчасне. Постійна бо-
ротьба за зниження цін на імпортовані енер-
горесурси, необхідність освоєння нетради-
ційних джерел енергії при комплексному 
розробленні вугільних родовищ — і все це на 
тлі погіршення екологічної ситуації, зумови-
ли актуальність «Очерков...». Сьогодні спо-
стерігається зростання інтересу з боку іно-
земних компаній до розроблення в Україні 
нетрадиційних газових родовищ. Водночас 
метановугільна галузь, не маючи належної 
підтримки в засобах масової інформації, для 
широких верств населення залишається по-
няттям абстрактним, незважаючи на наяв-
ний успішний досвід реалізації інвестицій-
них проектів з попередньої дегазації вугіль-
них пластів з поверхні землі на найбільших 
вуглевидобувних підприємствах країни.

Автори комплексно і системно підійшли 
до висвітлення завдань видобування метану 
вугільних пластів, акцентуючи увагу на ви-
сокій соціально-економічній значущості 
розвитку метановугільної галузі, яка багато 
в чому виходить за межі вугільної промис-
ловості. У книзі розкрито проблеми обліку і 
збуту видобутого метану в умовах сучасної 
ситуації на енергоринку, де газ метан слід 
розглядати як конкурентоспроможний вид 
палива, покликаний зменшити залежність 
України від імпорту енергоносіїв. Створено, 

по суті, дорожню карту: від самої ідеї освоєн-
ня нетрадиційних джерел енергії, ризиків на 
шляху до її реалізації, вибору необхідного 
обладнання до економічних аспектів утилі-
зації та збуту готової продукції.

Сьогодні фактором, що стримує розвиток 
метановугільної галузі, є поки що висока со-
бівартість товарного газу метану порівняно 
з вартістю палива, яке добувають традицій-
ним способом. Однак комплексний підхід 
до освоєння вугленосних районів, реаліза-
ція програм попередньої і подальшої дегаза-
ції уможливлюють рентабельне виробництво 



94 ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2013, № 9

РЕЦЕНЗІЇ

з розроблення метановугільних родовищ. 
А всебічна участь держави, зокрема гнучке і 
зважене регулювання цінової, тарифної та 
податкової політики щодо видобування газу 
вугільних пластів, робить комплексне освоєн-
ня метановугільних родовищ питанням уже 
короткострокової перспективи.

«Очерки о метаноугольной отрасли» — це 
перша і, слід зазначити, вдала спроба інформа-
ційної підтримки вітчизняної вугледобувної 
галузі. Авторам удалося в зрозумілій формі, 
доступній читачеві будь-якого фаху, обґрунту-
вати важливість нетрадиційних джерел енергії 
на основі видобування метану вугільних плас-
тів у паливно-енер ге тич ному балансі країни. 

Книга визначає методологічні підходи до 
комплексного видобування та реалізації газу 
метану вугільних родовищ, розповідає про 

ризики, з якими можуть зіткнутися інвесто-
ри, і дає підґрунтя для всебічного вивчення 
цієї теми тим, хто хоче знати, що таке мета-
новугільна галузь, і вибудовувати бізнес у 
цій сфері.

Автори, не претендуючи на повноту ви-
кладу і, тим паче, на істину в останній ін-
станції в такій складній справі, як освоєн-
ня метановугільних родовищ, спробували 
роз’ яс  нити навіть непідготовленому читаче-
ві суть усіх науково-технологічних процесів, 
пов’язаних із видобутком метану зі свердло-
вин за попередньої дегазації вугільних плас-
тів. А виважена авторська позиція щодо 
плюсів і мінусів видобування сланцевого 
газу робить книгу ще більш цікавою і по-
трібною не лише фахівцям, але й усьому 
широкому загалу.




