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Широкомасштабне уловлювання й утилізація метану могли б істотно до-

помогти енергетиці України. Комерційний розвиток метанових проектів надав 

би  додаткове паливо для українських споживачів та знизив  би екологічне на-

вантаження на повітря.  

У результаті виконання  проектів по утилізації шахтного метану, в Україні 

знизиться обсяг газу, що викидається в атмосферу, (із всього метану, що виві-

льняється на шахтах, приблизно 15 % збирається системами дегазації і тільки 

близько 7 % утилізується [1]. Зниження емісій  принесе країні і підприємствам 

додаткові фінансові вигоди,  в результаті участі Україна в Міжнародній системі 

по торгівлі квотами на викиди парникових газів.  

Україна вже з 2008 року може продавати стільки квот, скільки дозволить 

економічний розвиток країни і стан світового ринку. Продаж прав на викиди 

може щорічно давати майже 2,5 млрд. дол. (це при середній ціні 18,5 дол. за  

тонну вуглецевого еквівалента). Такий притік капіталу дозволить не тільки рес-

труктуризувати  національну економіку, але й одержати валютні надходження. 

Ресурси метану, що утримується у вугільних пластах у  границях діючих, реко-

нструйованих  і споруджуваних шахт, а так само розвіданих ділянок у Донбасі 

складають більш 1,2 трл.м3. 

Досвід зарубіжних стан по використанню шахтного метану як сировини до-

сить великий. Так у ФРН щорічно спалюється близько 150 млн.м3 метану, що 

складає 45% усього використовуваного газу. У Великобританії метан спалюють 

разом з вугільним пилом. У Чехії і Словаччині каптуємий   газ спалюється в 

централізованих шахтних котельнях з додаванням природного газу. У Велико-



британії і ФРН каптуємий газ використовується як паливо для дизельних дви-

гунів і генераторів перемінного току. Вартість 1Квт.ч. при цьому в 3-4 рази ни-

жче, ніж на великих теплових електростанціях. Український ринок є привабли-

вим для промислово розвинених країн, тому що виконати той або інший еколо-

гічний проект на Україні істотно дешевше, ніж у більшості розвинених країн. 

 Метою  статті є розгляд  еколого-економічних ефектів, які могуть бути 

отримані в  разі впровадження проекту  утилізації метану  на шахті  “Комсомо-

лець Донбасу” в Донецькому регіоні.  

Шахта побудована у 1982 році, основним ресурсом є енергетичне вугілля. 

Шахта є найбільшим постачальником енергетичного вугілля в Україні. Потуж-

ності шахти розраховані на видобуток 1,8 мільйонів тонн енергетичного вугіл-

ля. На шахті працює 5600 робітників. Щорічний видобуток становить 0,8 міль-

йона тонн. Відповідно до рішення Верховної Ради України шахта першою в га-

лузі має бути приватизована. Знаходиться в стадії реформування - корпоратизо-

вана. Однією з головних проблем на шахті є загазованість вугільних пластів, 

тому можливо досягнення подвійного еколого-економічного ефекту. Утилізація 

близько 13 мільярдів кубічних метрів метану [1], який можливо реалізувати на 

внутрішньому чи зовнішньому ринках, також підвищить рівень безпеки видо-

бутку вугілля. Даний об’єм метану планується отримати на протязі 10 років. 

Шахтний газ, що відкачується з лав і викидається в атмосферу, містить до 70% 

метану. Метан є парниковим газом і водночас паливом, яке може бути викорис-

тане для виробництва теплової та електричної енергії, а також для автомобіль-

ного транспорту (стиснений газ). На шахті проведені попередні роботи по ви-

значенню потенційних запасів метану, на основі яких підготовлено бізнес-план.  

Згідно бізнес-плану  витрати для впровадження даного проекту складають 

приблизно  6,2 мільйонів доларів США, але з  умовами   фінансування щодо 

впровадження проекту до теперішнього часу власник проекту (шахта) не визна-

чився.  Це буде проект спільного впровадження, прямого цільового інвестуван-

ня, але  створення окремої юридичної особи для розробки запасів метану тощо. 



Програма комерційного видобутку й утилізації метану в Україні [2, 3] мо-

же надати країні, регіону та підприємствам наступні результати:  

– альтернативний енергетичний ресурс, що допоміг би знизити залежність 

України від імпортованого палива, наприклад, природного газу з Росії й інших 

країн СНД;  

– можливість використання шахтного метану для генерації електроенергії;  

– можливість комерційного використання шахтного метану для заправлень ав-

тотранспорту, переустаткованого на стиснутий природний газ;  

– можливість використання шахтного метану для накачування газу в газопро-

від;  

– поліпшення екології регіону за рахунок скорочення викидів парникового газу 

–  метану; 

- підвищення безпеки і продуктивності праці робітників вугільних підприємств,  

збереження їх життя і здоров'я.  

Висновки: 

Промислова розробка й утилізація шахтного метану в Україні позитивно 

впливатиме на економіку держави, на вугільну промисловість й, зокрема, по-

ліпшення стану природної середи.  

Реалізація проектів по видобутку й утилізації метану спроможна зменшити 

кількість аварій і нещасних випадків на шахтах,  в тому числі і на шахті «Ком-

сомолець Донбасу»,  знизити вартість видобутку й у той же час значно підви-

щить продуктивність  праці.  
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