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Ре зуль та ти роз ра хункiв про ду к тив ностi сверд ло ви ни для змiнно го
дiамет ра ФТ i вибiйно го ти с ку зве де мо в таб ли цю.

Данi таблиці пред ста в ленi графiчно на рис. 1, якi де мон ст ру ють суттєве
зро стан ня дебiту сверд ло вин при замiнi фон тан них труб на бiльший
дiаметр.

Роз ра ху нок ефе к тив ностi вiд замiни фон тан них труб на бiльший
дiаметр про ве де мо для ви щез га да них 17 сверд ло вин. На ос новi про ве -
де них роз ра хункiв i да них табл. 1 ви зна че но се реднi зна чен ня дебiту для
всiх ти по розмiрiв фон тан них труб:

– для ФТ O/ 73 мм Qсер.=106,6 тис. м3/до бу;
– для ФТ O/ 89 мм Qсер.=130,5 тис. м3/до бу;
– для ФТ O/ 114 мм Qсер.=172,4 тис. м3/до бу.
В се ред нь о му при замiнi фон тан них труб дiамет ром 73 мм на ФТ

дiамет ром 89 мм про ду к тивнiсть однiєї сверд ло ви ни зро сте на 

Аналiз збiльшення продуктивностi Дашавського 
пiдземного сховища газу при замiнi фонтанних труб
на бiльший дiаметр та оптимiзацiя роботи
продуктивних прошаркiв розкритого горизонту

Для ви зна чен ня не обхiдно го дiамет ра фон тан них труб ви ко ри -
стаємо рiвнян ня не роз рив ностi по то ку га зу під час йо го руху че рез
от во ри пер фо рацiї i по фон тан них тру бах. Ма со ва ви т ра та га зу

ста но ви ти ме: 
. (1.1)

З рiвнян ня (1.1) ви п ли ває, що за умо ви рiвномiрностi гу с ти ни лiнiй
течiї 

, (1.2)
i дiаметр фон тан них труб про порцiйний дiамет ру пер фо рацiйно го от во -
ру, їх кiлькостi на один по гон ний метр i тов щинi роз крит тя.

Сверд ло ви нам Да шавсь ко го ПСГ ха ра к тер не роз крит тя всьо го iнтер -
ва лу пла ста-ко ле к то ра з щiльнiстю пер фо рацiї 20 отв./м, то му умо ва рiв-
нян ня (1.1) i (1.2) по ру шується для сверд ло вин з ма лим дiамет ром фон -
тан них труб. 

Крiм ви ще ска за но го, фон таннi тру би по виннi за без пе чу ва ти ви не сен -
ня рiдких i твер дих вклю чень з ви бою сверд ло ви ни, що за без пе чується
швидкiстю по то ку га зу, яку мож на ви зна чи ти за фор му лою: 

. (1.3)

Да шавсь ке пiдзем не схо ви ще га зу об лад на не 82 сверд ло ви на ми з
фон тан ни ми тру ба ми (ФТ) дiамет ром 114 мм, 13 сверд ло ви на ми з ФТ дiа-
мет ром 89 мм i 4 сверд ло ви на ми з ФТ 73 мм. Щоб ви зна чи ти, на скiльки
збiльшить ся се ред ня про ду к тивнiсть сверд ло вин при замiнi в них фон -
тан них труб на бiльший дiаметр, не обхiдно за фор му лою (1.3) ви зна чи ти
се ред ню швидкiсть ру ху га зу по фон тан них тру бах, яка ста но вить:

– для ФТ O/ 73 мм = 10,4–14,9 м/с;
– для ФТ O/ 89 мм = 9,0–12,0 м/с;
– для ФТ O/ 114 мм = 5,7–7,2 м/с.
Згiдно з дослiдни ми да ни ми, ви не сен ня рiдких i твер дих вклю чень 

з ви бою сверд ло ви ни вiдбу вається в дiапа зонi швид ко стей 5–10 м/с. 
Як свiдчать ре зуль та ти роз ра хункiв, фа к тичнi се реднi зна чен ня для фон -
тан них труб дiамет ром 73 мм i 89 мм дадуть змо гу здiйсни ти їх замiну на
фон таннi тру би бiльшо го дiамет ра.

За пи сав ши фор му лу (1.3) для ви зна чен ня дебiту при вiдо мих швид ко -
стях, якi зв’язанi з фа к тич ни ми дебiта ми i вибiйни ми ти с ка ми, от ри маємо 

. (1.4)

За фор му лою (1.4) ви зна чи мо дебiт сверд ло ви ни при вiдомiй швид -
костi по то ку га зу, за да но му внутрiшньо му дiаметрi фон тан них труб,
вибiйно му ти с ку, тем пе ра турi та роз ра хо ва но му ко ефiцiєнтi стис нен ня
га зу.

При ство реннi пiдзем них схо вищ га зу у вис на же них га зо вих 
по кла дах важ ли вим є пи тан ня ви бо ру не обхiдно го дiамет ра фон -
тан них труб, який суттєво впли ває на про ду к тивнiсть сверд ло ви -
ни, її кон ст рукцiю, а вiдповiдно i на технiко-еко номiчнi по каз ни -
ки ек с п лу а тацiї ПСГ.

Р.П. Багрiй,
Дашавське ВУПЗГ УМГ “Львiвтрансгаз”

Розрахунок продуктивності свердловин 
для змінного діаметра ФТ і вибійного тиску

ФТ D=73 мм ФТ D=89 мм ФТ D=114,3 мм
d=62 мм d=75,9 мм d=100,3 мм

Рвиб., атм Q, тис. м3/добу Рвиб., атм Q, тис. м3/добу Рзаб., атм Q, тис. м3/добу

18 56,2 18 68,7 18 90,8

20 62,6 20 76,7 20 101,3

25 79,1 25 96,8 25 128,0

30 95,9 30 117,4 30 155,2

35 113,1 35 138,4 35 182,9

40 130,6 40 159,9 40 211,3

45 148,5 45 181,8 45 240,2

50 166,7 50 204,1 50 269,8

Qсер.=106,6 Qсер.=130,5 Qсер.=172,4

Рис. 1. Залежнiсть продуктивностi свердловини вiд дiаметра ФТ i вибiйного тиску
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23,9 тис. м3/до бу, а при замiнi ФТ дiамет ром 89 мм на ФТ дiамет ром 
114 мм се ред ня про ду к тивнiсть однiєї сверд ло ви ни збiльшить ся на 
41,9 тис. м3/до бу. Як що замiни ти фон таннi тру би дiамет ром 73 мм на 
ФТ 114 мм, то се реднiй прирiст про ду к тив ностi ста но ви ти ме 
65,8 тис. м3/до бу.

Про ве де мо вiдповiднi роз ра хун ки для 4 сверд ло вин, об лад на них ФТ
дiамет ром 73 мм, i 13 сверд ло вин, об лад на них ФТ дiамет ром 89 мм.

Сверд ло ви на Д-109 O/ 73 мм об сад же на ек с п лу а тацiйною ко ло ною
дiамет ром 146 мм, то му в нiй доцiльно ви ко ри ста ти ФТ O/ 89 мм, що дасть
мож ливiсть зро стан ню про ду к тив ностi в се ред нь о му на 23,9 тис. м3/до бу.
Всi реш та 16 сверд ло вин об сад женi ек с п лу а тацiйни ми ко ло на ми 
O/ 168 мм. Для трьох сверд ло вин з ФТ дiамет ром 73 мм при замiнi на 
ФТ O/ 114 мм про ду к тивнiсть зро сте в се ред нь о му на 65,8 тис. м3/до бу
(для однiєї), а для трьох – на 197,4 тис. м3/до бу. Для iнших 13 сверд ло вин
се реднє збiльшен ня про ду к тив ностi ста но ви ти ме 41,9 тис. м3/до бу, а 
су мар не – 544,7 тис. м3/до бу. 

Аналiз замiни фон тан них труб на бiльший дiаметр 17 сверд ло вин свiд-
чить про мож ли ве збiльшен ня про ду к тив ностi ПСГ на 766 тис. м3/до бу,
що ста но вить 6% вiд се ред ньої про ду к тив ностi ПСГ в ре жимi вiдби ран -
ня – 12 712 тис. м3/до бу впро довж 156 дiб i дає мож ливiсть змен шен ня
перiоду вiдби ран ня на 9 дiб. Наслiдком чо го є змен шен ня перiоду ро бо -
ти КЦ, що при зве де до еко номiї па лив но го га зу. Се ред ня ви т ра та па лив -
но го га зу в се зон вiдби ран ня 2007–2008 рр., який ха ра к те ри зується про -
ект ним об’ємом вiдби ран ня, ста но вить 98 885 м3/до бу. Тоб то, пiдви-
щен ня ефе к тив ностi зво дить ся до змен шен ня ви т ра ти па лив но го га зу 
на 889 965 м3.

Дослiджен ня впли ву до дат ко вої пер фо рацiї
як мож ли вість збiльши ти про ду к тивнiсть сверд ло вин ПСГ

в цiло му пiд час нагнiтан ня та вiдби ран ня га зу

З 1986 р. Да шавсь ке ПСГ ви ве де не на циклiчний ре жим ро бо ти з про -
ект ни ми об ся га ми ак тив но го га зу. За га лом про ду к тивнiсть схо ви ща 
пе ре бу ває на до с тат ньо ви со ко му рiвнi, навiть з ура ху ван ням то го, що 
за ра ху нок роз ши рен ня ПСГ в ме жах Да шавсь ко го пiднят тя в по кла дах
НД-8 го ри зон ту вiдбу ло ся зн ижен ня пла сто во го ти с ку ро бо чої зо ни
сверд ло вин, що зу мо ви ло складнiшi умо ви ро бо ти ГПА на за вер шаль но -
му етапi се зо ну вiдби ран ня.

Про те не од но ра зо во у “Ко ре к ти вах до тех но логiчної схе ми ство рен -
ня Да шавсь ко го ПСГ” (1988 р.) та звiтi про на у ко во-дослiдниць ку ро бо -
ту “Тех но логiчний про ект циклiчної ек с п лу а тацiї Да шавсь ко го ПСГ”
(1999 р.) за зна ча лись сверд ло ви ни, що ха ра к те ри зу ва лись як ма ло де-
бiтнi, тоб то з низь ки ми про ду к тив ни ми ха ра к те ри сти ка ми, в яких дебiт
був ниж че се ред нь о го, i спо стерiга лись постiйно за ви щенi ко ефiцiєнти
фiльтрацiйно го опо ру вiднос но про ект них.

Га зо ди намiчнi дослiджен ня бiльш як за 20-рiчний перiод циклiчної 
ек с п лу а тацiї ПСГ пiдтвер д жу ють данi, на ве денi у тех но логiчних про ек тах.
Крiм то го, аналiз ре зуль татiв про ми сло во-геофiзич них робiт пiдтвер д жує
низь ку про ду к тивнiсть сверд ло вин i вод но час ви зна чає при чи ну, яка 
зу мо в люється не до с тат нь ою щiльнiстю пер фо рацiйних ка налiв.

З ви ще ска за но го ви п ли ває, що про ве ден ня до дат ко вої пер фо рацiї
ек с п лу а тацiйної ко ло ни дасть мож ливiсть збiльши ти про ду к тивнiсть
сверд ло вин ПСГ в цiло му пiд час нагнiтан ня та вiдби ран ня, за без пе чить
змен шен ня ви т ра ти па лив но го га зу та гiдравлiчних втрат у си с темi
“пласт–вхiд ГПА”. Та кож до дат ко ва пер фо рацiя по зи тив но впли не на 
ро бо ту ГПА в кiнцi се зо ну вiдби ран ня при мiнiмаль них зна чен нях пла сто -
во го ти с ку i спри я ти ме змен шен ню три ва лостi се зо ну вiдби ран ня та
нагнiтан ня. Всi цi фа к то ри впли ва ють на полiпшен ня технiко-еко номiчних
по каз никiв ро бо ти ПСГ.

Ком п лекс ний аналiз про ми сло вих га зо ди намiчних та геофiзич них дос-
лiджень вка зує на доцiльнiсть про ве ден ня до дат ко вих пер фо рацiйних
робiт у сверд ло ви нах Д-114, Д-116 та Д-136.

У сверд ло винi Д-136 про ве де но ро бо ти з до дат ко вої пер фо рацiї 
ек с п лу а тацiйної ко ло ни про ду к тив но го го ри зон ту в iнтер валi 715–722 м.
На рис. 2 зо б ра же но при вибiйну зо ну пер фо ро ва ної сверд ло ви ни.

Ви пи ска з актiв про дослiджен ня сверд ло ви ни Д-136 свiдчить, що
про ду к тивнiсть сверд ло ви ни до про ве ден ня робiт з до дат ко вої пер фо -
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рацiї ста но ви ла 224,3 тис. м3/до бу, а пiсля про ве ден ня та ких робiт – 
318,8 тис. м3/до бу. 

Аналiзу ю чи про ве денi ро бо ти з до дат ко вої пер фо рацiї, ми от ри ма ли
збiльшен ня про ду к тив ностi ПСГ на 94,5 тис. м3/до бу (по однiй сверд ло -
винi). Че рез те, що га зо ди намiчнi та геофiзичнi дослiджен ня вка зу ють на
доцiльнiсть про ве ден ня до дат ко вих пер фо рацiйних робiт ще у двох
сверд ло ви нах – Д-114 та Д-116, то мож ли ве збiльшен ня про ду к тив ностi
ПСГ на 283,5 тис. м3/до бу, що ста но вить 2% вiд се ред ньої про ду к тив -
ностi ПСГ у ре жимi вiдби ран ня – 12 712 тис. м3/до бу впро довж 156 дiб 
i дає мож ливiсть змен шен ня перiоду вiдби ран ня на 3 до би. Наслiдком
цьо го є змен шен ня перiоду ро бо ти КЦ, що при зве де до еко номiї 
па лив но го га зу. Се ред ня ви т ра та па лив но го га зу в се зон вiдби ран ня
2007–2008 рр., який ха ра к те ри зується про ект ним об'ємом вiдби ран ня,
ста но вить 98 885 м3/ до бу. Тоб то, пiдви щен ня ефе к тив ностi зво дить ся до
змен шен ня ви т ра ти па лив но го га зу на 296 655 м3.

Вис нов ки
За ра ху нок збiльшен ня дiамет ра фон тан них труб мож на от ри ма -

ти ряд по зи тив них фа к торiв:
збiльшен ня про ду к тив ностi вiдбо ру в се ред нь о му на 

766 тис. м3/до бу;
змен шен ня ви т ра ти па лив но го га зу за ра ху нок змен шен ня

три ва лостi ком пре сор но го вiдбо ру на 9 дiб.
Про те по ки до дат ковi по туж ностi не бу дуть на леж ним чи ном

оцiненi, впро вад жен ня да но го за хо ду в зв’яз ку з ви со ки ми iнве сти-
цiйни ми ви т ра та ми еко номiчно не доцiльне. У про ти леж но му ви пад -
ку да ний захiд стає еко номiчно вигiдним.

За ра ху нок збiльшен ня пер фо рацiйних ка налiв сверд ло вин мож -
на от ри ма ти такi по зи тивнi змiни:

збiльшен ня про ду к тив ностi вiдбо ру в се ред нь о му на 
283,5 тис. м3/до бу;

змен шен ня ви т ра ти па лив но го га зу за ра ху нок змен шен ня
три ва лостi ком пре сор но го вiдбо ру на 3 до би.

Лiте ра ту ра
1. Гiмер Р.Ф., Гiмер П.Р., Дер кач М.П. Пiдзем не зберiган ня га зу. – 

Іва но-Франкiвськ: Фа кел, 2001. – 215 с., iл.
2. Звiт гео ло го-тех но логiчний з ек с п лу а тацiї Да шавсь ко го ПСГ за

перiод за ка чу ван ня i вiдби ран ня 2007–2008 рр. – Да ша ва, 2008. – 130 с. 
3. Ко ро та ев Ю.П. Экс плу а та ция га зо вых ме с то ро ж де ний. – М.: 

Нед ра, 1975. – 415 с. 
4. Ко ро та ев Ю.П., По лян ский А.П. Экс плу а та ция га зо вых сква жин.

(Пра к ти че ское ру ко вод ст во). – М.: Го с топ тех из дат, 1961. 

Рис. 2. Схематичне зображення привибiйної зони i вибою перфорованої
свердловини: 1 – експлуатацiйна колона; 2 – перфорацiйнi канали; 3 – цементний
камiнь.



виробництво

5трубопровiдний транспорт

ГТД ДЖ59” (рис. 1) у фор матi Excel, в якiй для про ве ден ня всiх 
зга да них про це дур змiнно му iнже не ру не обхiдно ли ше вве сти у вка -
занi комiрки зна чення по точ них па ра метрiв ро бо ти ГТД i пiдтвер ди -
ти їх на ти с кан ням клавiшi “Enter”. Роз ра ху нок усiх не обхiдних при ве -
де них та фор му лярних зна чень i їх вiдхи лень про во дить ся ав то ма -
тич но з ви ве ден ням iнфор мацiйно го повiдо м лен ня про стан вiдхи -
лень “Вiдхи лен ня в нормi” або “УВА ГА! Пе ре ви щенi кри тичнi зна -
чен ня вiдхи лень!” та ре зуль татiв їх роз ра хункiв у вiдповiднi комiрки
вка за ної таб лицi, пiсля чо го змiнно му iнже не ру за ли шається ли ше
порiвня ти їх з кри тич ни ми зна чен ня ми цих па ра метрiв, якi вка занi тут
же, i прий ня ти вiдповiднi рiшен ня.

При не обхiдностi спо сте ре жен ня за ди намiкою змiни вiдхи лень
про тя гом де я ко го ча су в таб лицi пе ре дба че на клавiша “Пе ре да ти
данi про вiдхи лен ня в архiв”, пiсля на ти с кан ня якої данi про по точнi
вiдхи лен ня та вiднос ну по тужнiсть дви гу на бу дуть скопiйо ванi в
“Архiв вiдхи лень вiд фор му ляр них зна чень”, який є у цiй же таб лицi
iз вка зан ням по точ ної да ти i ча су.

Та кий роз ра ху нок мож на за сто со ву ва ти на будь-якiй КС i на дви -
гунi будь-яко го ти пу, оскiльки фор му ли роз ра хункiв при ве де них ха ра -
к те ри стик не змiню ють ся, а в ал го ритм роз ра хун ку потрiбно ли ше
вве сти в оциф ро ва но му ви глядi фор му лярнi ха ра к те ри сти ки кон крет-
но го дви гу на, що за на яв ностi комп’юте ра не ста но вить тру д нощiв.

Од ним з важ ли вих еле ментiв за без пе чен ня пра виль ної без ава-
рiйної ек с п лу а тацiї га зо турбiнних дви гунiв ( ГТД ) є постiйний кон -
т роль па ра метрiв про точ ної ча с ти ни дви гу на з ме тою ви зна чен ня
сту пе ня її за бруд не ностi шля хом про ве ден ня ек с п лу а тацiйним
пер со на лом ком пре сор ної станцiї роз ра хункiв ос нов них па ра -
метрiв ро бо ти аг ре га ту та при ве ден ня їх зна чень до нор маль них
умов i порiвнян ня з вiдповiдни ми фор му ляр ни ми зна чен ня ми, якi
вка занi ви роб ни ком ГТД. Пе ре ви щен ня па ра мерiв ви щев ка за них
ви роб ни ком ГТД зна чень свiдчить про за бруд ненiсть про точ ної
ча с ти ни i по тре бує про ми ван ня дви гу на, а iнко ли мо же свiдчи ти
навiть про пош код жен ня ком пре сор ної або турбiнної ча с ти ни, що
мо же при зве сти до пiдви щен ня то к сич них ви кидiв в ат мо сфе ру.

Автоматизацiя проведення розрахункiв
забрудненостi (або пошкодження) проточної
частини ГТД

Для роз ра хун ку па ра метрiв про точ ної ча с ти ни ГТД i го лов не –
їх вiдхи лень вiд фор му ляр них зна чень, якi са ме й ха ра к те ри зу -
ють ступiнь за бруд не ностi, змiнний iнже нер ком пре сор но го

це ху по ви нен ви ко на ти три ета пи роз ра хункiв:
на пер шо му – ви ко ри сто ву ю чи кон кретнi па ра ме т ри ро бо ти

дви гу на, пе ре ра ху ва ти  до нор маль них умов (тем пе ра ту ра повiтря
на входi дви гу на 15°С, ат мо сфер ний тиск 760 мм ртут но го сто впчи -
ка),  згiдно з фор му ла ми при ве ден ня, обер ти КВТ i обер ти КНТ, тиск
за КВТ та тем пе ра ту ру за ТНТ i от ри ма ти на ве денi ха ра к те ри сти ки за
ци ми па ра ме т ра ми;

на дру го му – на не с ти на фор му лярнi графiки ви б ра но го дви гу -
на ро бо чу точ ку, яка вiдповiдає знай деним при ве де ним обер там
КВТ, i спро е к ту вав ши її на вiсь ор ди нат вiдповiдно го графiка, ви зна -
чи ти, якi по виннi бу ти обер ти КНТ, тиск за КВТ та тем пе ра ту ра за
ТНТ згiдно з фор му ляр ни ми ха ра к те ри сти ка ми ГТД;

на треть о му – потрiбно вiдня ти роз ра хо ванi на пер шо му етапi
при ве денi ха ра к те ри сти ки обертiв КНТ, ти с ку за КВТ та тем пе ра ту -
ри за ТНТ вiд цих же па ра метрiв, ви зна че них  на дру го му етапi за 
до по мо гою фор му ляр них графiкiв, i от ри ма ти зна чен ня влас не 
са мих вiдхи лень та порiвня ти їх з гра нич но до пу с ти ми ми вiдхи лен ня -
ми для да но го ти пу дви гу на.

Опис ал го рит му цьо го роз ра хун ку в iнструкцiї з ек с п лу а тацiї дви -
гу на ДЖ59, якi ек с п лу а ту ють ся на КС-35, зай має 9 сторiнок фор ма -
ту А4. Крiм то го, в iнструкцiї ска за но, що для постiйно го кон т ро лю 
в про цесi ек с п лу а тацiї та кий роз ра ху нок потрiбно про во ди ти кожнi
2 год ро бо ти та при змiнi за ван та же ностi аг ре га ту.

З ог ля ду на те, що в ком пре сор но му це ху за зви чай пра цює не
мен ше двох аг ре гатiв, про це ду ра перiодич но го роз ра хун ку па ра -
метрiв про точ ної ча с ти ни пра цю ю чих ГТД зай має знач ний час, то му
ре аль но во на не зав жди ви ко нується, що при зво дить до не своєчас -
но го про ми ван ня дви гу на, зни жен ня йо го ККД i як наслiдок – пе ре -
ви т ра ти па лив но го га зу i навiть аварiйних зу пи нок.

Вра хо ву ю чи ви ще ска за не, з ме тою по пе ред жен ня подiбних си ту -
ацiй для при ско рен ня та ав то ма ти зацiї про ве ден ня роз ра хункiв вiд-
хи лень на ком пре сорнiй станцiї КС-35 роз роб ле но таб ли цю “Роз ра -
ху нок сту пе ня за бруд не ностi (або пош код жен ня) про точ ної ча с ти ни

Б.Д. Симоненко,
УМГ “Черкаситрансгаз”

Рис. 1. Діалогове вікно розрахунку ступеня забрудненості двигуна

Рис. 2. Алгоритм розрахунку вiдхилень
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. (5)

За даємо про ду к тивнiсть ком пре сор ної станцiї за стан дарт них
умов . Об чис люємо об’ємну про ду к тивнiсть ГПА КС за умов вхо -
ду в нагнiтачi: , м3/хв. (6)

Зна хо ди мо зве де ну об’ємну ви т ра ту га зу че рез один нагнiтач:

. (7)

Прий маємо, що обер то ва ча с то та нагнiта ча дорiвнює номiналь -
но му зна чен ню . Ви зна чаємо зве де ну ви т ра ту га зу за фор му -
лою:

. (8)

Об чис люємо зве де ну вiднос ну обер то ву ча с то ту  нагнiта ча за
фор му лою:

, (9)

де – ко ефiцiєнт стис нен ня га зу, тем пе ра ту ра га зу на
входi i га зо ва ста ла, при яких по бу до ва но зве денi га зо ди намiчнi 
ха ра к те ри сти ки нагнiта ча.

Ви ко ри сто ву ю чи ма те ма тичнi мо делi, зна хо ди мо ступiнь пiдви -
щен ня ти с ку га зу за умо ви, що зве де на вiднос на обер то ва ча с -
то та нагнiта ча дорiвнює оди ницi, полiтроп ний ККД i зве де ну

вiднос ну внутрiшню по тужнiсть нагнiта ча: .

Ви ко ри сто ву ю чи тео ре му подiбностi ре жимiв ро бо ти вiдцен т ро -
вих ма шин, ко ри гуємо ступiнь пiдви щен ня ти с ку для вiдмiнних вiд
оди ницi зна чень зве де ної вiднос ної обер то вої ча с то ти нагнiта ча:

, (10)

де – ко ефiцiєнт адiаба ти, .
Ви зна чаємо аб со лют ний тиск га зу на ви ходi нагнiтачiв:

. (11)
Тем пе ра ту ру га зу на ви ходi нагнiтачiв роз ра хо вуємо за фор му -

лою:
. (12)

Об чис люємо гу с ти ну га зу за умов вхо ду в нагнiтачi:

. (13)

Зна хо ди мо внутрiшню по тужнiсть нагнiта ча за фор му лою: 

. (14)

Ви зна чаємо по тужнiсть, спо жи ту нагнiта чем:

, (15)

де – ме ханiчний ККД нагнiта ча, зна чен ня яко го на ве денi у
таб лицi 23 [1].

Роз ра хо ванi па ра ме т ри ре жи му ро бо ти КС по виннi бу ти пе -
ревiренi на ви ко нан ня та ких тех но логiчних об ме жень:

1) , (16)

2) , (17)

3) , (18)

4) . (19)
Аб со лют ний тиск га зу на по чат ку дiлян ки га зо про во ду, яка роз та -

шо ва на за ком пре сор ною станцiєю, ре жим ро бо ти якої роз ра хо ва -
но, зна хо ди мо за фор му лою: 

, (20)
де – втра ти ти с ку в ко мунiкацiях мiж ком пре сор ним це хом

i вуз лом пiдклю чен ня до лiнiйної ча с ти ни га зо про во ду (за вiдсут ностi

На ком пре сор них станцiях на власнi по тре би ви т ра чається знач -
на ча с ти на га зу. Еко номiя га зу мо же бу ти от ри ма на як за ра ху нок
удо ско на лен ня технiчно го рiвня ус тат ку ван ня га зо про водiв, так i
ви бо ру ре жи му ро бо ти ком пре сор них цехiв з мiнiмаль ни ми ви т -
ра та ми га зу на власнi по тре би. Вибiр оп ти маль но го ре жи му ро бо -
ти га зо пе ре ка чу валь них аг ре гатiв (ГПА) мо же змен ши ти ви т ра ти
па лив но го га зу до 5%. Змен шен ня цих ви т рат при зве де до змен -
шен ня собiвар тостi транс пор ту ван ня га зу.

Розробка енергозберiгаючих режимiв роботи 
КС “Рогатин” при двоступеневому стисненнi газу

Ме тою да ної на у ко вої ро бо ти є ви зна чен ня тех но логiчно го ре -
жи му з та ки ми па ра ме т ра ми, при яких за без пе чується нор -
маль на ро бо та ГПА з мiнiмаль ни ми ви тра та ми па лив но го 

га зу. Об’єктом роз гля ду є КС “Ро га тин”, яка об лад на на не пов но на-
пiрни ми вiдцен т ро ви ми нагнiта ча ми 520-12-1 з при во дом вiд га зо тур-
бiнної ус та нов ки ГТК-10-2.

Вхiдни ми да ни ми для да ної ро бо ти є зве де на га зо ди намiчна ха ра -
к те ри сти ка нагнiта ча (за лежнiсть сту пе ня пiдви щен ня ти с ку, полiтроп-
но го ККД, внутрiшньої по туж ностi вiд зве де ної об’ємної ви т ра ти га -
зу); номiнальнi пас портнi данi ГТУ; ме тео умо ви, якi вла стивi да но му
регiону; склад га зу та ко ефiцiєнти ма те ма тич но го мо де лю ван ня зве -
де них га зо ди намiчних  ха ра к те ри стик вiдцен т ро вих нагнiтачiв. Ста ти -
стичнi данi бу ло взя то з дис пет черсь ко го жур на лу за 24 черв ня 
2008 р., ко ли КС “Ро га тин” пра цю ва ла дво ма па ра лель ни ми гру па ми,
в кожнiй з яких пра цю ва ло два послiдов но ввiмкне них аг ре га ти.

Для про ве ден ня роз ра хункiв ре жи му ро бо ти ком пре сор них стан-
цiй не обхiдно по пе ред ньо ви зна чи ти ряд фiзич них вла сти во стей
при род но го га зу за ро бо чих умов та ко ефiцiєнти ма те ма тич но го мо -
де лю ван ня зве де них га зо ди намiчних ха ра к те ри стик вiдцен т ро вих
нагнiтачiв. Для опи су за леж ностi ко ефiцiєнта пiдви щен ня ти с ку
(за умо ви, що зве де на вiднос на обер то ва ча с то та дорiвнює оди ни-
цi), полiтроп но го ККД i зве де ної вiднос ної внутрiшньої по туж -

ностi вiд зве де ної об’ємної про ду к тив ностi нагнiта ча за

умов на йо го входi ви ко ри сто вуємо трич леннi полiно ми ви ду:
, (1)

, (2)

. (3)

Ко ефiцiєнти ма те ма тич них мо де лей мо жуть бу ти ви зна ченi ме то -
дом най мен ших квад ратiв шля хом об роб ки пас порт них або фа к тич -
них ха ра к те ри стик вiдцен т ро во го нагнiта ча. Як по ка за ли ре зуль та ти
дослiджень, до с тат ня точнiсть ре зуль татiв мо же бу ти за без пе че на
при ви зна ченнi ко ефiцiєнтiв ма те ма тич них мо де лей за ко ор ди на та ми
трьох то чок у ро бочiй зонi нагнiта ча за ви ко нан ня та кої умо ви:

(4).
Вихiдни ми да ни ми для роз ра хун ку ре жи му ро бо ти ГПА КС є аб со -

лют ний тиск i тем пе ра ту ра га зу на входi у ВН, а та кож
кiлькiсть па ра лель но пра цю ю чих ГПА (або груп) .

Роз ра ху нок по чи наємо з ви зна чен ня ко ефiцiєнта стис нен ня за
умов вхо ду в нагнiтачi: 

енергозбереження

М.М. Лаба,
Тернопiльське ЛВУМГ
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що еко номiя па лив но го га зу ста -
но вить ∆Q=9,9506 тис. м3/до бу. 

При об слу го ву ваннi двох послi-
дов но пра цю ю чих аг ре гатiв потрiб-
но ма ти на увазi, що за тра та по туж-
ностi на транс пор ту ван ня га зу при
од на ковiй швид костi обер тан ня
нагнiтачiв бу де рiзною. Аг ре гат,
який стоїть на входi га зу, не се
менше на ван та жен ня i пе ре бу ває
в кра щих тем пе ра тур них умо вах.

Ре зерв по туж ностi при ви ко ри -
станнi двох послiдов но пра цю ю -
чих аг ре гатiв не ве ли кий i об ме -
жується рiзни цею мiж номiналь -
ною по тужнiстю ус та нов ки i фа к -
тич ним на ван та жен ням дру го го 
аг ре га ту. Як що де що збiльши ти
швидкiсть обер тан ня нагнiта ча
пер шо го аг ре га ту i зни зи ти в дру -
го го, то мож на зба лан су ва ти 
на ван та жен ня мiж ни ми i до сяг ти
од на ко вої тем пе ра ту ри га зу пе ред
турбiна ми, що дасть змо гу дру го -

му в групi аг ре га ту пра цю ва ти без пе ре нагрiван ня. Як вид но з ре -
зуль татiв, пер ший у групi аг ре гат пра цює з де що бiльши ми обер та -
ми, нiж дру гий, i еко номiя па лив но го га зу за ра ху нок ви бо ру оп ти -
маль но го ре жи му пе ре ка чу ван ня ста но вить 4,6%.

Лiте ра ту ра
1. Кас пе ро вич В.К. Тру бо провiдний транс порт га зу. Пiдруч ник. – 

Іва но-Франкiвськ: Фа кел, 1999. – 194 с.
2. Ко вал ко М.П., Грудзь В.Я., Ми халкiв В.Б., Тимкiв Д.Ф., Шла пак Л.С.

Тру бо провiдний транс порт га зу. – К.: Агент ст во з рацiональ но го ви ко ри -
стан ня енергiї та еко логiї, 2002. – 210 с.

3. ОНТП 51-1-85. Нор мы тех но ло ги че ско го про ек ти ро ва ния. Ма ги ст -
раль ные тру бо про во ды. Ч. І. Га зоп ро во ды. Мин газ пром. – М., 1985.

4. СНиП 2.05.06-85. Ма ги ст раль ные тру бо про во ды/Гос ст рой СССР. –
М.: ЦНТП Гос ст роя СССР, 1985.

5. Якимiв Й.В., Пи липiв Л.Д. Ма ши ни i об лад нан ня га зо про водiв 
та га зо схо вищ: Кур со ве про ек ту ван ня. – Іва но-Франкiвськ: Фа кел,
2003. – 120 с. 

фа к тич них да них мож на прий ма ти зна чен ня, на ве денi у таб лицi 1) [1].
Роз ра ху нок ви т ра ти па лив но го га зу ГТУ ви ко нуємо згiдно з ОНТП

51-1-85 [1].
Ви т ра ти па лив но го га зу за стан дарт них умов для од но го ро бо чо -

го ГПА об чис люємо за фор му лою:

, (21)

де – номiналь на ви т ра та па лив но го га зу, на ве де на у таб ли-
цi 25 [1];

кДж/м3 – ниж ча ма со ва те п ло твор на здатнiсть га зу;
– номiналь на тем пе ра ту ра повiтря на входi у ГТУ, на ве де на у

таб лицi 23 [1], К;
– роз ра хун ко ва тем пе ра ту ра повiтря на входi у ГТУ, К; 
– роз ра хун ко вий тиск зовнiшньо го повiтря, МПа, який за ле -

жить вiд гео де зич ної по з нач ки мiсця роз та шу ван ня ком пре сор но го
це ху (таб ли ця 24 [1]).

Ви т ра ти па лив но го га зу для ком пре сор но го це ху при ро ботi
ГПА дорiвню ють . (22)

На ос новi ви ще на ве де но го ал го рит му роз роб ле но про гра му
“Роз ра ху нок ефе к тив ностi дво сту пе не во го стис нен ня га зу”. Да на
про гра ма роз роб ле на в се ре до вищi про гра му ван ня Delphi. Во на
про ра хо вує всi мож ливi варiан ти ре жимiв ро бо ти i за пи сує в таб ли -

цю тiльки тi, якi вiдповiда ють на шим за да ним вихiдним па ра ме т рам.
Кри терiєм ви бо ру най оп ти мальнiшо го ре жи му ро бо ти двох послi-
дов но пра цю ю чих ГПА в групi є мiнiмальнi су марнi за тра ти па лив но -
го га зу. Цей ре жим  ви во дить ся ок ре мим ряд ком. Вiкно вво ду да них
по да но на рис. 1, а вiкно ви во ду ре зуль татiв – на рис. 2 (ре жим ро -
бо ти за 24.06.2008 р.). Прий ме мо, що двi па ра лель но пра цю ючi гру -
пи пе ре ка чу ють од на ковi об’єми га зу i пра цю ють при од на ко вих тех -
но логiчних па ра ме т рах, тоб то при од на ко вих обер тах ма шин, то му в
да но му роз ра хун ку бу де роз гля да ти ся тiльки од на гру па, в якiй два
аг ре га ти пра цю ють послiдов но. 

Про а налiзуємо ре жим ро бо ти га зо пе ре ка чу валь них аг ре гатiв за
24.06.2008 р. Як вид но з ре зуль татiв, най е ко номнiший ре жим пе ре -
ка чу ван ня до ся гається при обер тах n1 = 4399 об/хв (n1ф = 4101 об/хв),
n2 = 4251 об/хв (n2ф = 3998 об/хв), при яко му до бо ва ви т ра та па лив -
но го га зу однiєї гру пи ста но вить Qдоб1 = 103,6392 тис. м3/до бу, а ос-
кiльки пра цює двi гру пи, то тео ре тич на до бо ва ви т ра та па лив но го
га зу ста но ви ти ме Qдоб = 207,2784 тис. м3/до бу. Порiвню ю чи от ри манi
ре зуль та ти з фа к тич ни ми (Qдоб ф = 217,2290 тис. м3/до бу), ба чи мо,

Рис. 2. Вiкно виводу результатiв програми “Розрахунок ефективностi
двоступеневого стиснення газу” (24.06.2008 р.)

Рис. 1. Вiкно вводу даних програми “Розрахунок ефективностi двоступеневого стиснення газу” (24.06.2008 р.)
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У груднi 2006 р. при вiддiлi еко логiї та енер гоз бе ре жен ня ство ре но
ате сто ва ну еко логiчну ла бо ра торiю, яка ви ко нує та кi ро бо ти:

ви зна чен ня об сягiв ви токiв га зу на запiрнiй ар ма турi КС i ЛЧ МГ;
ви я в лен ня фактiв пе ретiкан ня;
на би ван ня (гер ме ти зацiя);
по вторнi вимiрю ван ня для ви зна чен ня ефе к тив ностi на би ван ня;
скла дан ня звiту про про ве де ну ро бо ту;
вимiрю ван ня ви кидiв за бруд ню ю чих ре чо вин (ЗР) вiд га зо спа -

лю валь но го об лад нан ня;
iнвен та ри зацiя дже рел ви кидiв. 

Ви зна чен ня об сягiв ви токiв га зу на запiрнiй ар ма турi КС i ЛЧ МГ
про во дить ся за до по мо гою при ла ду Hi-Flow-Sampler фiрми “Ба ка -
рак”. Ви я в лен ня фактiв пе ретiкан ня ви зна чається шля хом вiдкри ван -
ня дре наж них вен тилiв кра на та за до по мо гою iнфра чер во ної ка ме -
ри “ThermaCAM-P65”. На би ван ня (гер ме ти зацiя) кранiв про во дить ся
за до по мо гою повiтря но го ком пре со ра Speedaire та гiдро на со са
Sealweld Activ-8, якi да ють мож ливiсть при ско ри ти про цес на би ван -
ня в 5–10 разiв порiвня но з руч ни ми на со са ми, якi ек с п лу а ту ють ся 
в УМГ “Чер ка си транс газ”. 

Технiчне об слу го ву ван ня кранiв ви ко нується про мив кою Valve
Cat та ущiльню ю чи ми ма с ти ла ми фiрми Desco – 108, 111, 600, 5050,
якi да ють мож ливiсть про дов жи ти термiн ек с п лу а тацiї кранiв. Кран,
який пiдля гав вирiзцi, пiсля про ве ден ня технiчно го об слу го ву ван ня
еко логiчною ла бо ра торiєю не пе ре пу с кає газ i пра цює далi.

Пiсля на би ван ня ар ма ту ри про во дять ся по вторнi вимiрю ван ня
для ви зна чен ня ефе к тив ностi на би ван ня. 

На прикiнцi робiт скла дається звiт про ви ко на ну ро бо ту: 
скла дан ня про то колiв ре зуль татiв вимiрю ван ня ви токiв га зу на

запiрнiй ар ма турi;
скла дан ня звiту про на би ван ня кра на ущiльню ю чи ми ма с ти ла ми;
про ве ден ня пас пор ти зацiї кранiв з пов ною їх ха ра к те ри сти кою,

що дає мож ливiсть по даль шо го дiаг но сту ван ня ста ну запiрної ар ма ту ри;
збiр та об роб ка iнфор мацiї для ви зна чен ня нор ма тивiв об’ємiв

ви токiв по КС i ЛЧ МГ за леж но вiд термiну ек с п лу а тацiї та ти пу запiр-
ної ар ма ту ри.

Вимiрю ван ня ви кидiв ЗР в ат мо сфер не повiтря вiд га зо спа лю -
валь но го об лад нан ня  та iнвен та ри зацiя  дже рел ви кидiв про во дить -
ся при ла да ми TESTO-350 та TESTO-350XL.

TESTO-350XL був при дба ний уп равлiнням у 2005 р. На вiдмiну вiд
по пе реднiх мо де лей, цей при лад вимiрює ма со ву ви т ра ту ЗР (кг/год).
Це да ло мож ливiсть ро би ти роз ра хун ки оп ла ти за за бруд нен ня нав -
ко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща за фа к тич ни ми ви ки да ми при
скла даннi по дат ко во го роз ра хун ку, а не за пи то ми ми ви ки да ми, як
про во ди лось ранiше. В УМГ “Чер ка си транс газ” з 2006 р. по дат ковi
роз ра хун ки оп ла ти за за бруд нен ня i пла тежi по даткiв  за ви ки ди
стацiонар ни ми дже ре ла ми за бруд нен ня про во дять ся за фа к тич ни ми
замiря ни ми ви ки да ми, що да ло змо гу зе ко но ми ти тiльки у 2006 р. 
1 484 976 грн. при вар тостi при ла ду 107 тис. грн.

По чи на ю чи з 2002 р., в УМГ “Чер ка си транс газ” ве дуть ся ро бо ти з
ви я в лен ня та усу нен ня ви токiв га зу. Інiцiато ром i ор ганiза то ром
цих робiт є вiддiл еко логiї та енер гоз бе ре жен ня. Впер ше такi ро -
бо ти про во ди лись ра зом с фiрмою “Інда ко” на двох ком пре сор -
них станцiях в рам ках про ек ту “Про гра ма з енер гоз бе ре жен ня та
охо ро ни нав ко лиш нь о го се ре до ви ща”, який ви грав грант Еколiнкс.
Про ект пе ре дба чає: ви я в лен ня ви токiв при род но го га зу та про ве -
ден ня iнстру мен таль них вимiрiв; усу нен ня ви токiв; про ве ден ня
по втор них вимiрiв i пiдбит тя пiдсумкiв.

Зменшення витокiв газу, iнвентаризацiя джерел
забруднень атмосферного повiтря та розробка обґрунто-
вуючих документiв для отримання дозволiв на викиди 
в атмосферне повiтря на КС та ГРС УМГ “Черкаситрансгаз”

Уре зуль татi застосування да но го про ек ту бу ло зменшено ви то ки
га зу на 1,9 млн. м3/рiк на двох ком пре сор них станцiях на су му
$101,3 тис. при за гальнiй вар тостi про ек ту $83 тис. За кош ти

гран ту уп равлiння при дба ло при лад для вимiрю ван ня об сягiв ви -
токiв га зу Hi Flow Sampler фiрми “Ба ка рак”, ана логiв яко му в Ук раїнi
не бу ло.

З 2002 р., згiдно з на ка зом по пiдприємству про iнвен та ри зацiю
ви токiв на всiх об’єктах уп равлiння, про во дять ся об сте жен ня ус тат -
ку ван ня на пред мет ви токiв. Вiдповiдно до на ка зу го ловнi iнже не ри
лiнiйних уп равлiнь зо бов’язанi про во ди ти об сте жен ня ус тат ку ван ня
з ме тою ви я в лен ня ви токiв, за ве с ти жур на ли реєстрацiї знай де них
ви токiв i що к вар таль но по да ва ти у вiддiл еко логiї i енер гоз бе ре жен -
ня iнфор мацiю про усу нен ня ви токiв. Пiсля про ве ден ня ро бо ти з
iнвен та ри зацiї ви токiв по ста ло пи тан ня про усу нен ня ви токiв на 
кра нах. Це бу ло втiле но в про ектi 2006 р. “Ско ро чен ня ви токiв на
ком пре сор них станцiях УМГ “Чер ка си транс газ”.

Про ект з усу нен ня ви токiв на запiрнiй ар ма турi КС здiйснюється 
у кiлька етапiв: 

ви я в лен ня ви токiв на КС,
вимiрю ван ня об’ємiв ви токiв,
оцiнка ре зуль татiв, 
роз роб ка планiв ре монтiв, 
про ве ден ня ре монтiв, 
по вторнi вимiрю ван ня для ви зна чен ня ефе к тив ностi ре монтiв, 
скла дан ня звiту про про ве де ну ро бо ту. 

Вартiсть про ек ту – $446 тис.: 200 тис. – це за со би, на данi гран том
IUEP; 246 тис. – власнi за со би.

Всьо го за про ек том усу ну то ви токiв га зу на 5,9 млн. м3/рiк 
на 251 кранi.

Окупнiсть про ек ту ста но вить мен ше ро ку.
За на данi фiнан си гран ту IUEP уп равлiння при дба ло: 

повiтря но-гiдравлiчнi на со си для на би ван ня (гер ме ти зацiї)
ущiльню ю чо го мас ла;

до помiжне об лад нан ня;
1396 кг очи щу вачiв i зма щу валь них ма терiалiв для кранiв.

Фiрмою “Сiвелд” за її ме то ди ка ми бу ло про ве де но нав чан ня в пiд-
роздiлах УМГ з тех но логiї ре мон ту та дiаг но сту ван ня запiрної арма ту ри.

енергозбереження

Н.Ф.Новакiвська, Б.В. Сагайдак,
УМГ “Черкаситрансгаз”

ГРАНТ – проведення iноземною державою конкурсу на кращий проект щодо
зменшення викидiв забруднюючих речовин та видiлення коштiв цiєю державою
згiдно з проектом
ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ – отримання дозволу на викиди вiд державного управ-
лiння охорони навколишнього середовища (т/рiк, мг/м3) на кожне джерело викиду
(вихлопна труба ГПА, свiчка стравлювання i т.п.) на кожну речовину вiдповiдно
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Еко номiчна ефе к тивнiсть вiд про ве де ної ро бо ти ста но вить:
8•50=400 тис. грн. (6 КС)
134•7=938 тис. грн. (17 ГРС)
400+938=1млн. 338 тис. грн.

Нинi вiддiл еко логiї ра зом з еко логiчною ла бо ра торiєю ви ко нує
ро бо ти за про ек том “Ско ро чен ня емiсiї ме та ну на об лад наннi УМГ
“Чер ка си транс газ” спiльно з Ти хо оке ансь кою пiвнiчно-захiдною 
ла бо ра торiєю, яким пе ре дба че но змен шен ня ви токiв га зу на 255
кра нах впро довж 2008–2010 рр. за ра ху нок ущiльню ю чих ма с тил.

Прог но зо ва не змен шен ня емiсiї ме та ну – 4,45 млн. м3. 
Ме та цьо го про ек ту:

знач не змен шен ня емiсiї ме та ну на об’єктах УМГ “Чер ка си -
транс газ”;

пiдви щен ня швид костi та ефе к тив ностi усу нен ня ви токiв на кра нах;
по кра щан ня пра цез дат ностi кранiв пiсля на би ван ня; 
вiдно в лен ня гер ме тич ностi кранiв; 
дiаг но сту ван ня ста ну запiрної ар ма ту ри. 

На Мiжна роднiй кон фе ренцiї “Ме тан на ри нок” у Ва шинг тонi у
2004 р. про ект вiддiлу еко логiї та енер гоз бе ре жен ня УМГ “Чер ка си -
транс газ” “Про гра ма з енер гоз бе ре жен ня та охо ро ни нав ко лиш нь о-
го се ре до ви ща” бу ло виз на но од ним з найк ра щих се ред ана логiчних
про ектiв у свiтовiй пра к тицi та за про по но ва но для ви ко ри стан ня в
iнших країнах. Ефе к тивнiсть про ек ту IEUP бу ла вiдзна че на агент ст -
вом з охо ро ни нав ко лиш нь о го се ре до ви ща США. За  ре ко мен дацiя-
ми Агент ст ва США од ну з на ших КС вiдвiдав по сол США Вiльям Тей -
лор для оз най о м лен ня з ро бо тою вiддiлу та еко логiчної ла бо ра торiї.
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2. Ман д ра А.С. “УМГ “Чер ка си транс газ” // Лiде ри па лив но-енер ге тич -
но го ком п ле к су. – 2005 – С. 128–133.

3. По с та но ва Кабiне ту Мiнiстрiв Ук раїни вiд 28 груд ня 2001 р. №1779
“Про вне сен ня змiн до По ряд ку вста но в лен ня нор ма тивiв збо ру за забруд-
нен ня нав ко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща i стяг нен ня цьо го збо ру”.

4. По с та но ва Кабiне ту Мiнiстрiв Ук раїни вiд 13 бе рез ня 2002 р. № 302
“Про за твер д жен ня По ряд ку про ве ден ня та оп ла ти робiт, пов’яза них з
ви да чею доз волiв на ви ки ди за бруд ню ю чих ре чо вин в ат мо сфер не
повiтря стацiонар ни ми дже ре ла ми, облiку пiдприємств, ус та нов, ор ганi-
зацiй та гро ма дян – суб’єктiв пiдприємниць кої дiяль ностi, якi от ри ма ли
такi доз во ли”.

5. На каз Мiнiстер ст ва охо ро ни нав ко лиш нь о го при род но го се ре до -
ви ща вiд 9 бе рез ня 2006 р. №108 “Про за твер д жен ня Інструкцiї про за -
гальнi ви мо ги до оформ лен ня до ку ментiв, у яких обґрун то ву ють ся об ся -
ги ви кидiв, для от ри ман ня доз во лу на ви ки ди за бруд ню ю чих ре чо вин в
ат мо сфер не повiтря стацiонар ни ми дже ре ла ми для пiдприємств, ус та -
нов, ор ганiзацiй та гро ма дян-пiдприємцiв”.

6. На каз Мiнiстер ст ва охо ро ни нав ко лиш нь о го при род но го се ре до -
ви ща та ядер ної без пе ки вiд 10 лю то го 1995 р. №7 “Про за твер д жен ня
Інструкцiї про змiст та по ря док скла дан ня звiту про ве ден ня iнвен та ри -
зацiї ви кидiв за бруд ню ю чих ре чо вин на пiдприємствi”.

У зв’яз ку зi змiною нор ма тив ної ба зи в сферi роз роб ки еко логiч-
них про ектiв та от ри ман ня на пiдставi них доз волiв на ви ки ди (на каз
Мiнiстер ст ва охо ро ни нав ко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща вiд
09.03.2006 р. №108) бу ло за твер д же но но вий ме ханiзм от ри ман ня
доз волiв для пiдприємств. 

За ста рим ме ханiзмом пе ре дба чи ли ся роз роб ка про ектiв гра нич -
но до пу с ти мих ви кидiв (про ектiв ГДВ) та от ри ман ня на пiдставi да них
про ектiв доз во лу на ви ки ди. Пiдроздiли УМГ “Чер ка си транс газ” 
за мо в ля ли ви ко нан ня цiєї ро бо ти спецiалiзо ва ним пiдприємствам,
якi ма ли дозвiл на роз роб ку вiдповiдних до ку ментiв та от ри ман ня
доз волiв.

Згiдно з на ка зом №108 не обхiдною умо вою от ри ман ня доз во лу
на ви ки ди бу ла пев на послiдовнiсть: про ве ден ня iнвен та ри зацiї дже -
рел ви кидiв, роз роб ка звiту з iнвен та ри зацiї, роз роб ка до ку ментiв, в
яких обґрун то ву ють ся ви ки ди за бруд ню ю чих ре чо вин в ат мо сфер не
повiтря, роз роб ка елек трон ної ба зи да них дже рел та ре чо вин 
ви кидiв i от ри ман ня на пiдставi цих да них доз во лу на ви ки ди. 

У зв’яз ку з ви хо дом да но го на ка зу вартiсть робiт для от ри ман ня
доз во лу на ви ки ди збiльшу ва лась ав то ма тич но в два – три ра зи
порiвня но зi ста рою схе мою от ри ман ня доз во лу, оскiльки роз роб -
ля лись два про ек ти та елек трон на ба за да них. Та кож но вий на каз
зо бов’язу вав ЛВУ МГ от ри ма ти дозвiл на ГРС (їх кiлькiсть – 196).

Орiєнтов на вартiсть да них од но го про ек ту по КС ста но вить 
50 тис. грн., по ГРС – 7 тис. грн.

От же, су мар на вартiсть да них про ектiв ста но ви ла б:
23•50=1150 тис. грн. 
196•7=1372 тис. грн. 
1150+1372=2522 тис. грн. 

Вра хо ву ю чи та кий про гноз ви т рат, на ра хо ву ва лась за над то ве ли -
ка су ма навiть для та ко го пiдприємства, як УМГ “Чер ка си транс газ”.
Бу ло прий ня то рiшен ня про спро бу са мостiйної ро бо ти в да но му 
на прямi.

У червнi 2007 р. фахiвцi вiддiлу пройш ли нав чан ня на кур сах
пiдви щен ня квалiфiкацiї при Мiнiстерствi охо ро ни нав ко лиш нь о го
при род но го се ре до ви ща і бу ло сфор мо ва но па кет до ку ментiв для
от ри ман ня доз волiв на роз роб ку про ектiв iнвен та ри зацiї (в Держ -
уп равлiннi Чер кась кої об ластi) i па кет до ку ментiв для от ри ман ня
доз волiв на роз роб ку обґрун то ву ю чих до ку ментiв (у Мiнiстерствi
охо ро ни нав ко лиш нь о го при род но го се ре до ви ща). 

02.07.2007 р. от ри ма но реєстрацiйне свiдоц тво на пра во про ве -
ден ня та роз роб ки звiтiв з iнвен та ри зацiї ви кидiв за бруд ню ю чих ре -
чо вин в ат мо сфер не повiтря. Термiн дiї свiдоц тва та кий же, як і термiн
дiї ате ста ту ак ре ди тацiї еко логiчної ла бо ра торiї вiддiлу еко логiї та
енер гоз бе ре жен ня (до 14.06.2010 р.).

02.08.2007 р. бу ло от ри ма но дозвiл на пра во роз роб ки до ку мен-
тiв, в яких обґрун то ву ють ся ви ки ди за бруд ню ю чих ре чо вин в ат мо -
сфер не повiтря. Дозвiл на да но з по чат ко вим термiном на три ро ки
та мож ливiстю по дов жен ня ще на п’ять рокiв.

У перiод з ве рес ня 2007 по гру день 2009 рр. фахiвця ми вiддiлу 
бу ли роз роб ленi про ек ти (обґрун то ву ючi до ку мен ти) для вось ми
ком пре сор них станцiй: “Бо ро ва”, “Пер во май сь ка”, “Машiвка”,
“Кре мен чук”, “Таль не”, “Гай син”, “Софiївська”, “Іллiнцi” та 134 ГРС.

Викиди забруднюючих речовин від роботи ГПА: ∆Q
Плата за викиди в атмосферу ∆Ззаб

ЛВУМГ за питомими нормами за фактом за питомими нормами за фактом

NOx, т CO, т NOx, т CO, т NOx, т CO, т грн. грн. грн.

Первомайське 2064,621 432,878 1118,618 86,765 946,003 346,113 395 029,24 212 976,15 182 053,09

Кременчуцьке 2661,731 1037,235 1451,458 108,229 1210,273 929,006 512 687,14 276 315,23 236 371,91

Олександрівське 2354,871 1394,744 1438,023 156,006 916,849 1238,738 456 977,93 274 104,83 182 873,10

Золотоніське 2501,257 860,185 1207,067 949,587 1294,190 -89,402 480 962,33 235 909,79 245 052,54

Гайсинське 2493,245 437,870 1208,629 50,260 1284,616 387,610 476 434,83 229 803,94 246 630,89

Барське 4079,736 867,539 2044,185 85,719 2035,551 781,820 780 673,06 388 678,24 391 994,82

Разом по УМГ: 16 155,461 5030,451 8467,980 1436,565 7687,482 3593,885 3 102 764,53 1 617 788,18 1 484 976,35
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за лу ча ти інве стиції, міня ти за старіле об лад нан ня, впро вад жу ва ти 
пе ре дові тех но логії. Замість зла ма но го ме ханізму “со лод ко го” дем-
пінгу кри за вста но в лює ме ханізм здо ро вої кон ку ренції.

Про ми словці, яким ви с та чи ло ро зу му вчас но за своїти нові пра ви -
ла, вий дуть із кри зи пе ре ос на ще ни ми, успішни ми й кон ку рен тос про -
мож ни ми. А ті, хто скла дав гроші у влас ний га ма нець і не ква пив ся з
мо дернізацією сво го підприємства, на вряд чи ви бе руть ся з-під кри -
зо вих за валів. І в пер шу чер гу це сто сується хіміків і ме та лургів. Сво -
го ча су во ни ма ли до сить низькі ціни на газ і, відповідно, до сить ви -
со кий при бу ток. Це да ва ло їм змо гу удо ско на лю ва ти ви роб ниц тво.
І тут, як ка жуть, хто не встиг, той спізнив ся… Існу ван ня не рен та бель -
но го ви роб ниц тва не має сен су. Я вва жаю, що й ви роб ни ки, і чи нов -
ни ки по винні пра виль но тра к ту ва ти по нят тя “еко номічна ефе к тив-
ність”, “еко номічна не обхідність” і ке ру ва ти ся ци ми по нят тя ми при
фор му ванні важ ли вих рішень. Як що ж дер жа ва спро бує й на далі да -
ва ти до тації і сти му лю ва ти не рен та бельні ви роб ниц тва за ра ху нок
НАК “Наф то газ України”, а ви со ко по са довці – лобіюва ти низькі ціни
для ме та лургійних і хімічних підприємств, то для ук раїнської наф то га -
зо вої га лузі про гно зи невтішні…

В.Ж. – З надією на кра ще да вай те спро буємо ви зна чи ти
влас ний стан, так ска за ти, са мо по чут тя га зо вої га лузі. Які ви роб -
ничі по каз ни ки ми маємо на кінець 2009 ро ку?

Б.К. – Ска жу так: нам спри я ти ме успіх! На ша ком панія зав жди 
бу ла й за ли шається пер спе к тив ною. Ук раїнська га зо транс порт на 
си с те ма (ГТС) тісно пов’яза на із си с те ма ми сусідніх євро пей сь ких
країн – Росії, Біло русі, Польщі, Сло вач чи ни, Угор щи ни, Ру мунії, 
Мол до ви – і че рез них інтег ро ва на в за галь ноєвро пей сь ку га зо ву 
ме ре жу. То му без пе ребільшен ня мож на ска за ти, що ГТС Ук раїни є
надійним мос том між га зо до був ни ми регіона ми й країна ми – спо жи -
ва ча ми га зу. Що сто сується Євро пи, то во на як спо жи ва ла газ, так і
бу де йо го спо жи ва ти. Уя ви мо собі кількість га зо про водів-відводів,
до яких підклю чені ти сячі за водів, фа б рик, на се ле них пунктів. І це
ли ше ма ла ча ст ка гігантсь кої інфра ст ру к ту ри. Сьо годні ча с то го во -
рять про ство рен ня обхідних га зо про водів, од нак ми ще маємо час,
щоб на ла го ди ти взаєми ни й си с те му співробітниц тва зі своїми парт -
не ра ми – ко ле га ми з Росії і Євро со ю зу. Я впев не ний, що по зи тивні

У промисловців повинна
бути одна політика – економічна…

В.Ж. – Рік, що ми нув, не одмінно увійде в історію з по з нач -
кою “кри за”. Що Ви мо же те ска за ти про торішні події?

Б.К. – 2009 р. був до сить склад ним як у ціло му, так і для на шої 
га лузі. Про те мож на відзна чи ти й ряд по зи тив них мо ментів. Ад же 
са ме кри за по спри я ла висвітлен ню тих про б лем, які вже дав но 
по тре бу ва ли ува ги, але за ли ша ли ся в тіні.

В.Ж. – От же, чи мо же мо ми сьо годні на зва ти кон кретні по -
каз ни ки, які відо б ра жа ють кри зові яви ща, зо к ре ма для на шої 
га лузі?

Б.К. – Так, ми вже маємо циф ри, які зму шу ють за ду ма ти ся й зро -
би ти певні вис нов ки. Про тя гом 2009 р. спо жи ван ня га зу як в Ук раїні,
так і в Західній Європі помітно ско ро ти ло ся. І цей про цес три ває. 
За про гно за ми, ско ро чен ня ста но ви ти ме 25%. Це сто сується і внут-
рішньо го спо жи ван ня, і об сягів транс пор ту ван ня га зу. Так, як що в
до к ри зо вий період ми спо жи ва ли 65–70 млрд. м3 га зу, то те пер бу -
де мо спо жи ва ти 50–52 млрд. м3. Як що раніше в Євро пу транс пор ту -
ва ло ся 105–115 млрд. м3 га зу, то ана логічний очіку ва ний по каз ник
ста но ви ти ме 93 млрд. м3. Відповідно слід за зна чи ти й знач не ско ро -
чен ня при бут ку ДК “Ук ртранс газ”.

В.Ж. – Які, на Ваш по гляд, го ловні фа к то ри ста ли при чи ною
енер ге тич ної кри зи?

Б.К. – На мій по гляд, енер ге тич на кри за пе ре бу ває в тісно му
зв’яз ку з кри зою еко номічною. Го лов ною при чи ною кри зи я вва жаю
стрімке підви щен ня цін на наф ту й газ. Надмірно ви со ка вартість
наф то про дуктів па ралізу ва ла еко номіку. Ви роб ни ки втра ти ли мож -
ливість ви пу с ка ти ви со ко е фе к тив ну, ви со ко рен та бель ну про дукцію,
тоб то енер ге тич на кри за спри чи ни ла кри зу еко номічну. Утво ри ло ся
замк ну те ко ло. Щоб йо го розірва ти, потрібно вміти, а го лов не, хоті-
ти пра виль но ра ху ва ти.

В.Ж. – За ста ти сти кою, Ук раїна має най вищі в Європі по каз -
ни ки енер го ви т рат на оди ни цю ви роб ле ної про дукції. Чи мож -
на сподіва ти ся, що кри за зреш тою нав чить за ощад жу ва ти енер-
гію? Зо к ре ма, це пи тан ня сто сується хімічних і ме та лургійних
підприємств.

Б.К. – Сподіва ти ся тре ба. До ста рих цін по вер нен ня не бу де. 
То му підприємствам не обхідно шу ка ти нові спо со би ви жи ван ня: 

У 2009 р. ре дакції жур налів “Га зо вая про -
мыш лен ность” (Росія) і “Тру бо провідний
транс порт” (Ук раїна) ук ла ли уго ду про
інфор маційне співробітниц тво з ме тою роз -
вит ку та зміцнен ня парт нерсь ких відно син
між фахівця ми га зо вої га лузі Росії та Ук раї-
ни. У но во му році ми відкри ваємо но ву сто-
рінку співробітниц тва публікацією ма теріа-
лів бесіди за ступ ни ка ди ре к то ра ДК “Ук р-
транс газ”, за ступ ни ка го лов но го ре да к то ра
жур на лу “Тру бо провідний транс порт” 
Б.О. Клю ка з відповідаль ним се к ре та рем
жур на лу “Тру бо провідний транс порт” 
В.І. Жу ком і ге не раль ним ди ре к то ром ви -
дав ниц тва “Га зо ил пресс”, чле ном ред ко -
легії жур на лу “Га зо вая про мыш лен ность”
Г.В. Шев чен ком. 

Заступник директора ДК “Укртрансгаз”, заступник головного
редактора журналу “Трубопровідний транспорт” Б.О. Клюк
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зміни мож ливі, але за умо ви пов ної де політи зації га лузі. У про ми с-
ловців по вин на бу ти од на політи ка – еко номічна! Про кри зу я ска зав
би так: ли хо не без до б ра. Всі ми одер жа ли ко рис ний урок. Це сто -
сується й російсь ко го Газ про му.

В.Ж. – На про дов жен ня те ми “Ук раїна–Росія” да вай те
приділи мо ува гу ас пе к ту на шо го співробітниц тва без втру чан ня
політи ки. Що Ви мо же те ска за ти про не дав ню до мо вленість між
російсь ким спеціалізо ва ним ви дан ням “Га зо вая про мыш лен -
ность” і ук раїнським жур на лом “Тру бо провідний транс порт”?

Б.К. – До ме не звер ну ли ся пред став ни ки російсь ко го Газ про му,
ви давці жур на лу “Га зо вая про мыш лен ность” (ТОВ “Га зо ил пресс”).
Їхня про по зиція по ля га ла в то му, щоб на ла го ди ти обмін інфор мацією
між російсь ким та ук раїнським спеціалізо ва ни ми ви дан ня ми. Це бу ла
чу до ва ідея! Ад же та кий ма теріал відповідає чи таць ким інте ре сам як
російсь ких, так і ук раїнських працівників га зо вої га лузі. То му, як Ви
знаєте, ми з Ва ми відре а гу ва ли по зи тив но й швид ко. За ру чив шись
зго дою з бо ку керівниц тва ДК “Ук ртранс газ” і НАК “Наф то газ 
Ук раїни”, наш жур нал “Тру бо провідний транс порт” на дав інфор -
маційний простір для розміщен ня ма теріалів російсь ких ав торів.
Відповідно, у російсь ко му жур налі бу дуть публіку ва ти ся ма теріали
ук раїнських ав торів. Без сумніву, та ке співробітниц тво бу де взаємо -
ко рис ним і по слу жить зміцнен ню парт нерсь ких відно син між країна -
ми й ком паніями га зо вої га лузі.

В.Ж. – От же, на ступ ний ряд за пи тань від жур на лу “Га зо вая
про мыш лен ность”.

Г.Ш. – Нині сто ро ни, заціка в лені в за пла но ва них до говірних
по став ках га зу, приділя ють підви ще ну ува гу надійності ро бо ти
га зо транс порт ної си с те ми. За к ла де ний у ній за пас міцності на
пер ший по гляд мо же зда ва ти ся не ви черп ним, але ос таннім ча -
сом спо жи вачів га зу хви лює пи тан ня дійсної йо го ве ли чи ни.

Б.К. – На сам пе ред хо чу відзна чи ти, що га зо виків Ук раїни й Росії
пов’язу ють давні дружні й ви роб ничі відно си ни. Га зо транс порт на си -
с те ма Ук раїни фор му ва ла ся в складі Єди ної си с те ми га зо по ста чан ня
СРСР. За раз російсь ка і ук раїнська га зо транс портні си с те ми пра цю -
ють у єди но му тех но логічно му ре жимі з по ставо к російсь ко го га зу 
в країни Євро пи. По чат ком ство рен ня га зо транс порт ної си с те ми 
Ук раїни прий ня то вва жа ти 1948 рік – рік вве ден ня в ек с п лу а тацію
пер шо го ве ли ко го га зо про во ду “Да ша ва–Київ”. На шим пер шо чер -
го вим зав дан ням бу ло, є й бу де за без пе чен ня надійності й без пе ки
транс пор ту ван ня га зу. Постійний кон т роль і підтрим ка всіх об’єктів
си с те ми в на леж но му технічно му стані – га рантія надійності ГТС, по-

бу до ва ної в дру-
гій по ло вині ми -
ну ло го століття.
Існу ють певні
нор ми технічної
ек с п лу а тації. На ша си с те ма відповідає
цим нор мам. Більше то го, за ре зуль та та ми чис лен них ау ди торсь ких
пе ревірок і з ура ху ван ням відсут ності серйоз них аварійних си ту ацій
ГТС Ук раїни виз на на однією з най надійніших в Європі. Відповідно до
вис новків Спільної ро бо чої гру пи ек спертів Ук раїни і Євро пей сь ко го
Со ю зу, що пра цю ва ла в рам ках про гра ми INOGATE, технічний стан
тран зит ної га зо вої си с те ми виз на но за довільним. Сьо годні в підпо -
ряд ку ванні ДК “Ук ртранс газ” пе ре бу ває 37,1 тис. км га зо про водів
різно го при зна чен ня й про ду к тив ності, 72 ком пре сорні станції, 1449
га зо роз подільних станцій, 12 підзем них схо вищ га зу й ряд інфра ст -
ру к тур них об’єктів, що за без пе чу ють функціону ван ня си с те ми. 
Про пу ск на здатність ГТС на вході ста но вить близь ко 288 млрд. м3, на
ви ході – 178 млрд. м3 га зу на рік, у то му числі 142 млрд. м3 – в євро -
пейські країни. Слід за зна чи ти, що про ектні по каз ни ки не є чи с то
тео ре тич ни ми, а ма ють фа к тич не підтвер д жен ня. Усвідо м лю ю чи
важ ливість за без пе чен ня спо жи вачів Ук раїни і євро пей сь ко го кон ти -
нен ту енер го носіями, ми приділяємо знач ну ува гу підтримці ви со ко -
го технічно го рівня на шої ГТС і здатні за без пе чи ти ви ко нан ня 
кон т ракт них зо бов'язань як за внутрішніми по став ка ми, так і за 
тран зи том.

Г.Ш. – Сво го ча су НАК “Наф то газ Ук раїни” схва лив Інве -
стиційну про гра му мо дернізації та ре кон ст рукції ГТС Ук раїни на
2009–2015 рр., що пе ре дба чає ре кон ст рукцію лінійної ча с ти ни й
ком пре сор них станцій, будівниц тво но вих га зо вимірю валь них
станцій. Які пер спе к тивні пла ни пе ре дба чені про гра мою?

Б.К. – Як що го во ри ти про мо дернізацію, ре кон ст рукцію, но ве
будівниц тво, вар то пам’ята ти, що такі за хо ди по тре бу ють ко ло саль -
них коштів. То му їхня доцільність по вин на ви зна ча ти ся відповідни ми
по пе редніми до мо вле но стя ми, які слу жи ли б га рантією окуп ності
вкла де них коштів. Тоб то потрібна впев неність у то му, що мо дернізо -
ва на ук раїнська ГТС бу де за тре бу ва ною і з бо ку Російсь кої Фе де -
рації, і з бо ку Євро пи. Як відо мо, 23 бе рез ня 2009 р. у Брюс селі
відбу ла ся Міжна род на інве стиційна кон фе ренція з пи тань мо дер-
нізації ГТС Ук раїни. На кон фе ренції бу ло пред ста в ле но де таль ну
інфор мацію про технічний і тех но логічний стан об’єктів га зо транс -
порт ної си с те ми, стра тегічні на пря ми її мо дернізації й ре кон ст рукції,

Відповідальний секретар журналу “Трубопровідний транспорт” В.І. Жук
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дви гу ни вже заміне но но ви ми ви роб ниц тва вітчиз ня них за водів 
ДП НВКГ “Зо ря”–“Маш про ект”, ВАТ “Мо тор Січ”. Сподіваємо ся, що
й на далі їхні про по зиції бу дуть найбільш прий нят ни ми. Але тен дер 
є тен дер.

Г.Ш. – Відо мо, що пра виль на й своєчас на діаг но сти ка дає
змо гу оп тимізу ва ти ви т ра ти на підтрим ку ГТС у ро бо чо му стані.
Який досвід на ко пи че но у цій сфері підприємством, яке діаг но -
стич не ус тат ку ван ня ви ко ри сто вується?

Б.К. – Як у ме ди цині, так і в га зовій га лузі своєчас на діаг но сти ка
дає мож ливість за побігти ле таль но му ре зуль та ту. І безс умнівно, над зви -
чай ну важ ливість має пра виль не вста но в лен ня діаг но зу. Як що го во -
ри ти про якість діаг но сти ки, то во на в нас на до сить ви со ко му рівні.
Ми на ко пи чи ли ве ли чез ний досвід у пи тан нях діаг но сти ки, і зав дя ки
цьо му вдається підтри му ва ти нор маль ну ро бо ту вже зно ше ної ГТС.
Щоб відповідаль но за я в ля ти про надійність га зо транс порт ної си с те -
ми, ми щорічно об сте жуємо по над 2 тис. км тру бо про водів і ре тель -
но діаг но стуємо про б лемні ділян ки. Нам вдається вчас но “виліку ва -
ти” тру бу, і то му во на у нас надійна! Діаг но сту ван ня лінійних ча с тин
га зо про во ду про во дить ся з ви ко ри стан ням аб со лют но всіх відо мих
ме тодів діаг но сти ки. Але як і всі світові опе ра то ри га зо про водів, 
ос нов ним ме то дом ми вва жаємо внутрішньо т руб ну діаг но сти ку. Крім
то го, ви ко ри сто вуємо візу аль ний ме тод, тоб то роз ко пуємо тру бу на
про б лемній ділянці. Та кож за сто со вуємо ульт ра звук і гам ма-про мені.
До то го ж ДК “Ук ртранс газ” постійно здійснює моніто ринг технічних
до сяг нень в га лузі діаг но сти ки з на ступ ною ап ро бацією і впро вад -
жен ням но вих ме тодів. Та кож ми співпра цюємо з провідни ми на у ко -
ви ми ор ганізаціями і ве де мо власні на у ко во-дослідні й кон ст ру к -
торські ро бо ти. Так, зовсім не дав но спільно з фахівця ми Інсти ту ту
елек т роз ва рю ван ня ім. Є.О. Па то на НАН Ук раїни бу ло роз роб ле но
інстру мент, що дає змо гу ви я ви ти розтріску ван ня ме та лу без роз -
крит тя ізо ляційно го по крит тя тру би. У ча с тині но вих тех но логій 
діаг но сту ван ня ак тив но вив чаємо пи тан ня об сте жен ня га зо про водів
ульт ра зву ко вим ме то дом без кон такт ної ріди ни, за до по мо гою 
тех но логії елек т ро магнітно го аку стич но го трансміте ра. Про тя гом
2008–2009 рр. у рам ках міжна род но го про ек ту Євро пей сь ко го Со ю -
зу ми пра цю ва ли над ство рен ням і впро вад жен ням інфор маційно-
ме то дич но го за без пе чен ня ROAIMS. Ме та цих робіт – ство рен ня
про грам но го за без пе чен ня, що до пов ни ло б уже існу ю че в га лузі, а
са ме – си с те му пас пор ти зації в ча с тині про ве ден ня аналітич них роз -
ра хунків і ви ко нан ня ек сперт них оцінок на пру же но го ста ну га зо про -
во ду за ре зуль та та ми то по ге о де зич них досліджень, досліджень ко -
розійно го ста ну, аналізу ре жимів транс пор ту ван ня. Як що го во ри ти
про про б ле ми, що сто су ють ся пи тань діаг но сти ки, то во ни, як пра -
ви ло, пов’язані з кла сифікацією де фектів, тоб то з ви зна чен ням пер -
шо чер го вості ре мон ту. Іноді ви я в лені де фе к ти по тре бу ють пер шо -
чер го во го ре мон ту, але не кла сифіку ють ся як такі. При чи ною цьо го
мо жуть слу жи ти різні шу мові ефе к ти, на пру же ний стан тру би та інші
пе реш ко ди.

Г.Ш. – Чи бу ло ви я в ле но де фе к ти стрес-ко розійно го ха ра к те -
ру під час інспекцій і яким чи ном во ни діаг но сту ва ли ся?

Б.К. – На жаль, про б ле ми стрес-ко розійних розтріску вань не
обійшли сто ро ною ук раїнську ГТС. До во дить ся кон ста ту ва ти, що в

обґрун ту ван ня ви бо ру пріори тет них об’єктів си с те ми для про ве ден -
ня робіт, а та кож ви зна че но об ся ги за собів, не обхідних для ре алі-
зації планів. Впро вад жен ня за ходів що до мо дернізації й ре кон ст -
рукції дасть мож ливість підтри му ва ти про ектні па ра ме т ри ос нов них
магістраль них га зо про водів. Ос нов ни ми тран зит ни ми на прям ка ми
ГТС Ук раїни за ли ша ти муть ся магістральні га зо про во ди “Со юз”,
“Урен гой–По ма ри–Уж го род” і си с те ма га зо про водів “Єлець–Кре -
мен чук–Ананьїв–Ізмаїл”. Усі ро бо ти з мо дернізації ГТС пла нується
про ве с ти без ско ро чен ня об сягів тран зи ту га зу. Існу ю ча стру к ту ра
ГТС Ук раїни дає змо гу знач но збільши ти про пу ск ну здатність
магістраль них га зо про водів на ви ході. Для цьо го в рам ках Міжна -
род но го кон сорціуму бу ло за пла но ва но будівниц тво га зо про во ду
“Але к сан д ров Гай–Но воп сков–Урен гой”, йо го пер шої чер ги – “Бо го -
род ча ни–Уж го род” діамет ром 1400 мм, дов жи ною 241,4 км і про ду -
к тивністю 19 млрд. м3 на рік і будівниц тво КС на магістраль но му 
га зо про воді “Тор жок–До ли на” діамет ром 1400 мм, що дасть змо гу
збільши ти про ду к тивність існу ю чо го га зо про во ду з 6 до 30 млрд. м3

на рік. За раз ми роз роб ляємо по об’єктні ТЕО будівниц тва та ре кон -
ст рукції га зо про водів, уточ нюємо об ся ги і вартість про ве ден ня
робіт. Го лов на ме та мо дернізації – про дов жен ня надійної ро бо ти
тран зит ної ча с ти ни ГТС Ук раїни на три ва лий період. І по зиція
російсь ких парт нерів над зви чай но важ ли ва для нас у ви зна ченні
пер спе к тив них зав дань з тран зи ту при род но го га зу те ри торією 
Ук раїни.

Г.Ш. – На КС ук раїнської ГТС вста но в ле но більше ніж 700 га -
зо пе ре ка чу валь них аг ре гатів. Більшість з них ма ють га зо турбін-
ний привід. У ході пла но вої ре кон ст рукції ос нов ний ак цент 
бу де зроб ле но на га зо турбінний привід вітчиз ня но го ви роб ни ка
(ДП “Івчен ко–Про г рес”, ВАТ “Мо тор Січ”, ВАТ “Сумсь ке МНВО
ім. М.В. Фрун зе”, ДП НВКГ “Зо ря”–“Маш про ект”) чи пла нується
роз г ля ну ти всю га му ви го то в ле но го ус тат ку ван ня з оп ти маль ни -
ми техніко-еко номічни ми по каз ни ка ми?

Б.К. – На ша ком панія є стовідсот ко вою власністю дер жа ви. А на
сьо годні у нашій країні існує За кон про тен дерні про це ду ри для 
за купівлі ус тат ку ван ня і по слуг. І зви чай но ж, відповідно до чин но го
за ко но дав ст ва ми ого ло си мо відповідний тен дер. Як що кращі умо ви
й кращі технічні ха ра к те ри сти ки бу дуть за про по но вані за кор дон ним
ви роб ни ком, то з ним і бу де ук ла де но кон т ракт. Ми по винні діяти в
рам ках за ко ну, хоч і сим па ти зуємо вітчиз ня но му ви роб ни ку. До речі,
у ході ре кон ст рукції ГТС у 19 ком пре сор них це хах за старілі привідні

Генеральний директор видавництва “Газоил пресс”, член редколегії журналу
“Газовая промышленность” Г.В. Шевченко
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цей час відсутні ап ро бо вані ме то ди діаг но сти ки, які да ва ли б мож -
ливість ви я в ля ти стрес-ко розійні тріщи ни на ранніх стадіях їхньо го
роз вит ку. Од нак у більшості ви падків нам вдається ви я в ля ти стрес-
ко розійні ділян ки, і ми їх вирізаємо. Ци ми пи тан ня ми зай мається
спеціалізо ва на фірма. Найб лиж чим ча сом ми пла нуємо за лу чи ти до
ро бо ти ще кілька фірм, що зай ма ють ся діаг но сти кою. Це дасть змо -
гу ство ри ти здо ро ву кон ку ренцію і в та кий спосіб одер жа ти ма к си -
маль но ви со кий ре зуль тат. За раз уже про во дять ся відповідні пе ре -
го во ри й пре зен тації.

Г.Ш. – Пи тан ня еко логії, енер го по ста чан ня ос танніми ро ка ми
на бу ва ють усе більшої ак ту аль ності. Ве ликі ком панії роз роб ля -
ють влас ну політи ку в цих на пря мах. Роз кажіть про досвід ва шої
ком панії.

Б.К. – Відповідно до За ко ну Ук раїни “Про об’єкти підви ще ної 
не без пе ки” ви роб ничі об’єкти га зо транс порт ної си с те ми ДК “Ук р-
транс газ” відно сять ся до по тенційно не без печ них. Про це си транс -
пор ту ван ня й зберіган ня при род но го га зу, про ек ту ван ня, будівниц -
тво й ре монт об’єктів ГТС ра зом з на дан ням суспільних благ спри чи -
ня ють не га тивні зміни в нав ко лиш нь о му се ре до вищі. ДК “Ук ртранс -
газ” бе ре на се бе відповідальність за підтри ман ня на леж но го ста ну
нав ко лиш нь о го се ре до ви ща. Ос нов ним до ку мен том ком панії, що
ви зна чає го ловні еко логічні пріори те ти й зав дан ня в сфері уп рав-
ління еко логічни ми ас пе к та ми й ви роб ни чи ми ри зи ка ми, а та кож у
сфері охо ро ни нав ко лиш нь о го се ре до ви ща й раціональ но го ви ко -
ри стан ня при род них ре сурсів, є “Еко логічна політи ка ДК “Ук ртранс -
газ”. По ло жен ня “Еко логічної політи ки” вра хо ву ють ре аль ний
технічний стан га зо транс порт ної си с те ми, пер спе к ти ви її роз вит ку. 
Ці по ло жен ня відповіда ють ви мо гам су час них міжна род них стан -
дартів. Го лов на ме та “Еко логічної політи ки ДК “Ук ртранс газ” – підви -
щен ня рівня еко логічної без пе ки й мінімізація не га тив но го впли ву 
на нав ко лишнє се ре до ви ще. Ос нов ним інстру мен том ре алізації 
“Еко логічної політи ки” є ефе к тив на си с те ма еко логічно го уп равління
відповідно до ви мог ДСТУ ISO 14001:2006. У 2006 р. ДК “Ук ртранс -
газ” пер шою се ред підприємств НАК “Наф то газ Ук раїни” одер жа ла
національ ний сер тифікат, що підтвер д жує, що си с те ма еко логічно го
уп равління ком панії відповідає ви мо гам ДСТУ ISO 14001:2006. Важ -
ли ва скла до ва си с те ми еко логічно го уп равління ДК “Ук ртранс газ” –
еко логічний ау дит. За леж но від ре зуль татів ау ди ту керівниц тво ком -
панії і її філій одер жує чітку інфор мацію про ре аль ний стан си с те ми
еко логічно го уп равління, а та кож ре ко мен дації з ефе к тив но го ви ко -
ри стан ня при род них ре сурсів і за без пе чен ня без пе ки нав ко лиш нь о -
го се ре до ви ща. Фахівці-еко ло ги ком панії про хо дять кур си підви -
щен ня кваліфікації, що на дає їм мож ливість орієнту ва ти ся у ви борі
найбільш ефе к тив них ме тодів очи щен ня ви кидів і відходів. Для
фахівців ДК “Ук ртранс газ” роз роб ле но про гра му нав чаль но го кур су
“Охо ро на нав ко лиш нь о го се ре до ви ща й раціональ не ви ко ри стан ня
при род них ре сурсів”. Скла до вий еле мент функціону ван ня си с те ми
еко логічно го уп равління ком панії – її міжна род не співробітниц тво.
Важ ли вим ас пе к том є зу сил ля ком панії, спря мо вані на підви щен ня
ко ефіцієнта ко рис ної дії, тоб то на оди ни цю по туж ності бу де спа лю -
ва ти ся мен ше га зу. Відповідно, бу де мен ше ви кидів. Існу ють па ра ме -
т ри, які рег ла мен ту ють аг ре гатні ви ки ди при спа лю ванні при род но -

го га зу. Хо чу від-
зна чи ти, що газ у
нас чи с тий, без
домішок!

Г.Ш. – У спільній ро боті з транс пор ту -
ван ня га зу важ ливі еле мен ти зла год же ної ро бо ти га зо транс -
порт них ор ганізацій країн-тран зи терів. Як Ви оцінюєте їхню ро -
бо ту, у то му числі дис пет черсь ких груп та ких ор ганізацій?

Б.К. – Я вва жаю, що га зо транс портні ор ганізації країн-тран зи те-
рів, і зо к ре ма дис пет черські служ би, пра цю ють зла год же но. А іна к-
ше й не мож на! Ад же най мен ший збій в обміні інфор мацією мо же
ви к ли ка ти не обо ротні й не без печні про це си. Сьо годні без зла год -
же ної дис пет че ри зації не мож ли во ор ганізу ва ти транс пор ту ван ня га -
зу. На ше Об’єдна не дис пет черсь ке уп равління має без пе ре рвний
зв’язок з Цен т раль ним ви роб ни чо-дис пет черсь ким де пар та мен том
ВАТ “Газ пром” і з дис пет черсь ки ми служ ба ми тих країн, в які ми 
по ста чаємо газ. Це Мол до ва, Угор щи на, Сло вач чи на, Поль ща та ін.
Ос но ва дис пет черсь ко го уп равління га зо транс порт ни ми си с те ма ми,
у то му числі міжна род ни ми, – ство рен ня найбільш гнуч ких ма нев ре -
них і оп ти маль них ре жимів транс пор ту ван ня га зу. Для вирішен ня 
ре жим них пи тань не обхідні на сам пе ред до с товірна тех но логічна
інфор мація та кваліфіко ва ний пер со нал, що здат ний про аналізу ва ти
цю інфор мацію, зро би ти не обхідні роз ра хун ки і по го ди ти їх з по ста -
чаль ни ка ми і спо жи ва ча ми. На сьо годні існує пра к ти ка обміну стро -
го ви зна че ною інфор мацією згідно з дис пет черсь ки ми до го во ра ми-
уго да ми між га зо транс порт ни ми ком паніями. Ок ре ме місце в дис пет -
черсь ких відно си нах зай ма ють пи тан ня уз год жен ня об сягів і строків
про ве ден ня ре монт них робіт у національ них тран зит них га зо транс -
порт них си с те мах, які об ме жу ють транс пор ту ван ня га зу. Це ви к ли ка -
но праг нен ням мінімізу ва ти еко номічні ви т ра ти від про стою як до -
був них, так і транс порт них по туж но стей, а та кож праг нен ням змен -
ши ти втра ти спо жи вачів га зу у зв’яз ку з йо го не до одер жан ням. Тут –
еко номічна політи ка. І тут ми зав жди змо же мо до мо ви ти ся!

В.Ж. – От же, Ви відповіли на сім за пи тань російсь ко го жур -
на лу “Га зо вая про мыш лен ность”. Але в ме не за ли ши ло ся ще
од не за пи тан ня. Що б Ви по ба жа ли га зо ви кам Ук раїни й Росії?

Б.К. – Усім працівни кам га зо вої га лузі я ба жаю плідної праці, здо -
ро во го глуз ду, пре крас но го са мо по чут тя і не ви черп но го по чут тя 
гу мо ру. І не хай кри за за ли шить ся у 2009 р. Не хай во на “го рить синім
во гнем”! 
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тол щей не ме та мор фи зо ван ных осад ков ри фей-венд ско го, па лео -
зой ско го (на древ них плат фор мах), ме зо зой ско го и кай но зой ско го
воз рас та (на мо ло дых пли тах и в аль пий ских об ла с тях) от 1–2 до 
15–18 км и бо лее, к ко то рым при уро че ны неф те га зо нос ные (га зо -
неф те нос ные) про вин ции и об ла с ти с ус та но в лен ной и пред по ла га -
е мой (про гно зи ру е мой) про ду к тив но стью недр. Из них вы де ля ют ся
За пад но-Си бир ский (су ша и шельф Кар ско го мо ря) и Ле но-Тун гус -
ский ме га бас сей ны.

За пад но-Си бир ская неф те га зо нос ная ме га про вин ция (ЗСМП)
вклю ча ет тер ри то рию За пад но-Си бир ской низ мен но сти и при ле га -
ю щую ак ва то рию Кар ско го мо ря до Се ве ро-Си бир ско го те к то ни че -
ско го по ро га. Ее об щая пло щадь пре вы ша ет 3 млн. км2. Оса доч ный
че хол ме га про вин ции сло жен ме зо-кай но зой ски ми тер ри ген ны ми
ком п ле к са ми об щей мощ но стью от 5–8 км (в цен т раль ных и се вер -
ных рай онах су ши) до 10–12 км (в Кар ском мо ре). Фун да мен том слу -
жит па лео зой ский склад ча тый кар бо нат но-тер ри ген ный ком п лекс
ме та мор фи че ских по род с вне дре ни ем маг ма ти че ских об ра зо ва ний.

Ис то рия изу че ния гео ло ги че ско го стро е ния и неф те га зо нос но -
сти ЗСМП, по ис ков и раз вед ки уг ле во до род ных ско п ле ний в объ е -
ме юр ско-ме ло вой ча с ти оса доч но го чех ла на счи ты ва ет бо лее ше -
с ти де ся ти ле тий (1948–2009 гг.). За это вре мя в пре де лах пер спе к -
тив ной ча с ти тер ри то рии это го ре ги о на бы ло от кры то 790 ме с то ро -
ж де ний УВ, в том чис ле 240 га зо со дер жа щих, т.е. с фа зо обо соб лен -
ны ми за ле жа ми сво бод но го га за. На и бо лее круп ны ми по на чаль ным
от кры тым за па сам (с уче том до бы чи и пред ва ри тель но оце нен ных
за па сов) яв ля ют ся: Боль шое Урен гой ское (12,6 трлн. м3), Ям бургское
(7,4 трлн. м3), Бо ва нен ков ское (4,9 трлн. м3), За по ляр ное (3,7 трлн. м3),
Мед ве жье (2,3 трлн. м3). Сум мар ные на чаль ные за па сы га за ЗСМП
со ста в ля ют 59,6 трлн м3, из ко то рых бо лее 90% со сре до то че ны в
не драх ме с то ро ж де ний На дым-Пур-Та зов ско го ре ги о на, Ямаль ско -
го и Гы дан ско го п-вов, Об ской и Та зов ской губ, от кры то го шель фа.

Из 84 круп ней ших (бо лее 100 млрд. м3) га зо со дер жа щих ме с то -
ро ж де ний (с за ле жа ми сво бод но го га за), от кры тых на су ше и шель -
фе Рос сии за все го ды про ве де ния по ис ко во-раз ве доч ных ра бот, 
56 ло ка ли зо ва ны в не драх ЗСМП. Бес спор ным ли де ром яв ля ет ся

К на сто я ще му вре ме ни изу чен ность недр боль шин ст ва оса доч -
ных бас сей нов Рос сии на су ше, в том чис ле За пад но-Си бир ско го,
до с тиг ла “зре лой” ста дии. На ос во ен ных бу ре ни ем глу би нах 
(до 3,5 км) не от кры ты ми ос та ют ся от но си тель но не боль шие по
за па сам ме с то ро ж де ния и за ле жи уг ле во до ро дов (УВ). Боль шин -
ст во ба зо вых ме с то ро ж де ний УВ, ко то рые тра ди ци он но оп ре де -
ля ли уро вень неф те- и га зо до бы чи в Рос сии, всту пи ли в ста дию
па да ю щей до бы чи. В пол ной ме ре это от но сит ся к га зо вым 
ги ган там За пад ной Си би ри, ко то рые до сих пор обес пе чи ва ют
90% оте че ст вен ной га зо до бы чи. Это пре до пре де ля ет не об хо ди -
мость ак ти ви за ции по ис ков в но вых ре ги о нах су ши и мо ря, обос -
но ва ния но вых пер спе к тив ных рай онов и ком п ле к сов, ко то рые
по з во ля ли бы под дер жи вать вы со кий уро вень га зо до бы чи на 
да ле кую пер спе к ти ву.

Состояние и перспективы
доосвоения газового потенциала 
недр Западной Сибири *

В.П. Гаврилов, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,
С.М. Карнаухов, ОАО “Газпром”
В.А. Скоробогатов, ООО “Газпром ВНИИГАЗ”
В.А. Холодилов, Ю.В. Шамалов, ООО “Газфлот”

Для раз ра бот ки и обос но ва ния сце на ри ев раз ви тия Ев ро-Ази -
ат ско го и ми ро во го энер ге ти че ских рын ков в XXI в., вклю чая
ди на ми ку до бы чи, по треб ле ния, тор го в ли, объ е мов и на пра -

в ле ний по ста вок неф ти и га за, не об хо дим ана лиз их на чаль ных (с на -
ко п лен ной до бы чей) и те ку щих за па сов, на чаль ных по тен ци аль ных
и не от кры тых тра ди ци он ных ре сур сов (пер спе к тив ных и про гноз -
ных), в том чис ле их стру к ту ры, т.е. рас пре де ле ния по круп но сти 
ме с то ро ж де ний и за ле жей, глу би нам по гру же ния, фа зо во му со сто я -
нию, до быв ным воз мож но стям и др. Все воз рас та ю щее зна че ние
при об ре та ют и до с то вер ные оцен ки не тра ди ци он ных гео ло ги че -
ских ре сур сов уг ле во до ро дов, пре ж де все го ско п ле ний га за и неф -
ти в низ ко про ни ца е мых кол ле к то рах, а так же в уг ле нос ных бас сей -
нах (от кры то го ти па) и уг ле нос но-га зо нос ных тол щах неф те га зо нос -
ных бас сей нов (за кры то го ти па).

На тер ри то рии Рос сии и в пре де лах ак ва то рий эпи кон ти нен таль -
ных арк ти че ских и даль не во сточ ных мо рей рас по ло же но 35 оса -
доч ных бас сей нов и ме га бас сей нов раз лич но го ти па и воз рас та с

* Стаття передрукована з журналу “Газовая промышленность“ №1(641), 2010 р.
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Урен гой ское ме с то ро ж де ние. В це лом же в ЗСМП от кры то 4 уни -
каль ных ме с то ро ж де ния с за па са ми бо лее 3 трлн. м3 ка ж дое (все –
на су ше), 6 сверх ги гант ских – от 1 до 3 трлн. м3 (5 – на су ше, 1 – на
При я маль ском шель фе – Ле нин град ское, ко то рое су ще ст вен но не -
до раз ве да но), 20 ги гант ских (4 – на шель фе) и 26 круп ней ших ме с то -
ро ж де ний (на су ше). В от ли чие от неф ти, на чаль ные от кры тые за па -
сы ко то рой от но си тель но рав но мер но рас пре де ле ны по ме с то ро ж -
де ни ям раз лич ной круп но сти – от уни каль но го Са мот лор ско го ме с -
то ро ж де ния (бо лее 7 млрд. т) до мел ких од но за леж ных ме с то ро ж -
де ний (0,1 млн. т и ме нее), за па сы га за рас пре де ле ны не рав но мер -
но, а имен но – очень вы со кая кон цен т ра ция его за па сов со сре до то -
че на в не боль шом чис ле ги гант ских и уни каль ных ме с то ро ж де ний.

В объ е ме оса доч но го чех ла ни же ре ги о наль ной гли ни сто-крем -
ни стой по крыш ки верх не го ме ла – кай но зоя (400–1400 м) вы де ля ет -
ся три стру к тур но-ли то ло ги че ских ме га ком п ле к са (свер ху вниз).

??? ?? ?? ?? ???-?? ?? ??? ????от ло же ния со ста в ля ют ме ло вой про -
ни ца е мый ме га ком п лекс, под раз де ля ю щий ся на два ли то ло го-стра -
ти гра фи че ских эта жа: ва лан жин-апт ский пе с ча но-гли ни стый и альб-
се но ман ский, пре и му ще ст вен но пе с ча ни стый. Об щая тол щи на ме -
га ком п ле к са со ста в ля ет 800–2000 м. В боль шин ст ве рай онов сред -
няя часть раз ре за (го те рив-апт) сло же на ти пич но уг ле нос ной тол -
щей с боль шим ко ли че ст вом пла стов уг ля (от 0,1 до 10 м и бо лее ка -
ж дый). От ва лан жи на к се но ма ну и с юго-за па да на се ве ро-вос ток
от Сред не го При о бья к На дым-Та зов ско му ме ж ду ре чью умень ша ет -
ся по ри с тость по род, уве ли чи ва ют ся пе с ча ни стость и уг ле на сы щен -
ность раз ре за. Ма к си маль ная уг ле нос ность от ме ча ет ся в арк ти че -
ской ча с ти ме га бас сей на (Ямал, Гы дан).

???? ?? ?? ????(кел ло вей-окс форд ский) про ни ца е мый ком п -
лекс рас про стра нен в во с точ ной по ло ви не пли ты, его тол щи на уве -
ли чи ва ет ся с за па да на вос ток от 10 до 300 м. Ре ги о наль ной по -
крыш кой для дан но го ком п ле к са слу жат гли ни стые и гли ни сто-
крем ни стые по ро ды верх ней юры, бер ри а са, ва лан жи на, а на за па -
де ре ги о на – и все го не око ма, об щей тол щи ной от 150 до 500 м. В
р а з  р е  з е  
по крыш ки про ни ца е мые го ри зон ты ус та но в ле ны в ба же нов ской

сви те (Ю0) и в бер ри а се – ачи мов ской тол ще.
??? ??-??? ? ?? ?? ????ли то ло го-стра ти гра фи че ский ком п лекс

на боль шей ча с ти су ши ЗСМП сло жен тер ри ген ны ми по ро да ми с
про сло йка ми уг лей, уг ли стых и сла бо би ту ми ноз ных (озер ных) слан -
ц е в .  
В пре де лах На дым-Пур-Та зов ско го ре ги о на ком п лекс пред ста в лен
по ли фа ци аль ны ми тол ща ми пре и му ще ст вен но кон ти нен таль но го,
ла гун но-кон ти нен таль но го и дель то во го ге не зи са с от дель ны ми
про сло я ми и пач ка ми мор ских глин и гли ни стых алев ро ли тов в се ве -
ро-вос точ ных зо нах. Тол щи на ком п ле к са из ме ня ет ся от 200 до 1500-
2000 м. Се вер нее ре ги о на поч ти весь объ ем юры сла га ют мор ские
фор ма ции.

До юр ские по ро ды со ста в ля ют ниж ний (до че холь ный) ме га ком п -
лекс, но он пра к ти че ски не изу чен. Не яс ны его гео ло ги че ская при -
ро да и пер спе к ти вы неф те га зо нос но сти. Од на ко об щие гео ло ги че -
ские пред по сыл ки по з во ля ют рас сма т ри вать его в ка че ст ве но во го
воз мож но го ли то ло го-стра ти гра фи че ско го ком п ле к са За пад ной Си -
би ри, пер спе к тив но го в неф те га зо нос ном от но ше нии.

На чаль ные от кры тые гео ло ги че ские (вме сте с на ко п лен ной до -
бы чей) за па сы уг ле во до ро дов ЗСМП со ста в ля ют око ло 154 млрд. т
у. т., из них око ло 68 трлн. м3 – за па сы при род но го га за (сво бод но -
го и неф те ра с тво рен но го).

Га зо со дер жа щие ме с то ро ж де ния от кры ты на всей тер ри то рии
За пад ной Си би ри, но в ее цен т раль ных и юж ных рай онах боль шин -
ст во от но сит ся к сред ним и мел ким по за па сам и пре и му ще ст вен но
к неф те га зо кон ден сат ным по ти пу. В Сред нем При о бье от кры то
толь ко пять круп ных по за па сам га за ме с то ро ж де ний (бо лее 
100 млрд. м3 ка ж дое, но все – ме нее 300 млрд. м3).

Ос нов ная кон цен т ра ция га зо вых ме с то ро ж де ний име ет ме с то в
се вер ных рай онах За пад ной Си би ри – это Яма ло-Не нец кий ав то ном -
ный ок руг. Ес ли ми ро вые гео ло ги че ские ре сур сы тра ди ци он но го
сво бод но го га за оце ни ва ют ся в 500–600 трлн. м3, то око ло 20 % на -
хо дит ся в не драх это го ре ги о на. При этом толь ко в пя ти уни каль ных
ме с то ро ж де ни ях (бо лее 3 трлн. м3 ка ж дое) скон цен т ри ро ва но свы -
ше 60 % га за это го ре ги о на. Та кая вы со кая кон цен т ра ция за па сов и
ре сур сов га за по з во ля ет го во рить о су ще ст во ва нии свое об раз но го
За пад но-Си бир ско го “по лю са га зо на ко п ле ния” (в тер ри ген ных и 
пе с ча но-гли ни стых тол щах).

Изу че ние стра ти гра фи че ско го ди а па зо на га зо нос но сти ЗСМП 
по ка зы ва ет, что про ду к ти вен пра к ти че ски весь про ни ца е мый раз -
рез оса доч ных от ло же ний – от фун да мен та до ниж не го ме ла и се но -
ма на. На и бо лее ис сле до ван ме ло вой ком п лекс, где и на хо дит ся по -
да в ля ю щее боль шин ст во вы яв лен ных за ле жей. В мень шей сте пе ни
изу чен юр ский, со в сем не ис сле до ван три а со вый ком п лекс и кар бо -
нат но-тер ри ген ный па лео зой ский склад ча тый фун да мент. Од на ко
име ю щи е ся ог ра ни чен ные дан ные сви де тель ст ву ют о срав ни тель но
вы со ких пер спе к ти вах их га зо нос но сти.

В пре де лах ЗСМП ус лов но мож но вы де лить три ре ги о наль ных га -
зо нос ных уз ла (цен т ра): Урен гой ский, Ямаль ский и Гы дан ский (вме -
сте с аре а лом Боль ше хет ской впа ди ны и Усть-Ени сей ским рай оном).

Урен гой ский узел га зо на ко п ле ния вклю ча ет боль шую часть га -
зо вых ги ган тов За пад ной Си би ри с вы яв лен ны ми за па са ми пре и му -
ще ст вен но в се но ман ском ком п ле к се. Имен но эти ме с то ро ж де ния
(Урен гой ское, Ям бург ское, За по ляр ное, Мед ве жье и др.) по з во ли ли
под дер жи вать вы со кий уро вень га зо до бы чи в Рос сии в по с лед ние
го ды (до 650–665 млрд. м3). Нед ра Урен гой ско го уз ла наи бо лее изу -
че ны до глу бин 3,7–4,0 км, где вы яв ле ны пра к ти че ски все воз мож -
ные за ле жи га за. Про мыш лен ная экс плу а та ция ве дет ся здесь 
с 1972 г., к на сто я ще му вре ме ни боль шин ст во га зо вых ме с то ро ж де -
ний на хо дит ся на ста дии па да ю щей до бы чи, и к 2020 г. они уже не
смо гут под дер жи вать не об хо ди мый уро вень до бы чи га за в Рос сии.

Ямаль ский узел га зо на ко п ле ния тер ри то ри аль но вклю ча ет 
п-ов Ямал и при ле га ю щую ак ва то рию Кар ско го мо ря. В его со ста ве
на хо дят ся та кие га зо вые ги ган ты, как Бо ва нен ков ское, Ха ра са вэй -
ское, Юж но-Там бей ское ме с то ро ж де ния и др. На при ле га ю щем
шель фе Кар ско го мо ря в 80-х гг. XX в. бы ли от кры ты еще два га зовых
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ги ган та – Ле нин град ское и Ру са нов ское ме с то ро ж де ния с пред по ла -
га е мы ми (не до раз ве дан ны ми) за па са ми га за при мер но 2 трлн. м3.

Об щие вы яв лен ные за па сы га за в пре де лах Ямаль ско го уз ла оце -
ни ва ют ся в 15 трлн. м3. Ос нов ные про ду к тив ные го ри зон ты со дер -
жат ся в не оком-апт ском (7,6 трлн. м3) и в альб-се но ман ском 
(4,5 трлн. м3) ком п ле к сах (таб ли ца). Ме с то ро ж де ния Яма ла по боль -
шей ча с ти раз ве да ны и под го то в ле ны к ос во е нию. Пла ни ру ет ся, что
про мыш лен ная экс плу а та ция нач нет ся с 2011 г., а к 2020 г. го до вая
до бы ча вый дет на свой пик и до с тиг нет 585 млрд. м3 в год.

Гы дан ский узел га зо на ко п ле ния (п-ов Гы дан, шельф Та зов ской
и Об ской губ) яв ля ет ся объ е к том ак тив ных по ис ко вых ра бот на
нефть и газ. Здесь уже от кры ты та кие круп ные га зо вые ме с то ро ж де -
ния, как Ут рен нее, Се ве ро-Ка мен но мыс ское, Ка мен но мыс ское-
мо ре и др. На чаль ные от кры тые за па сы га за по ка оце ни ва ют ся 
в 1,7 трлн. м3, при чем бо лее 40% при хо дит ся на не оком ские от ло -
же ния, что от ли ча ет Гы дан ский узел га зо на ко п ле ния от Урен гой ско -
го и Ямаль ско го (см. таб ли цу). Со вер шен но не изу че на га зо нос ность
ачи мов ской тол щи, юры и зо ны кон та к та с фун да мен том. Кро ме то -
го, в ак ва то рии Об ской гу бы вы яв ле ны 24 стру к ту ры, пер спе к тив -
ные для по ис ко вых ра бот, в Та зов ской гу бе – 9 стру к тур. В це лом
ре сур сы га за Гы дан ско го уз ла, по ми ни маль ным оцен кам со ста в ля -
ют 14–16 трлн. м3 (су ша и шельф). Не пос ред ст вен ная бли зость но -
вых га зо вых ме с то ро ж де ний к уни каль но му Ям бург ско му ме с то ро ж -
де нию, где раз ви та ин ф ра стру к ту ра и име ет ся не об хо ди мый ком п -
лекс для под го тов ки и транс пор ти ров ки га за к рын кам сбы та, де ла -
ет ос во е ние Гы дан ско го уз ла не ме нее при вле ка тель ным, чем ос во -
е ние га зо вых ме с то ро ж де ний п-ова Ямал. По су ще ст ву ю щим пла -

нам, раз ви тие га зо до бы чи здесь в объ е ме 100–150 млрд. м3 в год
мо жет на чать ся уже в 2015–2018 гг.

Од на из важ ней ших про б лем неф те га зо вой гео ло гии Рос сии, и
ЗСМП в ча ст но сти, – оцен ка ос та точ но го УВ-по тен ци а ла их недр.
Не с мо т ря на на ме тив шу ю ся тен ден цию к сни же нию ре сурс ной ба зы
га зо до бы чи в За пад но-Си бир ской ме га про вин ции, уро вень не от -
кры тых и про гноз ных ре сур сов га за в ее не драх очень ве лик. По на -
шей оцен ке, га зо вый по тен ци ал ре ги о на ре а ли зо ван ме нее чем на -
по ло ви ну. Сле до ва тель но, глав ны ми за да ча ми в на сто я щее вре мя
яв ля ют ся вы бор и обос но ва ние но вых объ е к тов для по ис ко во-раз -
ве доч ных ра бот на нефть и газ в пре де лах ЗСМП.

Даль ней шее раз ви тие ми не раль но-сырь е вой ба зы га зо до бы чи в
За пад ной Си би ри, пла ни ро ва ние и про ве де ние по ис ко во-раз ве доч -
ных ра бот, в том чис ле пред при яти я ми ОАО “Газ пром”, оп ре де ля -
ют ся пре ж де все го ве ли чи ной, стру к ту рой и до с то вер но стью про -
гноз ных (не от кры тых) ре сур сов га за. Из ве ст но, что су ще ст ву ют
офи ци аль ные оцен ки на чаль ных по тен ци аль ных и не от кры тых ре -
сур сов уг ле во до ро дов, экс перт ные – от дель ных ис сле до ва те лей,
кор по ра тив ные – на уч ных кол ле к ти вов до бы ва ю щих ком па ний. 
Ча ще все го они не сов па да ют и ук ла ды ва ют ся в до воль но зна чи -
тель ные ин тер ва лы.

Офи ци аль ная оцен ка га зо во го по тен ци а ла ЗСМП (су ша и 
шельф) – 134 трлн. м3 (толь ко тра ди ци он ные ре сур сы га за), в том
чис ле от кры то го шель фа Кар ско го мо ря – 29,2 трлн. м3.

По ито гам мно го ва ри ант ных рас че тов 2002–2008 гг. об щий 
на чаль ный УВ-по тен ци ал ЗСМП оце ни ва ет ся ав то ра ми ста тьи в 250
(±5 млрд.) т у. т. (тра ди ци он ные ре сур сы УВ) при со от но ше нии гео -
ло ги че ских ре сур сов жид ких и га зо об раз ных УВ при мер но 52:48%.
В на чаль ных из вле ка е мых ре сур сах рез ко пре об ла да ет сво бод ный
газ (бо лее 2/3).

Со глас но рас че там, про ве ден ным во ВНИ И ГА Зе в 2005–2008 гг.,
на чаль ные под твер жден ные ре сур сы га за всей За пад ной Си би ри,
вклю чая мо ре, оце ни ва ют ся в 100–105 трлн. м3, в том чис ле 
3,0 трлн. м3 – цен т раль ные и юж ные рай оны. Это ос то рож ная оцен -
ка, ве ро ят ность ко неч но го под твер жде ния ко то рой оце ни ва ет ся 
в 75–80 %. Та ким об ра зом, со г лас но по с лед ним офи ци аль ным и кор -
по ра тив ным под сче там га зо вый по тен ци ал ме га про вин ции оце ни -
вал ся раз лич ны ми ис сле до ва те ля ми в ин тер ва ле от 102 (3) до 
130 (5) трлн. м3, при этом ма к си маль ные оцен ки – офи ци аль ные, 
ми ни маль ные (“ос то рож ные”, ре аль но под твер жда е мые в хо де 
бу ду щих по ис ко во-раз ве доч ных ра бот) – да ны и обос но ва ны 
экс пер та ми ВНИ И ГА За.

Стру к ту ра ре аль ных на чаль ных ре сур сов га за ЗСМП та ко ва (трлн. м3):
альб-се но ман ский ком п лекс (с газ-са лин ской пач кой ту ро на) – 42,0;

новини від Газпрому

Рис. 1. Динамика оценок ресурсов газа Ямальской (ВНИИГАЗ, 2006 г.) 
и Гыданской (без Западно-Мессояхского района) областей

Рис. 2. Новые регионы 
и перспективные комплексы
для расширенного воспроиз-
водства минерально-
сырьевой базы газовой
промышленности России
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не оком-апт – 41,0;
ачи мов ская тол ща – 7,0;
юра – 12,5;
зо на кон та к та че хол – фун да мент – 2,5;
все го (су ша + шельф) – 105.

Из ме не ние оце нок на чаль ных по тен ци аль ных ре сур сов га за важ -
ней ших об ла с тей се ве ра ме га про вин ции – Ямаль ской и Гы дан ской –
при ве де но на рис. 1.

Ос нов ные не от кры тые ре сур сы га за со сре до то че ны в ап те, не око -
ме и сред ней юре арк ти че ских об ла с тей ЗСМП, вклю чая Кар ское
мо ре. Сре ди га зо со дер жа щих про гно зи ру ет ся от кры тие 3–4 сверх -
ги гант ских (бо лее 1 трлн. м3, от кры тый шельф), 22–25 круп ней ших и
ги гант ских (0,1–1,0 трлн. м3), 70–80 круп ных (30–100 млрд. м3) и мно -
гих со тен сред них и мел ких ме с то ро ж де ний (од но- и мно го за леж ных).

На рис. 2 по ка за ны важ ней шие об ла с ти про ве де ния даль ней ших
гео ло го-раз ве доч ных ра бот (ГРР) в Рос сии. В За пад ной Си би ри к 
но вым об ла с тям, ре ги о нам и на пра в ле ни ям про ве де ния по ис ко вых
ра бот от но сят ся:

в Цен т раль ной ча с ти ме га про вин ций – рай оны в При у раль -
ской обл., Пра во бе ре жье р. Обь в Том ской обл.;

на се ве ре – се вер Ямаль ско го п-ова, юго-вос ток Пур-Та зов -
ской обл., Обь-На дым ское ме ж ду ре чье, аре ал Боль ше хет ской впа -
ди ны (ак тив ное про ве де ние ра бот в 2011–2020 гг.);

п-ов Гы дан, Об ская и Та зов ская гу бы (2009–2015 гг.) и при -
бреж ный шельф Кар ско го мо ря (2012–2030 гг.).

На и бо лее ак тив ное ос во е ние га зо во го по тен ци а ла недр от кры -
то го шель фа Кар ско го мо ря при дет ся, ве ро ят нее все го, на
2031–2040 гг. в си лу зна чи тель но го ис чер па ния за па сов, в том чис ле
и вновь от кры тых по с ле 2009 г. на су ше арк ти че ских по лу ост ро -
вов – Яма ла и Гы да на.

При ак тив ном про дол же нии по ис ко во-раз ве доч ных ра бот ре -
аль ный при рост раз ве дан ных (до ка зан ных) за па сов га за в сред ней
пер спе к ти ве (2030 г.) мо жет со ста вить до 8,4 трлн. м3 на су ше ме га -
про вин ции (в том чис ле 350–400 млрд. м3 по цен т раль ным и юго-
вос точ ным рай онам). Из них на до лю ОАО “Газ пром” про гно зи ру ет -
ся 5,2 трлн. м3, при мер но та кой же объ ем га за (8,5–9,0 трлн. м3) воз -
мож но “при ра с тить” и по шель фу (Об ская и Та зов ская гу бы, За пад -
но-При я маль ский шельф). Пос ле 2030 г. еще дли тель ное вре мя 
бу дет про дол жать ся изу че ние УВ-по тен ци а ла За пад ной Си би ри с
по ис ка ми и от кры ти ем боль шо го чис ла ме с то ро ж де ний, в том чис -
ле и га зо со дер жа щих, как на су ше, так и на шель фе и на глу би нах 
4–6 км, од на ко пре и му ще ст вен но сред них и ма лых по еди нич ным 
за па сам (30–20 млн. т у. т. и ме нее).

Га зо вая про мыш лен ность Рос сии до 2030–2040 гг. бу дет раз ви -
вать ся, ве ро ят но, бла го да ря рас ши ре нию рай онов га зо до бы чи на
п-овах Ямал и Гы дан (Ямаль ский и Гы дан ский уз лы га зо на ко п ле ния)

в За пад ной Си би ри, в Во с точ ной Си би ри, на шель фах Кар ско го, Ба -
рен це ва и Охот ско го мо рей, вклю чая гу бы и за ли вы, а так же по сто -
ян но му уве ли че нию ак тив но сти ос во е ния не тра ди ци он ных (в со в ре -
мен ном по ни ма нии) ре сур сов га за. Пос ле 2040 г. все воз рас та ю щую
роль в до бы че при род но го га за ста нут иг рать ре сур сы мо рей во с -
точ но го се к то ра Арк ти ки, глу бо ко за ле га ю щих ско п ле ний (5–8 км) и
не тра ди ци он ных ис точ ни ков.

Тра ди ци он ные га зо вые ре сур сы су ши За пад ной Си би ри (по ав -
тор ской ми ни маль но ре аль ной оцен ке – 80–82 трлн. м3) обес пе чат
до бы чу га за на уров не 500–650 млрд. м3 в те че ние пер вых де ся ти ле -
тий XXI в. Стру к ту ра до бы чи га за пред при яти я ми ОАО “Газ пром” на
се ве ре ЗСМП при ве де на на рис. 3. По с те пен ное сни же ние до бы чи
“тра ди ци он но го” (по со в ре мен ным кри те ри ям) га за на су ше бу дет
по сте пен но вос пол нять ся ос во е ни ем га зо во го по тен ци а ла недр
Кар ско го мо ря (“га ран ти ро ван ные” ре сур сы – 22–23 трлн. м3) и вве -
де ни ем в экс плу а та цию мор ских га зо со дер жа щих ме с то ро ж де ний 
(с 2015–2016 гг., наи бо лее ак тив но – в пе ри од 2026–2050 гг.).

Пер спе к ти вы рас ши ре ния сырь е вой ба зы га зо вой про мыш лен -
но сти в ХХI в. в За пад но-Си бир ской ме га про вин ции, как и в Рос сии
в це лом, в зна чи тель ной сте пе ни свя за ны с ос во е ни ем плот ных, сла -
бо про ни ца е мых га зо на сы щен ных по род (эпи ге не ти че ски из ме нен -
ных пе с ча ни ков и алев ро ли тов). Зна чи тель ная часть га зо вых ре сур -
сов в та ких по ро дах при уро че на к глу бо ким го ри зон там уже вы яв -
лен ных ме с то ро ж де ний (Урен гой ское, Ям бург ское, Бо ва нен ков -
ское, Ха ра са вэй ское и др.).

Гео ло ги че ские ре сур сы га за в низ ко про ни ца е мых тол щах и на
уча ст ках раз но воз ра ст ных уп лот нен ных при род ных ре зер ву а ров в
ди а па зо не от ап та (на Яма ле и Гы да не) до кро в ли до юр ских по род
(по все ме ст но на се ве ре ЗСМП), по са мым скром ным оцен кам, со ста -
в ля ют не ме нее 75–80 трлн. м3, при чем в по ро дах юры не тра ди ци -
он ные ре сур сы зна чи тель но пре во с хо дят тра ди ци он ные.

Изу че ние и мас штаб ное ос во е ние ос та точ но го УВ-по тен ци а ла
недр За пад ной Си би ри про дол жит ся при мер но до 2060–2070 гг.
Фун да мен таль ные от кры тия но вых ме с то ро ж де ний УВ пред сто ят на
су ше Гы дан ской обл., в Об ской и Та зов ской гу бах, но глав ным об -
ра зом – в не драх от кры то го шель фа Кар ско го мо ря. На ос таль ной
тер ри то рии ме га про вин ции еще мно гие де ся ти ле тия бу дут от кры -
вать ся от дель ные круп ные (40–70 млн. т у. т.), но в ос нов ном сред -
ние (ме нее 30 млн. т у. т.) и пре и му ще ст вен но не боль шие по за па -
сам ме с то ро ж де ния УВ в по ро дах ачи мов ской тол щи, юры, зо ны
кон та к та и в до юр ских ком п ле к сах. Вме сте с тем сколь ко-ни будь
круп ная по мас шта бам га зо нос ность три а со вых и па лео зой ских
толщ, по гру жен ных на боль шие и сверх боль шие (5–8 км) глу би ны на
се ве ре ме га про вин ции ос та ет ся про б ле ма тич ной.

До бы ча сво бод но го га за из низ ко про ни ца е мых га зо на сы щен ных
по род в За пад ной Си би ри в на сто я щее вре мя не рен та бель на. Од на -
ко уже к 2020 г. сум мар ный объ ем до бы чи га за из плот ных по род мо -
жет до с тиг нуть 40–50 млрд. м3, что со ста вит 7–8 % от об щей га зо до -
бы чи ре ги о на. Ос во е ние этих ре сур сов – про б ле ма ско рее тех ни ко-
тех но ло ги че ская и эко но ми че ская, не же ли гео ло ги че ская. По ме ре
ис чер па ния га зо во го по тен ци а ла ме ло вых вы со ко про ду к тив ных ком -
п ле к сов за мет ную роль бу дет иг рать раз ра бот ка за ле жей глу бо ко -
пог ру жен ных низ ко про ни ца е мых го ри зон тов юры и оса доч но го три -
а са, пре ж де все го в На дым-Пур ской и Пур-Та зов ской об ла с тях.

Та ким об ра зом, с уче том гео ло ги че ских ре сур сов мно гих ты сяч
мел ких за ле жей га за (в сум ме – 3–5 трлн. м3) об щий на чаль ный га зо -
вый по тен ци ал За пад но-Си бир ско го ме га бас сей на оце ни ва ет ся при -
мер но в 180–190 трлн. м3 (без ре сур сов уголь но го га за и га зо гид ра -
тов). Ос во е ние это го гро мад но го по тен ци а ла, а имен но про ве де ние
по ис ко во-раз ве доч ных ра бот и ор га ни за ция до бы чи и транс пор та га -
за и со пут ст ву ю щих жид ких УВ (кон ден сат и нефть из под га зо вых ото -
ро чек), в тру д но до с туп ных арк ти че ских рай онах су ши и на шель фе
Кар ско го мо ря по тре бу ет зна чи тель ных ка пи та ло вло же ний, как рос -
сий ских, так и за ру беж ных, т.е. яв ля ет ся транс на ци о наль ной за да чей.
При этом имен но за пад но си бир ский газ (су ша и шельф Кар ско го 
мо ря) бу дет со ста в лять ос но ву на ци о наль но го про из вод ст ва га за в

Рис. 3. Структура прогнозируемой добычи газа предприятиями ОАО “Газпром” 
в Западной Сибири до 2030 г. (без добычи на суше Гыдана, до 30-35 млрд. м3

после 2020 г.)
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Ме тою семіна ру-на ра ди бу ло не ли ше підбит тя підсумків 
ро бо ти за 2009 рік, а й ви зна чен ня на прямів підви щен ня
ефе к тив ності кон т роль но-ревізійної ро бо ти на май бутнє.

У кон т роль но-ревізійних підрозділах пра цює 27 працівників. Усі
ма ють ви щу еко номічну освіту. По ряд з мо ло ди ми пра цю ють досвід-
чені працівни ки: більше 20 років ста жу кон т роль но-ревізійної ро бо -
ти ма ють на чаль ник кон т роль но-ревізійно го уп равління С.М. Ге ра си -
мен ко, на чаль ник відділу ау ди ту В.М. Пуш кар, провідні бух гал те ри-
ревізо ри Н.Г. Олійник та Я.І. Ко цьо (УМГ “Львівтранс газ”), в.о. на -

чаль ни ка кон т роль но-ревізійно го відділу УМГ “Чер ка си транс газ”
З.Я. Рас пут на; більше 10 років – за ступ ник на чаль ни ка кон т роль но-
ревізійно го уп равління П.Г. Ку че рен ко, на чаль ник кон т роль но-реві-
зійно го відділу УМГ “Львівтранс газ” В.В. Му жик та ВРТП “Укр га зе нер -
го сервіс” – П.О. Шкля рен ко.

Підсум ки ро бо ти підбив на чаль ник уп равління С.М. Ге ра си мен ко.
Порівня но з ми ну лим ро ком знач но по кра щи лись по каз ни ки кон т -
роль но-ревізійної ро бо ти КРУ апа ра ту уп равління ДК “Ук ртранс газ”,
УМГ “Львівтранс газ”, БМФ “Укр газ пром буд”.

На семінарі бу ло за слу ха но ряд ціка вих та змістов них ви с тупів.
Так, пи тан ня підви щен ня якості кон т ро лю за пра вильністю на ра ху -
ван ня та ви п ла ти за робітної пла ти бу ли висвітлені у ви с тупі провід-
но го бух гал те ра-ревізо ра О.М.Со бо левсь кої.

Ти пові по мил ки, по ру шен ня під час про ве ден ня ка со вих, банківсь-
ких опе рацій, ви ко нан ня умов ко ле к тив но го до го во ру бу ли про ана-
лізо вані у ви с ту пах провідних бух гал терів-ревізорів Б.В. Беcпаль ка та
В.І. Ру ден ка. 

Ви с туп на чаль ни ка кон т роль но-ревізійно го відділу УМГ “Київтранс-
газ” С.С. Єзеп чик був при свя че ний ме то дам кон т ро лю ру ху ос нов них
за собів та їх ефе к тив но го ви ко ри стан ня, а пи тан ням кон т ро лю до с -
товірності дебіторсь кої та кре ди торсь кої за бор го ва ності – ви с туп
за ступ ни ка на чаль ни ка кон т роль но-ревізійно го уп равління П.Г. Ку -
че рен ко. 

Кон кретні при кла ди по ру шень з різних ас пектів гос по дарсь кої
діяль ності філій ДК “Ук ртранс газ” та ме то ди їх ви я в лен ня бу ли на ве -

дені у ви с ту пах провідних бух гал терів-реві-
зорів Н.Г. Олійник, Я.І. Ко цьо, З.Я. Рас пут -
ної; на чаль ників кон т роль но-ревізійно го
відділів В.В. Му жи ка, П.О. Шкля рен ка, 
Р.В. Дроб’яз ка, О.В. Груд зе вич, Г.І. Ку че ро вої.

Ак тив ну участь в об го во ренні ви с тупів
бра ли мо лоді ревізо ри УМГ “Дон ба ст ран -
газ”, “Харківтранс газ”, “При кар пат транс газ”.

Пи тан ням на леж ної ор ганізації кон т -
роль но-ревізійної ро бо ти, її пла ну ван ню,
підго тов ки до ревізій та пе ревірок, скла -
дан ню до с товірної звітності був при свя че -
ний ви с туп на чаль ни ка відділу ау ди ту 
В.М. Пуш кар.

Змістов ни ми бу ли відвіди ни ви роб ни -
чих об’єктів УМГ “При кар пат транс газ”, 
а та кож му зей них пер лин Ук раїни – му зею
пи сан ки та му зею на род но го ми с тец тва 
Гу цуль щи ни та По кут тя.

Про ве ден ня семіна ру спри я ти ме по кра-
щан ню кон т роль но-ревізійної ро бо ти та
підви щен ню кваліфікації мо ло дих праців-
ників. 

З 7 по 11 груд ня 2009 р., на базі відпо чин ку “Кар па ти” про хо див
семінар-на ра да працівників кон т роль но-ревізійно го уп равління
та кон т роль но-ревізійних підрозділів філій ДК “Ук ртранс газ”.

В.М. Пушкар, ДК “Укртрансгаз”

Покращання контрольно-ревізійної роботи – 
мета семінару-наради в Карпатах 

семiнари, наради, виставки
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Т.Т. – Нам до б ре відомі віхи Ва шо го сход жен ня схо да ми га зо транс -
порт ної га лузі. З 1967 р. Ви пра цю ва ли на по са дах май ст ра, інже не ра,
на чаль ни ка служ би кон т роль но-вимірю валь них при ладів і ав то ма ти -
ки Лу бенсь ко го уп равління магістраль них га зо про водів. З 1977 р. –
на чаль ни ком відділу КВПіА УМГ “Київтранс газ”. З 1988 р. – на чаль ни -
ком відділу, а зго дом на чаль ни ком уп равління КВПіА ме т ро логії, те ле -
ме ханізації і зв’яз ку ВВО “Укр газ пром”.

Відтак Ви по пра ву вва жаєтесь го лов ним обліков цем га зу ос танніх
де ся тиліть ми ну ло го століття. Отож са ме Вам ми ад ре суємо істо рич не
за пи тан ня, що вже тро хи роз по ро ши ло ся під ку пою сьо го ден них
про б лем. Як вда ло ся на ве с ти лад з обліком га зу після роз па ду 
Ра дянсь ко го Со ю зу у 1991 р.?

А.Ф.: – Як що чес но, то спо чат ку па ну вав пов ний без лад. Навіть як що
роз лу ча ють ся двоє лю дей, ви ни кає безліч про б лем, пов’яза них з обліком.
Як що по мно жи ти ці про б ле ми на мільйон, то мож на, і то при близ но, уя ви -
ти той без лад, який роз по чав ся після роз па ду Со ю зу. Тут, як ка жуть, прой-
ш ла лю бов – діста вай рахівни цю. А яку рахівни цю, як що навіть рахівни ця
і та бу ла спільною власністю?! Отож бо! Щоб відчу ти не за лежність у її до б-
ро му сенсі, до ве ло ся чи ма ло по пра цю ва ти. Ад же пе рехід від однієї си с те -
ми до іншої – це ду же склад но у будь-яких про явах жит тя. І аж за над то
склад но, як що спра ва сто сується та ких серйоз них ре чей, як облік га зу.

Три ва лий час існу ва ла си с те ма єди но го га зо по ста чан ня. Вод но час
потрібно бу ло відо к ре ми ти один газ від іншо го – скільки га зу прий мається,
скільки транс пор тується, скільки йде на по тре би не за леж ної Ук раїни.
Звісно, що га зо вимірю вальні станції існу ва ли й раніше, але ж во ни бу ли
роз ра хо вані на ста ру си с те му. Згідно з ви мо га ми ча су тре ба бу ло на ла го -
ди ти облік за на прям ка ми. Як що дохідли во – це щоб ніхто ніко го не об ду -
рив. А це бу ло над то склад но че рез відсутність інстру мен таль но го виміру. 

Перші про б ле ми бу ли з га зо про во дом “Північний Кав каз–Центр”, що
в підпо ряд ку ванні Но воп сковсь ко го та Лу гансь ко го ЛВУ. За існу ван ня Со -
ю зу він вхо див до скла ду Мо странс га зу, і по бли зу кор донів з Ук раїною на
ньо му не бу ло ГВС. Ба ланс га зу цим тран зит ним га зо про во дом зво див ся за
по каз ни ка ми більше ніж 50 об’єктів, то му у за галь них роз ра хун ках ви ру вав
ха ос. З ме тою уник нен ня роз ба лан су ван ня до ве лось по бу ду ва ти но ву 
га зо вимірю валь ну станцію. Так з’яви лась по стра дянсь ка ГВС “Про хорівка”. 

По ча сти си ту ація вирівню ва лась. Про те не бу ло ніякої паніки у діях. Їх
послідовність і на той час, і сьо годні бу ла без по мил ко вою. Тре ба відда ти
на леж не росіянам – ГВС “Про хорівка” бу ла по бу до ва на кош том Мо странс-
га зу. Ми тим ча сом по бу ду ва ли ГВС “Ізваріно”, а потім до лу чи ли ся до ре -
кон ст рукції ГВС “Дроз до вичі”, що роз та шо ва на на ук раїнсько-поль сь ко му
кор доні. Ро бо ти про во ди лись за уча стю на ших ко лег – пред став ників
відо мої німець кої ком панії “Рур газ”. Крім технічної підтрим ки, Рур га зом 

бу ло здійсне но фінан су ван ня низ ки ро бо чих етапів. Як ре зуль тат, ГВС
“Дроз до вичі” бу ла об лад на на комп’ютер ною си с те мою обліку. Та ким чи -
ном, на станції впро вад же но ав то ма тич ний ре жим та усу не но вірогідність
як об’єктив них, так і суб’єктив них по хи бок. До речі, цей факт в період
відо мих подій 2009 р. був підтвер д же ний ек спер та ми Євро со ю зу.

Го лов ною про б ле мою по стра дянсь ко го обліку га зу бу ло місцез на ход -
жен ня га зо вимірю валь них станцій. Спра ва в то му, що кон т рактні ГВС, такі як
“Ка пу ша ни”, “Ісак ча”, розміщу ва лись по за ме жа ми Ук раїни. До ве лось про -
ве с ти чи ма ло зустрічей і на рад з ВАТ “Газ пром”, аби до сяг ти зго ди у пи -
танні ре кон ст рукції ГВС “Уж го род” і “Ор лов ка”. Нам вда ло ся відсто я ти
свої інте ре си. Відтак облік га зу із сло ваць кої станції “Ка пу ша ни” пе рей шов
до ГВС “Уж го род”, а з ру мунсь кої станції “Ісакчі” – до ГВС “Ор лов ка”.

Т.Т. – Як що спра ва сто сується роз ра хунків з ба га то знач ни ми циф -
ра ми, то ви ни кає не обхідність підписів і пе ча ток. Як скла да ли ся спра -
ви з підпи сан ням відповідних угод, до го ворів?

А.Ф.: – Як що од ним сло вом, то важ ко. Це бу ла спра ва ча су. І чин ни ком
зволікань бу ли не ли ше гро шові роз ра хун ки. Як технік ска жу, що ба га то
про б лем ви ни ка ло че рез технічні об ста ви ни, тоб то відсутність до с ко на лих
обліко вих при строїв.

Най дов ше скла да ли пер ший до говір, да то ва ний 1992 ро ком. Тут ду же
до реч ним бу де російсь ке прислів’я – “Ли ха бе да на ча ло”. Пер ша де ле гація
від Мо странс га зу при бу ла до Ук раїни 21 груд ня 1991 р. Тоб то, цьо го дня
ми роз по ча ли пе ре мо вини з ВАТ “Газ пром”. З російсь ко го бо ку від Мо с-
транс га зу на пе ре мо винах бу ли при сутні ди ре к тор, го лов ний інже нер, 
за ступ ник го лов но го інже не ра та го лов ний ме т ро лог. Зро зуміло, з ук -
раїнсько го бо ку – відповідні фахівці. Тут, як що звер ну ти ува гу на прізви ща,
мож на відміти ти унікаль ний факт “ра дянсь кої ди фузії”. Росію, зо к ре ма,
пред ста в ля ли Ко за чен ко, По та пен ко, Вер би ло, Ук раїну – Ма к си мов, Ко -
ломєєв, Фро лов. Вар то за зна чи ти, що Ма к си мов – це прізви ще то го час но -
го ди ре к то ра ВВО “Укр газ пром”.

На першій на раді дійшли зго ди про не обхідність підго тов ки технічних
умов прий ман ня-пе ре дачі га зу. Тоб то, не обхідно бу ло чітко зафіксу ва ти на
па пері на ступ ну інфор мацію: де вимірюємо, як вимірюємо, яким інстру -
мен том вимірюємо, яку маємо кількість і якість, в яких об ся гах транс пор -
туємо то що. Щоб підго ту ва ти відповідну до ку мен тацію, а са ме – громіздку
ку пу па перів з безліччю технічних да них, потрібен був пев ний час. Отож,
пе ре мо вини відкла ли ся на не ви зна че ний термін. Що прав да, про во ди лись
чер гові зустрічі, про те во ни не да ва ли ре зуль та ту. Зустріча лись кілька
разів і у Києві, і в Москві, але дійти зго ди бу ло над зви чай но склад но. Росія
“тяг ла ков д ру” на се бе, мо в ляв, ми влас ни ки га зу. Ук раїна – на се бе, мо в ляв,
газ по штою не відпра виш. Що тут ска жеш… І російські, й ук раїнські га зо -
ви ки пройш ли сво го ча су спільну шко лу, яка од на ко во вчи ла бе рег ти газ.

Задачі на ділення і множення з предмета
“Газова математика 91-го”

Матеріали з бесіди відповідального секретаря журналу “Трубопровідний транспорт” Валерія Жука 
з колишнім начальником управління КВПіА, метрології, телемеханізації і зв’язку Анатолієм Фроловим.

Члени експертної ради з автоматизації
Мінгазпрому СРСР (ВАТ “Газпром”).
Четвертий зліва: А.С. Вербило – заступник
директора Мострансгазу (голова експертної
ради).
Далі: Б.А. Буховцев – заступник директора
Мострансгазу, А.Ф. Фролов – начальник
управління метрології і газовимірювань 
АТ “Укргазпром”, М.А. Балавін – начальник
управління автоматизації і метрології 
ВАТ “Газпром”.
Перший справа: В.С. Битюков – начальник
управління АСУ та інформатики ВАТ
“Газпром”,
Другий справа: В.Н. Зенкін – генеральний
директор “Софтигаз” (Росія)



Вирішаль на зустріч відбу ла ся на по за с то личній те ри торії – у Брянсь ку –
місті істо рич но го роз бра ту і при ми рен ня. Са ме там 3 ве рес ня 1992 р. бу -
ло підпи са но пер ший кон т ракт на по точ ний рік. Йо го умо ви більш-менш
за до воль ня ли обидві сто ро ни. 

На с туп ний до говір дав ся та кож не лег ко. І, не без обопільних зітхань,
він був підпи са ний 24 лип ня 1993 р. Звісно, йшло ся про по став ку і тран зит
російсь ко го га зу.

Вже на далі обидві сто ро ни до мо ви лись го ту ва ти умо ви на ступ них 
до го ворів зав час но. До б ре, що і росіяни, й ук раїнці зна ли при каз ку “го туй
са ни влі тку”. З 1994 р. кон т ра к ти підпи су ва ли вчас но.

Т.Т. – Що до па перів зро зуміло. А яким же чи ном, врешті-решт, вда-
ло ся на ла го ди ти ре аль ний облік російсь ко го га зу на вході і на ви ході?

А.Ф.: – На вході, тоб то в західно му тран зит но му ко ри дорі, на магі-
страль них га зо про во дах “Со юз”, “Про г рес”, “Урен гой–По ма ри–Уж го род”
ро бо та вимірних пунктів бу ла на ла год же на в ціло му за довільно. Про те, як я
вже ка зав, нас не влаш то ву ва ло роз та шу ван ня де я ких ГВС по за ме жа ми 
Ук раїни. На при к лад, Ос т ро гожсь ка ГВС – при близ но 100 км від ук раїнсько -
го кор до ну. Ча с ти на га зу з га зо про водів цієї ділян ки відво дить ся до місце вих
спо жи вачів. На цих га зо про во дах існує більш як три де сят ки пе ре ми чок. 
От же, точність обліку га зу ви к ли кає сумнів. По с та ло пи тан ня про пе ре не -
сен ня ГВС. Во но роз гля да лось за участі спеціаль ної де ле гації, яку очо лю вав
член правління ВАТ “Газ пром”, до к тор технічних на ук, про фе сор Б.В. Буд зу -
ляк. Бо г дан Во ло ди ми ро вич відда вав пе ре ва гу об жи тим місцям і відсто ю вав
ре кон ст рукцію на місцях. Про те він зав жди ви ва же но ста вив ся до си ту ації.

Отож, ко ли мо ва зайш ла про ліквідацію 30 пе ре ми чок, що пе ре дба ча -
ло во гневі ро бо ти, Буд зу ляк підтри мав за галь ну дум ку – пе ре но си ти ГВС
ближ че до кор до ну. Відтак замість Ос т ро гожсь кої ГВС бу ло по бу до ва но
Се ре б рянсь ку. Це на самісінько му кор доні. Та кож бу к валь но за сотні мет-
рів від кор до ну по бу до вані ГВС “Суд жа” і “Ва луй ки”. Не пе ре не сли і, як на
ме не, то да рем но, ГВС “Пи сарівку” та “Со хранівку”.

У будівництві но вих станцій здебільшо го ви ко ри сто ву ва лось су час не
об лад нан ня іно зем но го ви роб ниц тва. Нові ГВС бу ли вве дені в ек с п лу а -
тацію на по чат ку но во го ти ся чоліття, тоб то в 2000 р.

Т.Т. – Що са ме мається на увазі під ви ра зом “су час не об лад нан ня”
у про екції на га зо вимірю вальні станції?

А.Ф.: – Як я вже зга ду вав, пер шою бу ло ре кон ст руй о ва но ГВС “Дроз -
до вичі”. Там ми і от ри ма ли пер ший досвід що до су час но го об лад нан ня.
Замість за старілих при строїв, що ма ли клас точ ності 1,5%, бу ло вста но в -
ле но ав то ма тичні об чис лю вачі. Ро бо ти ве ли ся за про ек том Рур га зу. Будів-
ниц тво і мон таж здійсню ва лись ук раїнськи ми фахівця ми. У про цесі тісної
співпраці з Рур га зом ми ма ли на го ду на бу ти німець ко го досвіду. З’ясу ва ло ся,
що у них на той час виміри здійсню ва лись здебільшо го турбінни ми лічиль ни -
ка ми. Про те не без по хи бок. На іспи то вих стен дах такі лічиль ни ки да ва ли
відмінні ре зуль та ти. А от сто сов но ро бо ти в умо вах магістраль них га зо -
про водів, де пра цю ють га зо роз подільні, га зо ком пре сорні станції, тоб то
при пуль сації га зу, “по ведінка” турбінних лічиль ників бу ла не пе ре дба чу ва -
ною. Влас на інерція ро то ра та криль чат ки та ких при строїв спри чи няє по -
хиб ки в от ри ма них по каз ни ках. То му ми відда ли пе ре ва гу діаф раг мам. Зго -
дом на будівництві га зо вимірю валь ної станції “Гре бе ни ки”, що на ділянці

га зо про во ду “Ананьїв–Ти рас поль–Ізмаїл” (КС “Ананьїв” – КС “Ти рас поль”),
бу ло впро вад же но комбіно ва ний ме тод – ульт ра зву кові лічиль ни ки і діаф -
раг ми. Цей ме тод аб со лют но ви прав дав се бе на пра к тиці.

Т.Т. – Ви постійно вжи ваєте “ми” – ми порівня ли, ми от ри ма ли…
Роз кажіть про лю дей, з яки ми Вам до ве ло ся пра цю ва ти.

А.Ф.: – Я б ска зав – не до ве ло ся, а по ща с ти ло! З 1967 р. про тя гом де -
ся ти років я пра цю вав у Лу бенсь ко му уп равлінні магістраль них га зо про -
водів. Там з пер шо го ро бо чо го дня я по то ва ри шу вав з Оле к сан дром Фе -
до ро ви чем Мель ни ком. Бач те, я Фе до ро вич і він Фе до ро вич. Та, звісно, на
той час ми бу ли мо ло ди ми і зва ли нас без “по-бать кові”, а про сто Ана то-
лієм і Оле к сан дром. Нев довзі після знай ом ст ва Оле к сандр пішов слу жи ти
в армію. А ко ли він по вер нув ся, я вже пра цю вав на чаль ни ком служ би.
Оле к сан д ра при зна чи ли на по са ду стар шо го інже не ра. Відтак ми пліч-о-
пліч і пра цю ва ли. Йшло будівниц тво трьох ком пре сор них станцій. Вво ди -
лись в ек с п лу а тацію га зо пе ре ка чу вальні аг ре га ти ГТ-750-5 та ГПА-5000.
Пра цю ва ти до во ди лось по 16–18 год на до бу. Тоб то, кілька го дин на сон
і зно ву на ро бо ту. Та по при вкрай на пру же ний ре жим, пра цю ва ли із за до -
во лен ням, з ду шею. У нас з Мель ни ком не ви ни ка ло жод них су пер ечок. Усі
дії бу ли уз год же ни ми, усі ро бо ти ви ко ну ва лись вчас но або з ви пе ред жен -
ням графіка. Бу ва ло, ме ханіки за пи ту ють: “Скільки ча су вам потрібно на
пуск?” А ми усміхаємось: “Аніскільки. На ти скай те кноп ку!” 

Нав кру ги бу ли маль ов ничі місця. Як що вда ва ло ся ви хо пи ти вільну го -
ди ну, бігли з Саш ком ску па ти ся у місцевій річці Су ла. Ото бу ло за до во лен -
ня! Свя та відзна ча ли у клубі га зо про во ду або в ре с то рані. Та навіть за
свят ко вим сто лом тільки й роз мов бу ло, що про ро бочі мо мен ти. Лю би ли
ми свою ро бо ту. Пірна ли в неї, як у річку, з го ло вою.

З 1977 р. я пра цю вав у Києві на по саді на чаль ни ка відділу КВПіА УМГ
“Київтранс газ”. Що до ко лег по ро боті, то найк ращі спо га ди маю про Кив -
ву Ана толія Ми ко лай о ви ча, По но чев но го Пе т ра Ва силь о ви ча та Федіва
Ва си ля Андрійо ви ча. По рядні, віддані ро боті лю ди. При га дую, як нам ча с -
то до во ди лось їзди ти у відряд жен ня. У той час що ро ку за пу с ка ли один га -
зо провід, а це кілька ком пре сор них станцій. Пу с ко на ла год жу вальні про -
це си – спра ва не од но го дня. По три-чо ти ри місяці ми пра цю ва ли на виїз-
дах. А після роз па ду Со ю зу кло потів до да ло ся. До во ди ло ся щоміся ця ви -
ру ша ти до Росії, об’їзди ти усі га зо вимірю вальні станції та пун к ти обліку.
Відрад но, що се ред лю дей, з яки ми я пра цю вав, не зустріча лось ле да чих
та не дбай ли вих. Іна кше не мож ли во бу ло б ліквіду ва ти отой ви щез га да ний
без лад. Я мобілізу вав усіх своїх підлег лих і не по чув жод ної відмо ви. Це по -
при мізер ну зар плат ню, якої ви с та ча ло хіба що на хліб та на са ло, чим ми
влас не і хар чу ва ли ся у відряд жен нях. До Києва приїзди ли не на дов го – 
по пов ни ти за па си провізії та пе ре офор ми ти ли с ток відряд жен ня.

Т.Т. – Як Ви оцінюєте ро бо ту су час ної си с те ми обліку?
А.Ф.: – Транс пор ту ван ня га зу за кор дон здійснюється че рез такі стан-

ції: ГВС “Уж го род” – до країн Євро пи, ГВС “Те ко ве” – до Ру мунії, ГВС “Бе -
ре го ве” – до Угор щи ни, ГВС “Дроз до вичі” – до Польщі, ГВС “Ор лов ка” –
до Ту реч чи ни та Бал кансь ких країн. Ро бо ту цих станцій я оцінюю як за до-
вільну. Облік га зу повністю ав то ма ти зо ва но, якість об лад нан ня відповідає
світо вим стан дар там. Тоб то, си с те ма пра цює чітко і без по хи бок. Про те,
як ка жуть, до с ко налість не має меж…

Т.Т. – Дя куємо за ціка ву роз мо ву. З на го ди Ва шо го 70-річчя ре дакція
жур на лу “Тру бо провідний транс порт” вітає з ювілеєм! За ли шайтесь у
душі тим бадь о рим Ана толієм, що пірнав з го ло вою і в озе ро, і в ро -
бо ту і, на пев но, в ко хан ня! Не хай лічиль ни ки Ва шо го віку зав жди да -
ють по хиб ку у по зи тив ний бік. Здо ров’я Вам та життєвих ра дощів!
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Нарада з автоматизації ДК “Укртрансгаз” у Львові. Зліва направо у першому ряду:
І.Ф. Сіренко, В.М. Коломєєв, Р.І. Коваль, Є.Ф. Ярославець. У другому ряду: 
Ю.В. Пономарьов, П.Ф. Слесар, А.Ф. Фролов, М.Т. Юревич, С.Г. Гиренко, Ю.Є. Бляут,
Г.С. Каденський

Пуск нового цеху на КС “Ужгород”: Є.А. Кучмій, М.Т. Юревич, А.Ф. Фролов



Летять вони роки, мої роки,
Летять, немовби журавлі

Ярославу Степановичу Кривку – 80 років! 
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Для кож но го з нас, хто ба га то років про пра цю вав на підприємстві,
ми ну ле є найбільше приємним і близь ким, до ро ги ми є лю ди, з яки ми
пов’яза ла ба га торічна пра ця. Більшість з них не на жи ли статків, не
пішли на відпо чи нок з яки мось бізне сом і гідною пенсією, у ба гать ох
є про б ле ми зі здо ров’ям.

2010 рік став ювілей ним для двох лю дей, які довгі ро ки очо лю ва -
ли підприємство “Львівтранс газ” і які зро би ли ве ли кий вне сок у йо го
ство рен ня, зміцнен ня, фор му ван ня. Ос нов не, що їх ха ра к те ри зу ва -
ло, – це фа ховість, кон кретність, до с тупність, відсутність за ро зумілос-
ті і гіпер тро фо ва них ха паль них зви чок. Цим лю дям ми сьо годні по -
винні зав дя чу ва ти за все, що во ни зро би ли для га лузі. Мені ви па ла
честь пра цю ва ти з ци ми осо би сто стя ми. Я був го лов ним інже не ром
під час керівництва підприємством Крив ка Яро сла ва Сте па но ви ча і
Пал ца на Іва на Гри го ро ви ча і, ма буть, маю мо раль не пра во ска за ти
своє сло во вдяч ності.

Крив ку Яро сла ву Сте па но ви чу – 80!

Є в архіві Львівтранс га зу осо бо ва спра ва Я.С. Крив ка. Во на не ве -
ли ка за об ся гом, але віддзер ка лює, як співа ють у пісні, “миг ме ж ду
про шлым и бу ду щим”, тоб то “мить” тру до во го шля ху іме нин ни ка на
од но му підприємстві. Ця мить від на ка зу Дер жав но го об’єднан ня “Укр-
газ” від 10 лип ня 1953 р., який підпи сав ви ко ну ю чий обов’яз ки на чаль -
ни ка об’єднан ня О.Г. Ту ма нов, до на ка зу від 15 ве рес ня 1993 р. про
вихід на пенсію. Це 40 років праці на од но му підприємстві, в то му числі
31 рік – керівни ком підприємства. Тільки після ви хо ду на пенсію Яро -
слав Сте па но вич по ба чив свою тру до ву книж ку зі ску пи ми за пи са ми:

Гірни чий інже нер. Прий ня ти на ро бо ту після закінчен ня Львівсь-
ко го політехнічно го інсти ту ту за спеціальністю “Роз роб ка наф то вих 
і га зо вих ро до вищ” інже не ром Угерсь ко-Більче-Во лиць кої дільниці
Стрий сь ко го ук руп не но го га зо про мис лу

У нашій справі ти – на місці
Замість передмови

Р.І. Коваль

Невб ла ган ний час за ли шає все мен ше і мен ше учас ників ство -
рен ня га зо транс порт ної си с те ми Ук раїни. Сьо годні ба га то то -
чить ся роз мов про тих, “хто хотів зда ти” або про тих, “хто не

здав” га зо транс порт ну си с те му – на ше національ не ба гат ст во і гор-
дість, з якою ще по ки що раху ють ся і в Росії, і в Європі. Але “зда ти”
чи “не зда ти” мож на тільки те, що вже ство ре но, що вже існує.

Ве те ра ни га зо вої про ми сло вості вдячні жур на лу “Тру бо провідний
транс порт” за серію публікацій про ство рен ня га зо вої про ми сло вості,
про под ви ги тих, хто бу ли пер ши ми. За ро ки ро бо ти в га зовій про ми -
сло вості мені до во ди лось пра цю ва ти з де сят ка ми відо мих осо би сто -
стей, які бу ли при четні до ство рен ня сьо годнішньої га зо вої ме режі.
Це бу ли про фесіона ли з ви со ки ми людсь ки ми і мо раль ни ми яко стя ми,
відмінні ор ганіза то ри, які навіть в умо вах ра дянсь ких ре алій мог ли
про яви ти свою фа ховість і пре красні ор ганіза торські здібності. 
Ба гать ох з них вже не має се ред нас. Плин ча су, на жаль, відда ляє їхні
по статі, а іноді зовсім ви к рес лює з пам’яті. То му важ ли во збе рег ти цю
пам’ять і відда ти ша ну хо ча б тим, хто сьо годні ще се ред нас. Му си мо
при кожній мож ли вості зга ду ва ти про на ше ми ну ле. Як го во рив відо -
мий пись мен ник Габріель Гарсія Мар кес: “Жит тя не є тим, що лю ди на
пе ре жи ла, але тим, що і як за пам’ята ла”.

Я осо би сто вдяч ний жур на лу, що дає мож ливість роз ка за ти про те,
що знаю, про тих, ко го пам’ятаю. Я ро зумію, що, мож ли во, мо ло дим
це не ду же ціка во і, мож ли во, во ни цьо го не чи та ють, але в будь-яко -
му ви пад ку за ли шить ся хоч якась пам’ять про на шу історію. Сьо годні
кож но го дня в ЗМІ мож на щось про чи та ти або по чу ти про га зо транс -
порт ну си с те му. Пи шуть і ди ле тан ти, і ті, які щось ро зуміють. У ра дянсь-
кі ча си про га лузь пи са лось ду же ма ло. На при к лад, пи тан ня ство рен -
ня і ро бо ти ПСГ бу ли вза галі за се к ре чені.

Невтомність
(Ярославу Кривку до 80-річчя)

Там, де зорі ясні, найяскравіші зорі на світі,
Де гори Карпатські над світом встають величаво,
Де проліг шлях чумацький, що зорями з вічності світить,
Там родився на світ, там його родоводу начало.

Відцвіли вже літа, ті літа молодечі, далекі,
Скільки їх відгуло, скільки з пам'яті їх вирина,
У далекі світи віднесли їх навічно лелеки,
Ах, які ж то літа, яка юність ота чарівна!

Він в невтомних трудах. До життя його воля не стишує,
Він живе, він у думах щоденних до зір вироста,
За роками прожитими літо спалахом дихає,
І його не страшать, не зупинять поважні літа.

Він ніщо не просив – йому почестей зайвих не треба,
Лиш у Бога просив, як на сповідь ішов к олтарю,
Щоб прийдешні нащадки на обширах чистого неба
Запалили його непогасну, щасливу зорю.

Василь Тимощук
05.12.2009 р.Моя ювілейна медаль!
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Стар ший інже нер про мис лу
На чаль ник ви роб ни чо-технічно го відділу Стрий сь ко го га зо про -

ми сло во го уп равління
На чаль ник, ди ре к тор, ге не раль ний ди ре к тор підприємства, яке

в різні періоди на зи ва лось га зо про ми сло вим уп равлінням, уп равлін-
ням з ви до бут ку і транс пор ту га зу, об’єднан ням, ви роб ни чим об’єд-
нан ням, уп равлінням магістраль них га зо про водів.

Ко жен за пис у тру довій книжці – це історія не тільки спеціаліста,
керівни ка, але й історія га лузі. Ко жен ря док за пи су ха ра к те ри зує про -
фесіоналізм і ви сокі ор ганіза торські здібності.

Він на ро див ся у Тру скавці в сім’ї робітни ка-наф то ви ка, що пра цю -
вав на істо рич но му Бо ри славсь ко му про мислі. Бать ко, Сте пан Ми хай -
ло вич, який  по чи нав спеціалістом з ви го то в лен ня ве ли ких де рев’яних
ємко стей для по треб наф то ви до був ників, у після воєнні ро ки був бри -
га ди ром Бо ри славсь кої кон то ри буріння. Ма ти, Єва Фе дорівна, до мо -
гос по дар ка, яка ви хо ва ла двох синів. Сім’я бу ла про ста, робітни ча, але
діти от ри ма ли шля хет не ви хо ван ня на ви со ких мо раль них і людсь ких
прин ци пах, з відповідни ми політич ни ми пе ре ко нан ня ми і національ -
ною са мосвідомістю, їм при ще пи ли по ва гу до праці.

На ро див ся Яро слав у бу дин ку, по бу до ва но му бать ком влас ни ми
ру ка ми. У цьо му ро дин но му гнізді меш кає іме нин ник і сьо годні.

У 1948 р. всту пив до Львівської політехніки на наф то вий фа куль тет,
єди ний за клад в Ук раїні, який го ту вав інже нерів-наф то виків. А всту пив
ту ди не тільки то му, що там бу ла ви ща сти пендія та еле гант ний гірни -
чий мун дир, а й для про дов жен ня батьківських тра дицій. Мо ло дий
спеціаліст по пав відра зу в “га ря чу точ ку”. Йшло об лаш ту ван ня Більче-
Во лиць ко го ро до ви ща, інтен сив но ек с п лу а ту ва ли ся старі ро до ви ща.
Ше бе линсь ке ро до ви ще тільки роз бу до ву ва лось і бу ло дільни цею
Стрий сь ко го га зо про мис лу. Спо жи вачі га зу, який по да вав ся по га зо -
про во ду “Да ша ва–Київ–Мо ск ва” на Поль щу, в місцеві на се лені пун к ти,
відчу ва ли постійний йо го дефіцит. Та в цьо му не бу ло нічо го див но го.
Ви до бу ток, за сьо годнішніми мірка ми, був мізер ний. У 1955 р. підпри-
ємство ви до бу ва ло 2,8 млрд. м3 при род но го га зу, що ста но ви ло май -
же 50% со юз но го ви до бут ку, і більше, ніж ви до бу ва ло ся в РРФСР. Яро -
слав Сте па но вич до нині з те п ло тою зга дує стар ших ко лег, які нав ча ли
йо го ви роб ни чим се к ре там, – В.С. Чепіля, М.В. Зай ця, Р.Є. За ка ля ка.

Ви роб ни чо-технічний відділ, який пізніше очо лив 27-літній Яро -
слав, був в уп равлінні єди ним ви роб ни чим відділом, який вирішу вав
пра к тич но всі ви роб ничі пи тан ня (ек с п лу а тація ро до вищ, на у ко во-
дослідні ро бо ти, будівниц тво, техніка без пе ки АіКВП, інші пи тан ня).
Од ним сло вом, був най потрібнішим і найвідповідальнішим. Про ав то -
ри тет мо ло до го спеціаліста свідчить хо ча б той факт, що в 1961 р. він,
ма буть, впер ше в історії підприємства був чле ном де ле гації СРСР на
га зо во му кон гресі в Па рижі.

На чаль ни ком уп равління Яро слав Сте па но вич став за до сить не -
звич них об ста вин. По ча ток 60-х років був для га ли чан, як і для всьо го
на се лен ня ра дянсь кої імперії, тро хи спокійнішим. По ма лу за го ю ва лись
ра ни, за подіяні війною, ба га то так зва них “во рогів на ро ду” по вер ну -
лось у рідні краї із за слань і тю рем. Хру щовсь ка “відли га” по спри я ла

ак тив ності на ро ду, сміливіши ми відчу ли се бе ко муністи. Партійні ор га-
нізації ста ли більше зай ма тись ви роб ни чи ми, а не ідео логічни ми пи -
тан ня ми. Чи сельність парт ор ганізацій рос ла в пер шу чер гу за ра ху нок
спеціалістів і кра щих робітників. До сить ска за ти, що в 70–80-х ро ках
ко жен п’ятий працівник уп равління був чле ном КПРС, а партійна ор га-
нізація бу ла чи не єди ною в Ук раїні, що бу ла сфор мо ва на не за те ри -
торіаль ним, а за ви роб ни чим прин ци пом, ко ли всі ко муністи бу ли на
обліку в парт комі уп равління (пізніше об’єднан ня). Та об ста нов ка в
цей час у ко ле к тиві бу ла не спокійна. Збуд ни ком нер воз ності в ко ле к -
тиві став тодішній ди ре к тор Мар целін Зелінський – лю ди на, яка дов го
хо ди ла в “сталінсько му кітелі”, ши ро ких галіфе, на чи ще них до бли ску
чо бо тях і з пісто ле том в ки шені. Напіввійсь ко вий стиль одя гу був
кон’юн к тур ною мо дою. Зелінський в армії не слу жив, на фронті не 
був – пра цю вав у ти лах. З підлег ли ми по во див се бе гру бо, за пе ре чень
спеціалістів не виз на вав, зло бо денні пи тан ня ви роб ниц тва не вирішу -
вав, а самі опе ра тивні на ра ди бу ли мо но ло гом однієї керівної осо би.
На цей час у ко ле к тив вли лись мо лоді спеціалісти, ви пу ск ни ки вузів,
які вне сли в ко ле к тив, крім знань, свіжий по дих і не по ко ру са мо дур ст -
ву, як сьо годні ка жуть, ста ли в опо зицію. Рух мо лоді очо лив мо ло дий
енергійний се к ре тар парт ор ганізації Во ло ди мир Го шовсь кий – лю ди на
сміли ва, ком со моль сь кий во жак по воєнних склад них років на Львів-
щині, для яко го не існу ва ло особ ли вих ав то ри тетів. У стрийській 
рай онній га зеті був опубліко ва ний гли бо ко обґрун то ва ний кри тич ний
ма теріал під за го лов ком “Ра дянсь ке підприємство чи фірма Зелінсько -
го”. А в той час на кри тичні за ува жен ня ЗМІ зав жди бу ла чітка ре акція.
Партійні збо ри уп равління про го ло су ва ли за звільнен ня з по са ди
Зелінсько го і на кла ли партійне стяг нен ня (сто я ло пи тан ня про ви к лю -
чен ня з партії). Стрий сь кий міський і Львівський об ком партії підтри ма -
ли ви мо гу ко ле к ти ву і по спри я ли, щоб га зо про ми сло ве уп равління
очо лив мо ло дий, пер спе к тив ний 32-річний Яро слав Крив ко. Сьо годні
ми цілком пра виль но за суд жуємо ми нулі ко муністичні по ряд ки, але я
не мо жу при га да ти ви пад ку, щоб сьо годні хоч якась із ба гать ох партій
відкли ка ла з по са ди сво го не до лу го го ви су ван ця.

Період, ко ли підприємство очо лю вав Я.С. Крив ко, був “зо ря ним”.
З квар та лу в квар тал Стрий сь ке ГПУ ви хо ди ло пе ре мож цем Все со юз -
но го зма ган ня з відповідни ми на го ро да ми.

Ко ле к тив був відзна че ний пе рехідни ми пра по ра ми, інши ми на го -
ро да ми, а в 1971 р. на го род же ний ор де ном Тру до во го Чер во но го
Пра по ра. В цьо му за слу га і мо ло до го енергійно го керівни ка, який
мобілізу вав ко ле к тив на ви ко нан ня склад них зав дань. А зав дан ня для
Стрий сь ко го ГПУ бу ли ду же відповідальні: до вво ду магістраль но го га -
зо про во ду “Бра тер ст во” во но бу ло ос нов ним по ста чаль ни ком га зу спо -
жи ва чам західно го регіону Ук раїни, Біло русії, Лит ви, Латвії й Польщі.

По т ре ба в но вих га зо ви до був них по туж но стях бу ла ве ли чез на. Вво-
ди лись нові га зові ро до ви ща, інтен сифіку вав ся ви до бу ток на діючих
га зо про мис лах. Ча су на роз ка чу ван ня не да ва ли. Кож на но ва про бу -
ре на сверд ло ви на підклю ча лась до си с тем га зо по ста чан ня. Бу ло вве -
де но в пра к ти ку так зва не “поль о ве про ек ту ван ня”, тоб то ко ли про -

нашi ювiляри

Я.С. Кривко на навчальній буровій установці у Львівському політехнічному інституті

Спецалісти Угерського газопромислу: М.Заяць, А.Онишкевич, М.Покришко,
Р.Закаляк, Я.Кривко, П.Натина. 1954 р.
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ек ту ван ня і будівниц тво ве ли ся пра к тич но од но час но. Ці ро бо ти, як
пра ви ло, ви ко ну ва ли влас ни ми си ла ми. На влас них ба зах ви го то в ля ли
ком п ле к ту ючі. Існують міфи про те, що в ті ча си бу ло лег ко бу ду ва ти.
Це так, як що об’єкт був пла но вий, він більш-менш фінан су вав ся. Але
при цьо му жор ст ко кон т ро лю ва ли ся ви ко нан ня об сягів робіт і їх оп ла-
та. Ве ли чез ний об сяг будівниц тва ство рю вав нескінченні про б ле ми з
будівель ни ка ми, ком п ле к тацією будівниц тва, якістю об лад нан ня і труб.

Потрібне бу ло фа хо ве і воль о ве керівниц тво, а це як раз ті якості,
яки ми во лодів керівник Крив ко.

Ре корд ним став 1967 рік, ко ли “на го ра” бу ло ви да но май же 
9 млрд. м3 “го лу бо го па ли ва”. А всьо го за період йо го керівниц тва
підприємством ви до бу то 130 млрд. м3 га зу.

У ті ча си уря дові на го ро ди не да ва лись “за чер гою”, а за за слу ги.
Яро слав Сте па но вич був на го род же ний най ви щи ми ор де на ми Ра -
дянсь ко го Со ю зу – ор де на ми Леніна, Тру до во го Чер во но го Пра по ра,
Друж би на родів, відзна че ний на го ро да ми УРСР, ПНР, га лу зе ви ми від-
зна ка ми.

Для керівни ка Крив ка не бу ло дру го ряд них про б лем. Осо би сту
участь він брав у ре алізації жит ло вих і соціаль них по треб працівників.
Сво го ча су ми підра ху ва ли, що ко ли б жит лові бу дин ки, ди тячі са доч -
ки, шко ли, ліку вальні за кла ди, їдальні, ма га зи ни бу ду ва ли ся в од но му

місці, то ви рос ло б ком фор та бель не су час не місто з усіма зруч но стя -
ми на 20-25 тис. меш канців. Біля ку рор ту Мор шин виріс піонерсь кий
табір, який пізніше був пе ре фор ма то ва ний у са на торій “При кар патсь -
ка ва т ра”. Підприємство од ним з пер ших в об ласті по бу ду ва ло ба зу
відпо чин ку в Кар па тах. У ті ча си асиг ну вань на такі “роз коші” пра к тич -
но не бу ло, то му ба зу спо руд жу ва ли ме то дом на род ної бу до ви. Під
час су бот ників, та й не тільки, ко ле к ти ви виїжджа ли на бу до ву.

Свій вне сок ро бив і апа рат уп равління. Що се ре ди офіс (як йо го 
те пер на зи ва ють) за кри вав ся повністю, і весь апа рат (це близь ко 60
осіб), у то му числі ди ре к тор, виїжджа ли на будівниц тво ба зи відпо чин -
ку (уя в ляю, скільки мож на бу ло б по бу ду ва ти при сьо годнішніх роз ду -
тих шта тах апа ратів).

На решті в 1969 р. ба за бу ла го то ва до прий о му відпо чи ва ю чих, за -
ве зе но все не обхідне. Але бу к валь но на пе ре додні відкрит тя ба зи в
Кар па тах ста ла ся повінь. Во да за то пи ла будівлі ба зи май же під
самісінькі да хи. Терміно во зібрані до б ро вольці з чис ла працівників ря -
ту ва ли май но, яке ще мож на бу ло вря ту ва ти. Зга дую та кий епізод. 
У по ве не во му штабі, який розмістив ся у Стрий сь ко му міськкомі партії,
се ред ба гать ох лю дей я по ба чив знай о ме об лич чя. Ви я ви лось, що це
пись мен ник Олесь Гон чар. Він ба чив біду, яка спітка ла При кар пат тя,
облітав зо ну ли ха і на ос нові цих ма теріалів на пи сав ро ман “Ци клон”.

Про тя гом ба гать ох років підприємство шу ка ло місце для ба зи на
бе резі мо ря, але без успішно. Щоб хоч якось по спри я ти відпо чин ку
працівників на морі, щорічно на пе ре додні літа ка валь ка да ван тажівок
зі всіма не обхідни ми ре ча ми відпра в ля лась в се ло Ри баківку Одесь кої
об ласті, де на бе резі мо ря об лаш то ву ва ли табір відпо чин ку. Умо ви бу -
ли примітивні навіть для тих не ви баг ли вих часів. Спа ли в на ме тах, а їжу
го ту ва ли по черзі самі відпо чи ва ючі. Але ще й сьо годні від відпо чи ва -
ю чих мож на по чу ти най тепліші спо га ди про той відпо чи нок. Вліт-ку
ба за “Кар па ти” “кишіла” відпо чи валь ни ка ми з дітьми. Ди ре к тор з
сім’єю, як пра ви ло, теж відпо чи вав на базі. Теплі мо ря, тим більше за -
кор донні, бу ли для нас не до сяж ни ми. Яро слав Сте па но вич був та кож
ініціато ром будівниц тва го те лю на ку рорті Тру ска вець.

У зв’яз ку з падінням ви до бут ку га зу різко по ста ло пи тан ня про май -
бутнє підприємства, а в пер шу чер гу – до лю са мо го ко ле к ти ву. Не бу -
ло ви пад ку, щоб керівниц тво йшло на ско ро чен ня ко ле к ти ву, на згор -
тан ня ок ре мих на прямів ро бо ти, а на впа ки – йшло роз ши рен ня йо го
функцій. Керівник був ініціато ром ство рен ня підзем них схо вищ га зу і
пе ре профілю ван ня підприємства на транс порт не. У Львівтранс газі бу -
ли по бу до вані перші в СРСР АГНКС. Сьо годні пра к тич но важ ко оціни -
ти ту пе кель ну ро бо ту, що бу ла ви ко на на під час будівниц тва західно -
го ком п ле к су ПСГ, си с тем магістраль них тру бо про водів “Іва це вичі–
До ли на”, га зо про водів “Тор жок–До ли на”, “КЗУ”, си с те ми по дачі га зу
на ПНР. Ро би лось усе для то го, щоб не тільки збе рег ти, але й при мно -
жи ти по тенціал підприємства після роз па ду Со ю зу. І сьо годні ци ми 

База відпочинку “Карпати”. Побудована під керівництвом і за участі Я.С. Кривка

Апарат ВО “Львівтрансгаз”. Львів. 1977 р.
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до сяг нен ня ми ба га то хто гор дить ся, ча с то навіть не зга ду ю чи тих 
лю дей, які це зро би ли.

Пред ме том гор дості ко ле к ти ву бу ли робітничі та інже нерні кад ри.
Підприємство бу ло кад ро вим до но ром для Укр газ про му, інших стру к -
тур га лузі. Де сят ки працівників бу ли на го род жені уря до ви ми на го ро -
да ми, се ред них – два Ге рої Соціалістич ної Праці. В цьо му ве ли ка 
за слу га керівни ка, який осо би сто впли вав на підбір кадрів. Ні в апа -
раті, ні в стру к ту рах підрозділів не бу ло “ба ла сту”. Тут Яро слав Сте па -
но вич про явив ха ра к тер і не до пу с тив, щоб у ко ле к тиві бу ли не квалі-
фіко вані “блатні”. Я не пам’ятаю ви пад ку, щоб у ко ле к тиві укоріню ва -
лись якісь ви су ванці партійних чи ра дянсь ких ор ганів. Як що по тра п ляв
до ко ле к ти ву ви пу ск ник ву зу, чи ясь ди ти на, він обов’яз ко во “про хо -
див шко лу мо ло до го бійця” без по се ред ньо в підрозділі, на робітничій
по саді (ма шиністом, опе ра то ром, слю са рем). Яро слав Сте па но вич
ко ри сту вав ся особ ли вою по ва гою і лю бов’ю се ред робітників. Та це
й не див но – він пра к тич но знав усіх осо би сто по імені і по бать кові,
їхні кваліфікаційні мож ли вості. За пи ти лю дей бу ли для ньо го ос нов ни -
ми. Але вчив, у то му числі й ме не: “Всіх про хань лю дей немож ли во 
ви ко на ти. Але навіть як що потрібно відмо ви ти, то потрібно лю дині
відмо ви ти так, щоб во на ска за ла тобі “дя кую”.

Не на ос тан нь о му місці на підприємстві бу ла ро бо та над ду хов ним
зба га чен ням трудівників. Яро слав Сте па но вич був ста ро с тою чо лові-
чої хо ро вої ка пе ли, ство ре ної в шістде ся тих ро ках. У кож но му підроз-
ділі бу ли ко ле к ти ви ху дож ньої са модіяль ності, во каль но-інстру мен -
тальні ан самблі, спор тивні ко ле к ти ви. Це влас не в ті ча си за ро ди ли ся
в ко ле к тиві тра диції фе с ти валів і олімпіад.

Пам’ятаю той фу рор, який ви к ли кав приїзд де ле гації Стрий сь ко го
га зо про ми сло во го уп равління на гос по дарсь кий ак тив “Ук ртранс га зу”
в Ше бе лин ку з хо ро вою ка пе лою. Та ще більший фу рор спра ви ли 
ви ко нан ня ук раїнських пісень і ви с туп на ак тиві Я.С. Крив ка, який 
єди ний го во рив ук раїнською мо вою. Ук раїнська мо ва, до т ри ман ня
національ них тра дицій бу ли для ко ле к ти ву ду же прин ци по ви ми. 
Ма буть, цей фа к тор до поміг де ко му з партійних чи нов ників у сімде сяті
ро ки зви ну ва чу ва ти чле на бю ро Стрий сь ко го міськко му й об ко му
партії ди ре к то ра Я.С. Крив ка і весь ко ле к тив у націоналізмі і по ту ранні
релігійним на стро ям.

Лю ди на ком панійсь ка, ду шев на, він ніко ли не зрад жу вав ви мог ли -
вості і прин ци по вості, ко ли мо ва йшла про ос нов не – про ви роб ниц -
тво, про людські цінності.

Як ка зав І.Фран ко:
“Я з п’ющи ми за пліт не ви ли ваю,
З їдця ми їм, для бійки маю бук,
На праз ни ку жит тя не позіваю.”

Не мож ли во не ска за ти про осо би сте. Май же 60 років в лю бові і
зла годі жи ве з дру жи ною Іван ною Пи липівною, ви хо ва ли трьох синів,

є вну ки і пра вну ки. Си ни ви б ра ли свій шлях у житті, ніхто не “за че пив -
ся” за бать ко ве підприємство.

Ми всі, йо го друзі, співробітни ки, щас ливі, що Яро слав Сте па но вич
пе ре сту пає 80-річний поріг, і ба жаємо йо му здо ров’я, ща с тя в сім’ї і
до жи ти до кра щої долі Ук раїни, яку він ду же лю бить і для сьо го ден ня
якої ба га то зро бив.

Наш директор
Б.А. Бабій

Про Яро сла ва Сте па но ви ча Крив ка, нинішньо го ювіля ра, я ба га -
то чув ще до на шо го осо би сто го з н а й  о м  с т  в а .

Під час нав чан ня у Львівській політехніці (1962–1967 рр.) мої
од но курс ни ки, які бу ли на пра в лені на нав чан ня із Стрий сь ко го га зо -
про ми сло во го уп равління, з гордістю хва ли ли ся, що їхнім уп равлінням
ке рує чи не най мо лод ший в усь о му тодішньо му Ра дянсь ко му Со юзі 
ди ре к тор, який став ним у 32 ро ки. 

За раз цим уже ніко го не зди вуєш – ні мо ло ди ми ди ре к то ра ми, ні
міністра ми, ні навіть пре зи ден та ми. 

Крив ко Яро слав Сте па но вич все це прой шов і на був досвіду за 
ду же ко рот кий відрізок ча су. Ка за ли, що Яро слав Сте па но вич був
при род же ним ди ре к то ром. Крім про фесійних яко стей спеціаліста і
керівни ка, йо му при та манні інтелігентність, такт, лю дяність, знан ня
пси хо логії лю дей.

Осо би сто я знаю Яро сла ва Сте па но ви ча з 1967 р., ко ли по чав пра -
цю ва ти в дис пет черсь ко му уп равлінні Укр газ про му. У про цесі ро бо ти
на чаль ни ка зміни дис пет черсь ко го уп равління Укр газ про му в кри тич -
них си ту аціях пра к ти ку ва лось без по се реднє спілку ван ня в будь-який
час до би з пер ши ми керівни ка ми тодішніх га зо про ми сло вих уп рав-
лінь. Особ ли во на пру же ни ми бу ли мо мен ти, ко ли в зи мо вий період не
ви с та ча ло ре сурсів для по дачі га зу із Стрий сь ко го га зо про ми сло во го
уп равління че рез Мінськ до рес публік При бал ти ки.

Навіть се ред ночі, відповіда ю чи на те ле фонні дис пет черські
дзвінки з Києва, Яро слав Сте па но вич спокійним, але впев не ним го ло -
сом на во див потрібні ар гу мен ти, да вав по яс нен ня та зна хо див вихід у
будь-якій си ту ації, а про ща ю чись, ка зав: дя кую, що за те ле фо ну ва ли. 

Під час на рад ди ре к торів, які про хо ди ли в Укр газ промі під го ло ву -
ван ням Оле к сан д ра Ге оргійо ви ча Ту ма но ва, тільки Я.С. Крив ко міг собі
доз во ли ти репліки (зав жди ду же слушні) з місця, то му що був упев не -
ний в собі і твер до по чу вав ся на місці ди ре к то ра. Кілька разів бу ли
про по зиції – за про шен ня в Мінгаз пром до Мо ск ви, але Яро слав Сте -
па но вич відпра цю вав по над 30 років ди ре к то ром Стрий сь ко го га зо -
про ми сло во го уп равління (зго дом УМГ “Львівтранс газ”). Це фе но ме -
наль ний ви па док в історії га зо вої про ми сло вості Ук раїни.

нашi ювiляри

Хорова капела підприємства на Львівському телебаченні. В центрі – народні артисти СРСР сестри Марія, Ніна, Даниїла Байко. Староста хору Я.С. Кривко
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Під йо го без по се реднім керівниц твом вво ди ли ся га зові ро до ви ща,
бу ду ва ли ся магістральні га зо про во ди, підземні схо ви ща га зу, де сят ки
ти сяч квад рат них метрів жит ла та об'єктів соц культ по бу ту.

А най го ловніше – Яро слав Сте па но вич ство рив чу до вий про фесій-
ний ко ле к тив га зо виків-од но думців, який про дов жує ро с ти і роз ви ва -
ти ся на за са дах, за по чат ко ва них де сят ки років то му. Це був ве ли кий
Ди ре к тор! А чо му був? Яро слав Сте па но вич і до нині бе ре ак тив ну
участь у житті цьо го слав но го ко ле к ти ву. Вже мо ло де по коління йо го
і досі про дов жує на зи ва ти – наш ди ре к тор.

З по ва гою і низь ким по кло ном з на го ди ювілею міцно го Вам 
здо ров’я, ша нов ний Яро сла ве Сте па но ви чу, на довгі ро ки.

Людина з великої літери
Т.С. Михалевич

Сьо годні, ко ли Яро сла ву Сте па но ви чу ви пов ни лось 80 років, 
хо чу роз повісти ши ро ко му за га лу чи тачів про цю ди во виж ну
Лю ди ну, Лю ди ну з ве ли кої літе ри. Я мав ща с тя пра цю ва ти з ним

про тя гом ба гать ох років. 
Тру до ву діяльність Я.С. Крив ко роз по чав на по саді інже не ра

Угерсь кої дільниці най по тужнішо го на той час Стрий сь ко го ук руп не -
но го га зо про мис лу. Зго дом був пе ре ве де ний на по са ду на чаль ни ка
технічно го відділу. 

Я пам’ятаю на шу пер шу зустріч з Яро сла вом Сте па но ви чем. Взим -
ку 1957 р. я обіймав по са ду май ст ра з ви до бут ку га зу на Рудківсько-
Хідно вицькій га зовій дільниці. До нас надійшло роз по ряд жен ня Мін-
газ про му терміно во вве сти в ек с п лу а тацію Рудківське га зо кон ден сат -
не ро до ви ще і будь-якою ціною по да ти газ на Мінськ. Бу ла тоді та ка
при кме та ча су – звіту ва ти до чер го вої ви знач ної да ти і за па ли ти га зо -
вий фа кел (у цьо му ви пад ку – в сто лиці Біло русії). Діюче Опарсь ке га -
зо ве ро до ви ще уже не за без пе чу ва ло до с тат ньої кількості га зу, в то -
му числі спо жи ва чам Поль сь кої На род ної Рес публіки. 

Для вив чен ня ста ну справ і на дан ня до по мо ги із вве ден ня в ек с п -
лу а тацію ро до ви ща до нас приїхав Яро слав Сте па но вич (на чаль ник
технічно го відділу Стрий сь ко го ук руп не но го га зо про мис лу). На той
час ро бо ти з об лаш ту ван ня бу ли ще да лекі до за вер шен ня. Бу ло без -
доріжжя, будівель ни ки не встиг ли пе ре кри ти буд ки опе ра торів і
замірні дільниці, в них не бу ло опа лен ня та освітлен ня. Ци клонні се па -
ра то ри і шлей фи сверд ло вин бу ли на швид ко руч за си пані бри ла ми
мерз ло го грун ту і т.п.

Од но го ве чо ра я з Яро сла вом Сте па но ви чем, по вер та ю чись на
відпо чи нок після закінчен ня ро бо чо го дня, ви пад ко во опи ни лись на
меліора тивній ка наві, яка бу ла за пов не на во дою, а звер ху при кри та
снігом та тон кою кри гою. Кри га не ви т ри ма ла і ми про ва ли лись. 
З ве ли ки ми тру д но ща ми вда лось по-пла стунсь ки до пов зти до краю
ка на ви і ви б ра тись на зе м лю. На ша пер ша зустріч мог ла закінчи тись
трагічно.

Слід за зна чи ти, що в першій по ло вині 50-х років ми ну ло го століття
дер жа ва приділя ла ма ло ува ги ви до бут ку га зу. Всі зу сил ля бу ли спря -
мо вані на роз ви ток ви до бут ку наф ти, вугілля, залізної ру ди для ме та -
лургії. До ство рен ня Міністер ст ва га зо вої про ми сло вості ви до бу ток
га зу був на пра вах “па син ка” при Міністерстві наф то вої про ми сло -
вості, а пізніше – при рад нар гос пах, до яких бу ли пе ре дані га зові 
ро до ви ща.

В той час пра цю ва ли га зо про во ди “Да ша ва–Київ–Брянськ–Мо ск -
ва”, “Угерсь ко–Львів”, “Жи дачів–Хо дорів”, “Опа ри–Самбір–Сталь о ва
Во ля”, бу ла га зифіко ва на знач на ча с ти на на се ле них пунктів Західної
Ук раїни, місто Київ та на се лені пун к ти, які зна хо ди лись на шля ху про -
кла дан ня га зо про водів. Угерсь кий газ по да вав ся спо жи ва чам Підмо -
сков’я. Ма те ріаль но-технічне за без пе чен ня га зо ви до був них підпри-
ємств бу ло вкрай не за довільним.

У цьо му склад но му ста но вищі про яв ля лась ініціати ва робітників,
інже нер но-технічни ми працівни ка ми впро вад жу ва лись раціоналіза -
торські про по зиції, ви на хо ди. Ба га то чо го з об лад нан ня, при строїв,

інстру ментів ви го то в ля лось без по се ред ньо в май стер нях про мислів,
які та кож бу ли не до с тат ньо уком п ле к то вані не обхідним об лад нан ням.
Своїми си ла ми ви го то в ля ли та удо ско на лю ва ли об’ємні се па ра то ри,
уло в лю вачі во ло ги на га зо про воді для очи ст ки га зу, а та кож інстру -
мен ти, при строї то що.

Впер ше в історії га зо вої про ми сло вості бу ла спро ба ав то ма ти зу ва -
ти тех но логічний про цес ви до бут ку га зу. Ідей ним керівни ком ав то ма -
ти зації став відо мий фахівець Київсько го інсти ту ту га зу Во дя ник Пе т ро
Фе до ро вич.

Ре гу ля то ри, запірну ар ма ту ру для ав то ма ти зо ва но го про ду ван ня
се па ра торів, різні дат чи ки для вимірю валь них при ладів та інше ви го -
то в ля ло ся са мо туж ки працівни ка ми служ би КВП.

Са мо роб на АСУ бу ла вве де на на Угерсь ко му про мислі, але во на не
при жи ла ся че рез не до с ко налість ви го то в ле них при ладів, об лад нан-
ня, що ви ко ри сто ву ва лись для пе ре дачі імпульсів провідни ми лініями
те ле фон но го зв’яз ку. Під час гро зи, дощів, сніго па ду си с те ма ви хо ди -
ла з ла ду. 

Після пе ре дачі га зо вих про мислів в підпо ряд ку ван ня Мінгаз про му
си ту ація суттєво зміни лась.

Най я ск равіше свої здібності керівни ка, ор ганіза то ра ви роб ниц тва,
ініціатив но го і да ле ко гляд но го спеціаліста Я.С. Крив ко про явив, пе ре -
бу ва ю чи на по са дах на чаль ни ка Стрий сь ко го га зо про ми сло во го уп рав-
ління, ге не раль но го ди ре к то ра ВО “Львівтранс газ”. По чи на ю чи з пер -
ших днів ро бо ти на цій по саді, Яро слав Сте па но вич ство рю вав
відповідні умо ви праці, про жи ван ня та відпо чин ку працівників
підприємства.

Роз по чав ся не ли ше ко с ме тич ний, а й капіталь ний ре монт жит ло -
вих бу динків і спо руд соц культ по бу ту в се ли щах га зо виків в Угерсь ко -
му, Да шаві, Стрию. Про к ла да лись інже нерні ко мунікації, бу ду ва лись
жит лові бу дин ки для працівників підприємства.

Особ ли во успішни ми для Стрий сь ко го ГПУ бу ли 60-ті ро ки. 
За де ся тиріччя (1961–1970 рр.) ко ле к ти вом бу ло ви до бу то май же 
80 млрд. м3 га зу. У 1968 р. бу ло до сяг ну то ма к си маль но го за всю істо-
рію підприємства рівня ви до бут ку га зу – май же 9 млрд. м3. За підсум -
ка ми ро бо ти 1968 ро ку уп равління бу ло на го род же но пра по ром ЦК
КПРС з на го ди 50-річчя Ве ли кої Жовт не вої соціалістич ної ре во люції.

Стрий сь ке ГПУ не од но ра зо во бу ло пе ре мож цем все со юз них зма -
гань, відзна ча лось ба гать ма пам’ят ни ми на го ро да ми і пе рехідним пра -
по ром. У 1971 р. на го род же но ор де ном Тру до во го Чер во но го Пра пора.

Під керівниц твом Я.С. Крив ка підприємство приділя ло ба га то 
ува ги га зифікації міст і сіл, роз вит ку га зо транс порт ної си с те ми регіону.
Для роз ши рен ня екс пор ту га зу в Поль шу бу ло збу до ва но екс порт ний
га зо провід “Ко мар но–Дроз до вичі–Держ кор дон”, ком пре сорні станції
в Пу ке ни чах, Ко мар но му, Хідно ви чах.

Я.С. Крив ко був од ним з пер ших ініціаторів ство рен ня підзем них
схо вищ га зу у відпраць о ва них га зо вих ро до ви щах. У 1969 р. роз по ча -
ло ся за ка чу ван ня га зу в Угерсь ке ПСГ, з 1973 р. – у Да шавсь ке.

Переговори зi спеціалістами Союзгазекспорту і колегами з ПНР відносно поставок
газу в Польську Народну Республіку. 1972 р.
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У 1974 р. Стрий сь ке ГПУ бу ло ре ор ганізо ва не у ком п лекс не під-
приємство з ви до бут ку, транс пор ту ван ня і підзем но го зберіган ня 
га зу – ВО “Львівтранс газ”. У підпо ряд ку ван ня ВО “Львітранс газ” бу ло
пе ре да но Тер нопільсь ке, Кам’ян ко-Бузь ке ЛВУ. Діяльність ВО “Львів-
транс газ” по ши ри лась на Львівську, Тер нопільсь ку, Во линсь ку і Рів-
ненсь ку об ласті.

Найкращий з тих,
кого я знаю, Ярослав, що

родом з мого краю…
З на го ди 80-річчя Я.С. Крив ка відповідаль ний

се к ре тар жур на лу “Тру бо провідний транс порт”
В.І. Жук взяв інтерв’ю у І.М. Пе т ра ша,

який не тільки про тя гом ба гать ох років був ко ле гою
Яро сла ва Сте па но ви ча, а й йо го дру гом

Т.Т.: Де, ко ли і за яких об ста вин Ви по з най о ми лись з Яро сла вом
Сте па но ви чем Крив ком?

І.П.: З Я.С. Крив ком я по з най о мив ся, нав ча ю чись у Львівсько му
політехнічно му інсти туті. Моя май бут ня дру жи на про жи ва ла з бать ка -
ми по сусідству з Яро сла вом Сте па но ви чем. Він був гос тем на моєму
весіллі. 

Потім з 1960 р. я пра цю вав у До линському наф то га зо во му про ми -
сло во му уп равлінні на чаль ни ком це ху на у ко во-дослідних і ви роб ни чих
робіт, а Я.С. Крив ко – на чаль ни ком технічно го відділу Стрий сь ко го 
га зо про ми сло во го уп равління (ГПУ). 

У 1965 р. ме не при зна чи ли го лов ним інже не ром об’єднан ня “Укр-
західнаф то газ”. Це об’єднан ня бу ло в складі Львівсько го рад нар гос пу
на пра вах га лу зе во го уп равління. Йо му бу ла підпо ряд ко ва на вся наф -
то га зо ва і наф то пе ре роб на про ми словість, Стрий сь ке ГПУ теж. На той
час Крив ко був на чаль ни ком цього ГПУ.

Після ліквідації рад нар госпів ГПУ підпо ряд ку ва ли Мінгаз про му, а
об’єднан ня “Ук рзахіднаф то газ” за ли ши лось в підпорядкуванні Міні-
стерства наф то вої про ми сло вості.

У 1970 р. ме не ви к ли ка ли на бю ро об ко му партії і за про по ну ва ли
пра цю ва ти на чаль ни ком Іва но-Франківсько го уп равління з ви до бут ку
і транс пор ту ван ня га зу (моя не зго да не бу ла вра хо ва на), яке було
створено на базі Надвірнянсь кого ГПУ. Тут раніше працював на по -
саді го лов но го інже не ра, а пізніше на чаль ни ка ГПУ Во ло ди мир Іва но -
вич Ре зу нен ко (в май бут нь о му – го лов ний інже нер ВВО “Укр газ пром”,

потім пе ре ве де ний в Мінгаз пром на по са ду начальника го лов но го 
уп равління з ви до бут ку га зу, чле ном правління АТ “Газ пром”). Після
ліквідації рад нар госпів ГПУ бу ло ре ор ганізо ва не і пе ре ве де не в Іва но-
Франківськ. 

Пе ре ду ва ла цьо му призначенню над зви чай на подія. На га зо про -
воді по бли зу  кор до ну з Че хо сло вач чи ною про во ди лись во гневі ро бо -
ти – мон ту ва ли і підклю ча ли до га зо про во ду пи ло уло в лю вачі. Ро бо ти
закінчи ли. Але хтось на поліг на їх про дов женні і 6 лип ня 1970 р. після
відно в лен ня во гне вих робіт став ся по туж ний ви бух, за ги ну ло 30 
лю дей. Це бу ла страш на тра гедія. Найбільше за ги ну ло іва ноф ран-
ківців.

Ви до бу ток га зу по чав па да ти, а га зо транс порт на си с те ма роз ши -
рю ва лась. У Львові на вул. Стрийській по бу ду ва ли приміщен ня і
Стрийське уп равління пе ре ве ли у Львів під на звою – Львівське уп рав-
ління з ви до бут ку і транс пор ту ван ня га зу. Пізніше були ор ганізо ва ні
об’єднан ня “Львітранс газ”, “При кар пат транс газ”, “Харківтранс газ”,
“Київтранс газ”, “Чер ка си транс газ”.

Ми постійно з Крив ком пра цю ва ли як сусіди, друзі, добрі знай омі.
Т.Т.: У чо му про яв ля лась ва ша друж ба?
І.П.: Пе ре да ва ли один од но му газ. У ро боті ча с то до по ма га ли

один од но му, ра зом вирішу ва ли спільні пи тан ня.
Пізніше – у 1993 році Крив ко вий шов на пенсію. А я через три роки

був призначений за ступ ни ком ге не раль но го ди ре к то ра спільно го
російсь ко-угорсь ко го підприємства в Будапешті.

Т.Т.: Львівтранс газ вам пе ре да вав газ і, особ ли во в зи мо вий
період, ви ча с то йо го не до ра хо ву ва лись. Як вирішу ва лись пи тан -
ня роз ба лан су ван ня, не до с тачі? Чи ви ни ка ли су пер еч ки?

І.П.: У нас з Львівтранс га зом бу ло ма ло спорів, то му що на цих
магістраль них га зо про во дах заміри ро би ли в До лині і пункт пе ре дачі
га зу був у До лині Іва но-Франківсько го уп равління з ви до бут ку і транс -
пор ту ван ня га зу. Заміри ро би ли ми, а не Львів. Ве ли ких спірних пи тань
не бу ло. Ми зав жди зна хо ди ли спільну мо ву.

Т.Т.: Мож ли во, не вра хо ву вав ся весь газ?
І.П.: Вимірювальні прилади були класу точності – 1,5%. За до бу

про хо дить 300 млн. м3 га зу, от і по рахуй те, скільки ста но ви ти ме 1,5%.
Те пер вста но в лені знач но точніші при ла ди. Але все од но маємо

про ра хун ки.
Т.Т.: А як пе ре да ва ли газ на екс порт на кор доні з Че хо сло вач -

чи ною? Во ни вимірю ва ли газ своїми при ла да ми? Тоб то, як ула -
год жу ва лись пи тан ня роз ба лан су ван ня на дер жав но му кор доні? 

І.П.: Це за раз замір га зу ви ко ну ють біля КС “Уж го род”, а ко лись
замірю ва ли у Ка пу ша нах. І років з де сять кож но го міся ця я їздив ту ди
підпи су ва ти ак ти. Ніко ли ве ли ких розбіжно стей не бу ло.

Мо жу роз повісти про та кий ви па -
док. Десь у 1979 р. у Ка пу ша нах збу ду -
ва ли но ву га зо вимірю валь ну станцію,
яку ма ли за пу с ти ти під Но вий рік. Че ка -
ли приїзду Го ло ви Ра ди Міністрів СРСР
О.М. Ко сигіна. По винні бу ли за па ли ти
фа кел. І ко ли по ча ли ви про бо ву ван ня
повітрям, став ся ви бух. Усе об лад нан -
ня роз ки да ло як пісок. Тру би, обв’яз ку
відки ну ло в радіусі 120 м. За ги ну ла лю -
ди на. Це ста ло ся 27 груд ня. А я в цей
час приїхав підпи су ва ти акт пе ре дачі
га зу. Де те пер заміря ти газ? Хо че те, 
бу де мо міря ти в До лині. А по га зо про -
во ду до кор до ну від До ли ни бу ло
близь ко 20 спо жи вачів. Ми за про по -
ну ва ли проїха ти до цих спо жи вачів 
по ди ви тись, роз г ля ну ти до ку мен тацію.
Отак підпи са ли прото кол. Ще рік так
пра цю ва ли, у чехів не бу ло до нас пре -
тензій. Бу ли нор мальні ділові відно си -
ни. Все вирішу ва ли за зго дою обох
сторін. 

нашi ювiляри

Ветерани праці і війни. Другий ряд, в центрі – Я.С. Кривко. 1972 р.
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Т.Т.: Як Ви з Крив ком з’ясо ву ва ли сто сун ки, пов’язані з ро бо -
тою, мог ли по сва ри тись?

І.П.: Ми не сва ри ли ся. Мог ли по спе ре ча тись, по го во ри ти, піти ви -
пи ти по чарці. Не бу ло за що сва ри ти ся. Ро бо ти ви с та ча ло всім.

Я знав йо го батьків, бра та, бу вав у ньо го до ма, і він у ме не бу вав.
Йо го дру жи на ви к ла да ла в школі, де вчи лась моя дру жи на, а моя 
те ща бу ла йо го ку мою. 

Т.Т.: А ким пра цю вав йо го бать ко?
І.П.: Він – ве те ран наф то вої про ми сло вості, пра цю вав у Бо ри славі,

але жив у Східниці. Слав ний був чо ловік, про жив 92 ро ки.
Ко ри сту ю чись на го дою, хо чу по ба жа ти Яро сла ву Сте па но ви чу міц-

но го здо ров’я і дов гих років жит тя.

Три десятиліття –
керівник регіональних

підприємств газової
промисловості

З.П. Осінчук

Се ред лю дей, з яки ми ми пра цюємо, не так ба га то та ких, при згадці
імені яких стає те п ло на душі, а з пам’яті ви ри на ють приємні спо га ди.
До та ких лю дей на ле жить Яро слав Крив ко, один з най ав то ри тетніших
керівників регіональ них підприємств га зо вої про ми сло вості.

З Яро сла вом Сте па но ви чем я по з най о ми в ся у 1958 р. у Станіславі
(нині Іва но-Франківськ), де Уп равління наф то вої, га зо вої і гірни чо-руд -
ної про ми сло вості тодішньо го Станіславсь ко го рад нар гос пу зібра ло
го лов них ме ханіків, на чаль ників ви роб ни чо-технічних відділів та за -
ступ ників керівників з по ста чан ня підприємств га лузі для обґрун ту ван -
ня за я вок на ма теріаль но-технічні ре сур си на на ступ ний рік. Яро слав
Крив ко тоді пра цю вав на чаль ни ком ви роб ни чо-технічно го відділу
Стрий сь ко го га зо про ми сло во го уп равління, а я обіймав та ку ж по са ду
в До линській кон торі буріння. У Станіславі ми тоді пра цю ва ли в одній
групі, яка зай ма ла ся обґрун ту ван ням по треб у тру бах для всіх
підприємств га лузі регіону. 

Але більш тісни ми ста ли наші сто сун ки під час ро бо ти в си с темі ви -
роб ни чо го уп равління, пізніше об’єднан ня “Укр газ пром”. Він тоді вже
був керівни ком Стрий сь ко го га зо про ми сло во го уп равління, пізніше
ре ор ганізо ва но го в Стрий сь ке уп равління з ви до бу ван ня і транс пор -
ту ван ня га зу, яке зго дом ста ло УМГ “Львівтранс газ”.

Яро слав Крив ко гли бо ко знав тех но логічні про це си, то му з ним
лег ко бу ло вирішу ва ти технічні пи тан ня. Ра зом з тим він пре крас но во -
лодів, ка жу чи су час ною мо вою, на у кою ме недж мен ту. Яро слав Сте па -
но вич згур ту вав пре крас ний ко ле к тив, умів підби ра ти і роз ста в ля ти
уп равлінські кад ри, своєчас но ви су ва ю чи на керівні по са ди лю дей, які
виділя ли ся своїм про фесіоналізмом, що не так про сто бу ло в умо вах,
ко ли на пер ший план ста ви ли ся ав тобіог рафічні дані. Він на да вав 
ши ро ке по ле діяль ності своєму пер шо му за ступ ни ку – го лов но му
інже не ру, не за леж но від то го, чи був він на ціле по коління стар ший
(В.С. Чепіль), чи йо го ро вес ник (П.М. На ти на), чи мо лод ший за ньо го
(Р.І. Ко валь). То му в апа раті підприємства пе ре важ но пра цю ва ли 
лю ди, які ста ви ли ся відповідаль но до своїх обов’язків і вирізня ли ся
ініціативністю, твор чим підхо дом. При га дую, ко лись ми по про си ли
щоміся ця по да ва ти інфор мацію що до якості га зу. І навіть че рез два
ро ки, ко ли з різних при чин у нас відпа ла не обхідність в одер жанні 
та кої інфор мації, во на про дов жу ва ла над хо ди ти, по ки ми не по про си -
ли при пи ни ти її над си лан ня. 

Яро слав Сте па но вич був ініціато ром ство рен ня Опарсь ко го під-
зем но го схо ви ща га зу – пер шо го в Ук раїні схо ви ща на базі відпраць о -
ва но го ро до ви ща. Він не тільки од ним із пер ших ор ганізу вав цех 
на у ко во-дослідних і ви роб ни чих робіт, а за лу чив ши здібних гео логів
та інже нерів, пе ре тво рив йо го на осе ре док з гли бо ко го на у ко во го
вив чен ня діючих ро до вищ, роз роб лен ня і ре алізації ба гать ох інно ва-
ційних про ектів. Відгук нув шись на про го ло шен ня ООН в кінці 70-х
років Ро ку жінки, підприємство ви я ви ло ся єди ним у си с темі Міністер -
ст ва га зо вої про ми сло вості, яке до с той но йо го відзна чи ло, провівши
кон курс на кра що го раціоналіза то ра-жінку. 

То му і спра ви в очо лю ва но му ним підприємстві йшли до б ре. Не да -
рем но підприємству бу ло при своє но по чес не на той час ім’я Великої
Жовт не вої соціалістичної ре во люції, тут пра цю ва ли пер ший у га лузі
Ге рой Соціалістич ної праці – С.О. Тимків, єди ний двічі де пу тат Вер хов -
ної Ра ди УРСР О.Ф. Ва силів, єди ний за слу же ний раціоналіза тор УРСР
Ф.Ю. Кінаш. То му не  ви пад ко во Я.С. Крив ку на по лег ли во про по ну ва -
ли ви со ку по са ду в Міністерстві га зо вої про ми сло вості у Москві.

Хотів би підкрес ли ти ще од ну ри су ха ра к те ру ювіля ра – йо го де мо -
кра тизм, що ніскільки не за ва жа ло йо му бу ти ав то ри тет ним керівни -
ком про тя гом трьох де ся тиліть. Йо му зав жди бу ло при та ман не 
уваж не ста в лен ня до лю дей, про стих робітників, го товність до по мог -
ти не тільки ви со ко му київсько му чи нов ни ку, але й ря до во му спів-
робітни ку.

Хотіло ся б по ба жа ти на шо му ювіля ру до б ро го здо ров’я і дов гих
років жит тя, процвітан ня, ра дості й бла го по луч чя йо го ро дині.

На будівництві газопроводу “Івацевичі–Долина”. В центрі Я.С. Кривко і Р.B. Козак. 1978 р.
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Бажаєм радості й добра 
Бажаєм многая літа!
Пал ца ну Іва ну Гри го ро ви чу – 70!
Іван Гри го ро вич Пал цан очо лив УМГ “Львівтранс газ” у 1995 р. По -

пе ред ник, або як він на зи вав се бе, “ро бо то да вець”, що не дов го очо -
лю вав підприємство, за ли шив після се бе важ ку спад щи ну. Пра к тич но
бу ли відсутні “живі” кош ти, ба га томісяч на не ви п ла та зар пла ти, солідна
по дат ко ва за бор го ваність, бар терні взаємовідно си ни, ве ли ка за бор -
го ваність за спо жи тий газ. Хо ча ди ре к то ром став фа хо вий спеціаліст-
га зо вик, та жит тя ста ви ло пе ред ним інші ви мо ги. І він зумів ста ти, як
за раз на зи ва ють, “кри зо вим ме нед же ром”. Та ким він став зав дя ки
вмінню гли бо ко вни ка ти у суть про б ле ми, при родній кмітли вості і
особ ли вому “ню ху” на все но ве і в техніці, і в еко номіці, і в політиці.

Се лянсь кий син, на род же ний 15 січня 1940 р. у селі За руд дя на Тер -
нопільщині, на вряд чи мріяв ста ти ди ре к то ром. Війна, по воєнні тру д -
нощі ви зна чи ли йо го по даль ший шлях у житті. Після закінчен ня се ми-
річки по сту пив у Львівський жит ло во-ко му наль ний технікум, який був
ство ре ний у по воєнні ча си для підго тов ки спеціалістів га зо во го гос по -
дар ст ва. Після закінчен ня в 1958 р. техніку му про тя гом ро ку пра цю вав
кон т ро ле ром у За кар патській кон торі га зо во го гос по дар ст ва. У 1962 р.
після служ би в армії по сту пив на га зо про ми сло вий фа куль тет, в 1967 р.
закінчив Іва но-Франківський інсти тут наф ти і га зу за фа хом “інже нер-
ме ханік з транс пор ту ван ня й ек с п лу а тації га зо наф то про водів”.

Мо ло до го спеціаліста на пра ви ли пра цю ва ти у Ход жейлінське рай -
уп равління Се ред нь оазіатсь ко го уп равління магістраль них га зо про -
водів. Це бу ла солідна пра к тич на шко ла, яку він прой шов від стар шо -
го інже не ра з ре мон ту тех но логічно го об лад нан ня і на чаль ни ка тур -
бо ком пре сор но го це ху до го лов но го інже не ра рай уп равління. Бу ли
ціка ви ми і плідни ми ці ро ки, а досвід став у на годі на все тру до ве жит -
тя. Іван Гри го ро вич і сьо годні вва жає, що ро ки, про житі в Уз бе ки стані,
є кра щи ми ро ка ми в йо го житті. Там він знай шов і  осо би сте ща с тя –
зе м ляч ку Ва лен ти ну Оле к сандрівну, яка ста ла йо го дру жи ною.

Про те тяг ну ло на батьківщи ну – у 1972 р. пе ревівся на ро бо ту го -
лов ним інже не ром Ди кансь ко го рай уп равління ВО “Київтранс газ”.
Між тим ко лишнє Стрий сь ке га зо про ми сло ве уп равління ре фор му ва -
ло ся в транс порт не об’єднан ня “Львівтранс газ”. Ви ни к ла по тре ба у
спеціалістах-ком пре сор щи ках. На по са ду но во ство ре но го відділу КС
був за про ше ний Іван Пал цан, що відповіда ло і йо го ба жан ню пра цю -
ва ти ближ че до ста рень ких батьків. Пра ця на всіх по са дах, які зай мав
Іван Гри го ро вич у “Львівтранс газі” (на чаль ник відділу КС, за ступ ник
ди ре к то ра з ви роб ниц тва, ди ре к тор підприємства), бу ла для ньо го
найбільш про ду к тив ною. По чи на ю чи з КС “Ро га тин”, всі ком пре сорні
станції “Львівтранс га зу” бу ду ва лись, на ла год жу ва лись і ек с п лу а ту ва -

лись за йо го участі. Будівниц тво бу ло важ ким, терміни вво ду в ек с п лу -
а тацію стислі. Па ра лель но з пу с ко на ла год жу валь ни ми ро бо та ми йшла
підго тов ка ма шиністів, які вчи лись “на хо ду”. Зга дую, як ди ву ва лись
польські спеціалісти, що бу ду ва ли КС “Ко мар но”, йо го не втомній без -
сонній праці під час пу с ку станції.

На станціях впро вад жу ва лись технічні но вин ки. Так, упер ше в га лузі
бу ли впро вад жені “сухі” ущільнен ня нагніта ча на ДКС “Більче-Во ли ця”.

За ко номірни ми бу ли при зна чен ня Іва на Гри го ро ви ча за ступ ни ком
ге не раль но го ди ре к то ра з ви роб ниц тва, а пізніше ди ре к то ром.

З ве ли ки ми тру д но ща ми фінан со вий стан підприємства по кра щу -
вав ся. Рос ла і своєчас но ви п ла чу ва лась зар пла та. На нор мальні рей -
ки ви хо ди ла ек с п лу а тація га зо транс порт ної си с те ми – про во ди лись
ре но ваційні і ре монтні ро бо ти на КС і га зо про во дах, роз по ча то ро бо -
ту з де фе к то скопії магістраль них га зо про водів.

Крім вирішен ня фінан со вих про б лем, бу ду ва лись ви роб ничі і
соціальні об’єкти. В цей не лег кий період про во ди лось фінан су ван ня і
будівниц тво га зо про водів-відводів, у то му числі по туж них до Кре мен -
ця і Тур ки. Ці відво ди да ли мож ливість га зифіку ва ти ос танні рай они
Тер нопільсь кої і Львівської об ла с тей.

Особ ли вою спе цифікою бу ла га зифікація Кре ме нець ко го рай ону,
де впер ше в си с темі ВВО “Укр газ пром” бу ло ство ре но підрозділ з га -
зифікації, ек с п лу а тації га зо во го гос по дар ст ва і по ста чан ня га зу, який
діяв за прин ци пом – від сверд ло ви ни до га зо во го паль ни ка. За раз на
Кре ме неч чині по бу до ва но і ек с п лу а тується 650 км роз подільних 
ме реж і підклю че но 5,5 тис. або нентів. Бе зу мов но, сьо годні це “го лов -
ний біль” для керівників, які не ду же зна ють, як йо го по збу ти ся.

Вдячні зе м ля ки з Кре ме неч чи ни при своїли Іва ну Гри го ро ви чу
зван ня “По чес но го гро ма дя ни на Кре мен ця”.

На керівно му по сту ба га то зро бив для відрод жен ня ук раїнської
куль ту ри і цер к ви (не за леж но від кон фесій), по мож ли вості на да вав
до по мо гу лікар ням, у то му числі чор но биль цям, шко лам, освітнім,
спор тив ним і куль тур ним осе ред кам.

Іван Гри го ро вич і на пенсії ко ри стується по ва гою в ко ле к тиві.
Оби рав ся де пу та том об лас ної ра ди на род них де пу татів. Він має по -
чесні зван ня – “За слу же ний працівник про ми сло вості Ук раїни” і “За -
слу же ний працівник “Укр газ про му”. Відзна че ний ба гать ма на го ро да -
ми НАК “Наф то газ Ук раїни” та ДК “Ук ртранс газ”. На го род же ний 
ор де ном кня зя Ос т розь ко го, Свя то го рівно а по столь но го кня зя Во ло-
ди ми ра Ве ли ко го, ме да ля ми ВДНГ.

Не пе ресічна осо бистість – Іван Гри го ро вич і на пенсії зай мається
своїми улюб ле ни ми спра ва ми – му зи кою, фо то графією, постійно ціка -
вить ся і пе ре жи ває за успіхи підприємства.

З на го ди 70-річчя ко ле ги, од но думці сер деч но по здо ро в ля ють
іме нин ни ка, ба жа ють дов гих років жит тя.

Ювілей Ярословських закладів газовніцтва (ПНР). 2001 р.

Вручення Львівтрансгазу міжнародної нагороди “За комерційний престиж”.
Іспанія, Мадрид.
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Ювiлей твiй – це порiг, за яким ще бiльшi справи… 

Уважаемый Мирослав Петрович!

При ми те са мые ис крен ние по зд ра в ле ния с важ ным со бы ти ем – Ва шим 60-лет ним юби ле ем!
Поз д ра в ляя Вас с этой да той, хо те ли бы по же лать Вам без ос та но воч но го дви же ния впе ред, ус пеш но го осу ще ст в ле ния

всех пла нов и за мы слов! Пусть ос но вой Ва шей сча ст ли вой жиз ни и пло до твор ной де я тель но сти бу дет креп кое здо ро вье,
вдох но вен ная мысль и ис крен ние чув ст ва.

Же ла ем Вам, что бы Ва ша жизнь бы ла свет лой и ра до ст ной, как этот празд нич ный день, а дру же ские при вет ст вия и 
по же ла ния пусть до ба вят жиз нен ных сил в ко пил ку Ва шей ду ши.

Не лег кий, бо лее чем 30-лет ний путь га зо ви ка от стар ше го ин же не ра до за ме с ти те ля ди ре к то ра по про из вод ст ву Вы
про шли бла го да ря це ле уст ре м лен но сти, на стой чи во сти, тру до лю бию, тре бо ва тель но сти к се бе и под чи нен ным, уме нию
кон цен т ри ро вать ся на пер во оче ред ных за да чах, про явив вы со кие ор га ни за тор ские спо соб но сти.

Ва ши за слу ги в га зо вой про мыш лен но сти – пра ви тель ст вен ные и го су дар ст вен ные на гра ды ста ли про яв ле ни ем Ва ше -
го та лан та, вы со ко го про фес си о на лиз ма и не уто ми мо го вдох но вен но го тру да. Пусть Ва ша пло до твор ная де я тель ность 
и в даль ней шем спо соб ст ву ет Ва ше му карь ерно му ро с ту.

Же ла ем Вам све жих сил для но вых свер ше ний, ус пе хов в про фес си о наль ной де я тель но сти, се мей но го сча стья,
бла го по лу чия, вер ных дру зей и на деж ных парт не ров во всех Ва ших до б рых де лах.

Пред ста ви тель ст во ООО “Газ пром экс порт” в Ук ра и не

Мирославу Петровичу Химку – 60 рокiв!

12 лю то го за ступ ни ку ди ре к то ра з ви роб ниц тва Дочiрньої ком панiї “Ук ртранс газ” Нацiональ ної акцiонер ної ком панiї
“Наф то газ Ук раїни” Ми ро сла ву Пе т ро ви чу Хим ку ви пов ни ло ся 60 рокiв!

Ша нов ний Ми ро сла ве Пе т ро ви чу!
Приймiть най щирiшi вiтан ня вiд ко ле к ти ву ДК “Ук ртранс газ” з на го ди Ва шо го ювiлею!
За 32 ро ки ро бо ти в га зо транс портнiй си с темi Ук раїни Ви пройш ли дов гий шлях вiд стар шо го iнже не ра ви роб ни чо го

об’єднан ня “Львiвтранс газ” до за ступ ни ка ди ре к то ра з ви роб ниц тва Дочiрньої ком панiї “Ук ртранс газ”. З кож ним ро ком
роз кри вається все бiльше гра ней Ва шо го та лан ту. Ба га торiчний досвiд Ва шої плiдної ро бо ти в га зовiй про ми сло востi, 
ви со ка iнже нер на еру дицiя, ве ли кий ор ганiза торсь кий та лант i Ваш ав то ри тет яс к ра вої i не ор ди нар ної осо би стостi за слу -
же но виз нанi ко ле га ми як в Ук раїнi, так i за її ме жа ми.

Ваш вне сок у роз ви ток га зо транс порт ної си с те ми Ук раїни не оцiнен ний. Цiла пле я да вiдо мих га зо викiв пи ша ють ся тим,
що їм по ща с ти ло спiвпра цю ва ти з Ва ми. Ще бiльшою вдячнiстю спов ненi Вашi мо лодшi ко ле ги, яким ви па ло ща с тя ма ти
та ко го на став ни ка.

Зи чи мо Вам, ша нов ний Ми ро сла ве Пе т ро ви чу, мiцно го здо ров’я, ро дин но го ща с тя i до б ро бу ту на многiї i 
щас ливi лiта!

З повагою, директор ДК “Укртрансгаз” К.О. Єфименко

Трудар
(Мирославу Химку до 60-річчя присвячується)

Де сонце спочити ляга, там за дальніми далями,
Де на брошнівських землях у вись проростають жита,
Відврунилася юність, відкурликала болем й печалями,
І, як з казки, зринають далекі юнацькі літа.

Де проходив дорогами, що стелилися тернями,
Засівав і добром, засівав благодатним зелом,
Там родила земля, зростала добірними зернями:
Не злічить тих щедрот, що, як німбом, вінчають чоло.

Тепер він стоїть, наче Бог, – сивий, сивий, як віхола,
І безстрашно зорить в неспокійну, тривожну майбуть,
Він для внуків живе – його найдорожчою втіхою,
Й не на думці йому, що іде в зимову каламуть.

Він – трудар Прометей 
на весь світ

прославляє Україну,
Хай сто літ проживе, хай сто літ подарує ще Бог!
Хай жага до життя не зазнає ні втоми, ні спочину
До не взятих висот, до не взятих іще перемог!

Василь Тимощук
12.02.2010 р.
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Конкурс на кращi статтi триває
підсумки конкурсу на кращі статті

Кон курс на комiсiя
ви зна чи ла пе ре можцiв

Ша новнi чи тачi!
Редакцiя журналу
“Трубопровiдний транспорт” 
та конкурсна комiсiя пiдбили
пiдсумки конкурсу на кращi
статтi, якi були надрукованi 
у журналi протягом 2009 р.
Конкурсна комiсiя вiдмiтила
високий рiвень багатьох статей.
У публiкацiях охоплено
широкий спектр виробничих
проблем, зроблено їх глибокий
аналiз. Автори сповiщали 
про здобутки та недолiки,
пропонували конструктивнi
рiшення щодо впровадження
нових iдей, технологiй або
обладнання. Було опрацьовано
масив iсторичного матерiалу
про розвиток газотранспортної
системи України. Цi позитивнi
моменти дають пiдстави
проводити конкурс i надалi.

Згiдно з Положенням про
конкурс на кращi публiкацiї 
в журналi “Трубопровiдний
транспорт” переможцi заохоченi
грошовими премiями.
Ша новнi друзi!
Щиро вiтаємо вас iз заслуженою
перемогою у конкурсi. Бажаємо
нових успiхiв на лiтературному
поприщi. Всiм авторам, якi
протягом року друкувалися 
в нашому журналi, висловлюємо
щиру подяку. Сподiваємось 
на подальшу спiвпрацю.

Ре дакцiйна ко легiя жур на лу

О.В. Волович
Розробка комплексної методики

монiторингу технiчного стану зварних
трубопроводiв

№2(56) – НВЦ “Техдiагаз”

Б.О. Клюк, Р.Л. Вечерiк, І.І. Шваченко
Вплив цiнової полiтики

на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв
з модернiзацiї ГТС i мережi ПСГ

№4 (58) – ДК “Укртрансгаз”, Науково-дослiдний 
i проектний iнститут транспорту газу

П.М. Натина
Професiя, народжена вогнем

№5(59) – УМГ “Львiвтрансгаз”

М.І. Борщ
Поколiння, що жило за девiзом:

Прорвемося!
№5(59) – УМГ “Харкiвтрансгаз”

С.В. Коробченко
Доля газовика

№6(60) – УМГ “Львiвтрансгаз”

Д.В. Дембицький
Легкої дороги вам, автомобiлiсти!

№6(60) – ДК “Укртрансгаз”

Р.І. Коваль
Власний погляд на проблеми сьогодення

№1(55) – УМГ “Львiвтрансгаз”

Ю.В. Кожемяка, Р.В. Супрун
Впровадження системи вимiру

потужностi (БИМ-1) для агрегату
ГТК-10І на КС-16 “Олександрiвка”

№4(58) – КС “Олександрiвка”
УМГ “Черкаситрансгаз”

Є.П. Дергiльов, В.І. Маляренко
Система контролю за аварiйними
ситуацiями на ГРС та сповiщення

про них оператора з використанням
мобiльного зв’язку

№3(57) – Луганське ЛВУМГ

М.Д. Степ’юк, М.Б. Слободян
Енергозбереження в УМГ

“Прикарпаттрансгаз” – невiд’ємна
частина ефективного процесу

транспортуваня газу
№2(56) – УМГ “Прикарпаттрансгаз”

Р.В. Козак
На вiйнi як на вiйнi

№1(55) – ДК “Укртрансгаз”

В.М. Коломєєв
Орiєнтир ВРТП “Укргазенергосервiс”

на реконструкцiю ГТС
№5(59) – ДК “Укртрансгаз”

Р.В. Кохтюк
Очищення внутрiшньої порожнини

шлейфiв свердловин ГЗП-2
Бiльче-Волицько-Угерського ПСГ

без втрат газу
№1(55) – Стрийське ВУПЗГ

УМГ “Львiвтрансгаз”
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Анотацiї на статтi, що за пiдсумками конкурсу визнанi кращими у 2009 роцi
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Впровадження системи вимiру потужностi (БИМ-1) для агре-
гату ГТК-10І на КС-16 “Олександрiвка”

Ю.В. Кожемяка, Р.В. Супрун, КС “Олександрiвка” УМГ “Черкаси-
трансгаз”

Ав то ри повiдо милм про успiшне про ве ден ня дослiдної ек с п лу а тацiї
зраз ка си с те ми вимiрю ван ня по туж ностi для аг ре га ту ГТК-10І (БИМ-1).
На явнiсть фа к тич них ха ра к те ри стик по туж ностi та ко ефiцiєнт ко рис ної
дiї дає змо гу пiдня ти на но вий рiвень дiаг но сту ван ня технiчно го 
ста ну ГПА в ек с п лу а тацiйних умо вах та по дов жи ти мiжре монт ний 
ре сурс ГПА.

Система контролю за аварiйними ситуацiями на ГРС та 
сповiщення про них оператора з використанням мобiльного
зв’язку

Є.П. Дергiльов, В.І. Маляренко, Луганське ЛВУМГ
Вдо ско на лен ня си с те ми кон т ро лю аварiйної си ту ацiї на га зо роз -

подiльних станцiях та iнфор му ван ня про них iз ви ко ри стан ням мобiльно -
го зв’яз ку – те ма да ної статтi.

Енер гоз бе ре жен ня в УМГ “При кар пат транс газ” – невiд’ємна
ча с ти на ефе к тив но го про це су транс пор ту ван ня га зу

М.Д. Степ’юк, М.Б. Слободян, УМГ “Прикарпаттрансгаз”
Енер го ощаднiсть, енер гоз берiга ючi за хо ди – ось про що йде мо ва в

статтi. Прин ци пи енер го ощад ностi за сто со ву ють ся служ бою енер гоз бе -
ре жен ня УМГ “При кар пат транс газ”. Про а налiзо ва но ди намiку спо жи-
ван ня i знач ну еко номiю па лив но-енер ге тич них ре сурсiв за перiод
2004–2008 рр. зав дя ки впро вад жен ню енер гоз берiга ю чих за ходiв.

На вiйнi як на вiйнi
Р.В. Козак, ДК “Укртрансгаз”

Ве те ран працi Ко зак Ро ман Ва силь о вич роз повiв про ро бо ту спецiа-
лiстiв, якi в умо вах не ого ло ше ної вiйни в Аф ганiстанi ви ко ну ва ли свою
мир ну ро бо ту: ви до бу ва ли газ, га зифiку ва ли на се ленi пун к ти, зай ма лись
транс пор ту ван ням га зу.

Орiєнтир ВРТП “Укргазенергосервiс” на реконструкцiю ГТС
В.М. Коломєєв, ДК “Укртрансгаз”

Спо га ди ша нов но го ве те ра на працi Ко ломєєва Ва лен ти на Ми ко лай о -
ви ча, який вiддав 28 рокiв ро ботi на пiдприємствах га зо транс порт ної
про ми сло востi, знає ро бо ту га зо ви ка у всiх її про явах. Цiка вий ма терiал
про те, як ав тор прой шов шлях вiд про сто го ек с п лу а тацiйни ка до ви со -
ко го по са дов ця, ос вою ю чи усi тон кощi ре монт ної спра ви.

Очи щен ня внутрiшньої по рож ни ни шлейфiв сверд ло ви ни
ГЗП-2 Бiльче–Во лиць ко–Угерсь ко го ПСГ без втрат га зу

Р.В. Кохтюк, Стрийське ВУПЗГ УМГ “Львiвтрансгаз”
За про по но ва ний ав то ром спосiб очи щен ня внутрiшньої по рож ни ни

шлейфiв сверд ло вин ГЗП-2 Бiльче–Во лиць ко–Угерсь ко го ПСГ дасть 
змо гу по кра щи ти пiковi по каз ни ки ро бо ти га зозбiрних пунктiв, пiдви щи -
ти технiко-еко номiчнi по каз ни ки, зе ко но ми ти знач ну кiлькiсть при род но -
го га зу за ра ху нок не про ду ван ня шлейфiв сверд ло вин в ат мо сфе ру.

Розробка комплексної методики монiторингу технiчного
стану зварних трубопроводiв

О.В. Волович, НВЦ “Техдiагаз”
Ком п лекс на ме то ди ка кон т ро лю технiчно го ста ну звар них тру бо про -

водiв, яка дає мож ливiсть без пе ре рвно кон т ро лю ва ти технiчний стан
тру бо про во ду в ре аль но му часi та зав час но по пе ред жу ва ти i уни ка ти
мож ли вих аварiй, – те ма да ної статтi.

Вплив цiно вої полiти ки на ре алiзацiю iнве стицiйних про ектiв
з мо дернiзацiї ГТС i ме режi ПСГ

Б.О. Клюк, Р.Л. Вечерiк, І.І. Шваченко, ДК “Ук ртранс газ”, На у ко во-
дослiдний i про ект ний iнсти тут транс пор ту га зу

Ав то ри статтi про аналiзу ва ли особ ли востi цiно вої полiти ки в га зо во -
му се к торi еко номiки Ук раїни, Росiї та країн Євро пей сь ко го Со ю зу.

Професiя, народжена вогнем
П.М. Натина, УМГ “Львiвтрансгаз”

Змiстов на роз повiдь ве те ра на працi На ти ни Пе т ра Ми хай ло ви ча про
вiдно в лен ня га зо вої га лузi на При кар паттi пiсля Ве ли кої Вiтчиз ня ної вiйни
та про пiдго тов ку спецiалiстiв у Львiвськiй полiтехнiцi пiд час кад ро вої
вiдли ги у 1953 р., на плечi яких лiг весь тя гар зав дань i робiт з по ста чан -
ня га зу спо жи ва чам.

Поколiння, що жило за девiзом: Прорвемося!
М.І. Борщ, УМГ “Харкiвтрансгаз”

Роз повiдь про двох ко ри феїв га зо вої про ми сло востi – учас никiв Ве -
ли кої Вiтчиз ня ної вiйни, Ге роїв Ра дянсь ко го Со ю зу Кор ту но ва Олексiя
Ки ри ло ви ча – мiнiстра га зо вої про ми сло востi СРСР i Се ме ня ки Па в ла Іва -
но ви ча – за ступ ни ка на чаль ни ка УМГ “Харкiвтранс газ”. На фронтi во ни
бу ли од но пол ча на ми, а в мирнi ро ки до к ла да ли всiх зу силь до роз вит ку
га зо вої га лузi.

Доля газовика
С.В. Коробченко, УМГ “Львiвтранс газ”

Спо га ди ве те ра на працi Ко роб чен ка Сергiя Ва силь о ви ча про будiв-
ниц тво га зо про водiв “Ше бе лин ка–Ди кань ка–Київ” i “Тор жок– До ли на”,
про будiвниц тво ком пре сор них станцiй, учас ни ком яких вiн був сам. 
А та кож – про щи рих друзiв, з яки ми ра зом нав ча ли ся i пра цю ва ли.

Легкої дороги вам, автомобiлiсти!
Д.В. Дембицький, ДК “Укртрансгаз”

Про фесiя водiя – та ка не обхiдна в наш час, та во на по тре бує про-
фесiоналiзму, са мовiддачi, зав зя тостi i та лан ту. За хо п лю ю чий сю жет, при -
свя че ний Дню ав то мобiлiста i до рож ни ка.

Власний погляд на проблеми сьогодення
Р.І. Коваль, УМГ “Львiвтранс газ”

Інтерв’ю жур на лу “Тру бо провiдний транс порт”, в яко му ша нов ний
ве те ран працi Ко валь Ро ман Іллiч вiдвер то вiдповiв на всi за пи тан ня i,
спи ра ю чись на 50-рiчний досвiд, дав влас ну оцiнку про б ле мам сьо го ден -
ня Ук ртранс га зу.

Щодо проведення конкурсу на кращi публiкацiї в 2010 роцi
З ме тою пiдви щен ня якостi та збiльшен ня кiлькостi публiкацiй в жур налi “Тру бо провiдний транс порт ДК “Ук ртранс газ” ма терiалiв

на у ко во-технiчно го та ви роб ни чо го спря му ван ня з про б лем транс пор ту ван ня га зу та пер спе к тив роз вит ку га зо транс порт ної си с те -
ми, пiдзем но го зберiган ня га зу, ав то мобiльних га зо на пов ню валь них станцiй, iнфор му ван ня про по точ ну i пер спе к тив ну дiяльнiсть, 
по тенцiйнi iнве стицiйнi мож ли востi, на у ко во-технiчнi роз роб ки i їх впро вад жен ня та ство рен ня по зи тив но го iмiджу ДК “Ук ртранс газ”

НА КА ЗУЮ:
1. Ор ганiзу ва ти кон курс на кращi публiкацiї в жур налi “Тру бо провiдний транс порт ДК “Ук ртранс газ” у 2010 роцi.
2. Зат вер ди ти По ло жен ня про кон курс на кращi публiкацiї в жур налi “Тру бо провiдний транс порт ДК “Ук ртранс газ” у 2010 роцi,

що до дається.
3. Вста но ви ти 12 премiй (ви на го род) для на го род жен ня ав торiв кра щих ста тей, опублiко ва них у жур налi в 2010 роцi, в розмiрi

3000 гри вень кож на.
4. Ор ганiзацiю про ве ден ня кон кур су по кла сти на го лов но го iнже не ра Бек ке ра М.В.

Ди ре к тор К.О. Єфи мен ко
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У тру довiй книжцi пер ший за пис – 1966 рiк. Тодi пiсля закiнчен ня Київсько го полiтехнiчно го iнсти ту ту роз по -
чав тру до ву дiяльнiсть в Пен зенсь ко му рай он но му уп равлiннi га зо про водiв Горькiвсько го уп равлiння магiстраль -
них га зо про водiв. До кiнця жит тя був вiрним га зовiй про ми сло востi, про пра цю вав ши в нiй 44 ро ки. Пра цю вав у
Лу бенсь ко му та Бо ярсь ко му ЛВУ, а з 1983 р. i до ос тан нь о го дня – на керiвних по са дах у ВРТП “Укр га зе нер го сервiс”.

За ба га торiчну сумлiнну пра цю в за без пе ченнi надiйної та ефе к тив ної ро бо ти га зо транс порт ної си с те ми на го -
род же ний на груд ни ми зна ка ми “Вiдмiнник га зо вої про ми сло востi”, “По чес ний працiвник Укр газ про му”, “За слу -
же ний працiвник Укр газ про му”, По чес ни ми гра мо та ми Кабiне ту Мiнiстрiв Ук раїни, Мiнiстер ст ва па ли ва та енер -
ге ти ки Ук раїни, НАК “Наф то газ Ук раїни”, ДК “Ук ртранс газ” та пiдприємства.

Ко ле к тив ВРТП “Укр га зе нер го сервiс” гли бо ко су мує з при во ду смертi Оле к сан д ра Фе до ро ви ча i ви сло в лює спiвчут тя ро динi та близь ким.
У на ших сер цях на дов го збе ре жеть ся об раз пре крас ної лю ди ни ви со кої куль ту ри, ду шев но го та надiйно го дру га, ви мог ли во го та ви со ко к -
валiфiко ва но го керiвни ка.

Друзi, колеги по роботi

27 сiчня 2010 р. на 68 роцi життя перестало битися серце кадрового працiвника
газової промисловостi – заступника директора ВРТП “Укргазенергосервiс”
МЕЛЬНИКА Олександра Федоровича.

вiн залишив про себе добру пам’ять

МЕТА КОНКУРСУ
Ме тою кон кур су є полiпшен ня якостi публiкацiй, що дру ку -

ють ся в жур налi, на такi те ми:
про б ле ми транс пор ту ван ня га зу i наф ти;
технiчний стан, ре кон ст рукцiя та мо дернiзацiя га зо- i

наф то транс порт них си с тем;
еко номiчна дiяльнiсть ком панiї та за лу чен ня iнве стицiй у

роз ви ток наф то га зо во го се к то ру еко номiки;
вiдкрит тя та на у ко во-технiчнi роз роб ки у га лузi транс -

пор ту ван ня га зу i наф ти;
iнно вацiйна полiти ка;
ство рен ня по зи тив но го iмiджу ком панiї, висвiтлен ня стра -

тегiчно го зна чен ня ГТС не тiльки як скла до вої па лив но-енер -
ге ти чо го ком п ле к су, а й усь о го на род но го гос по дар ст ва Ук раїни;

iсторiя га зо транс порт ної си с те ми Ук раїни;
еко логiя, охо ро на працi та технiка без пе ки;
спiвробiтниц тво iз за рубiжни ми ком панiями;
дозвiлля, спорт, вiдпо чи нок працiвникiв ком панiї.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ
Ор ганiза то ром кон кур су є Дочiрня ком панiя “Ук ртранс газ”

НАК “Наф то газ Ук раїни”.

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ
На кон курс ви су ва ють ся статтi, опублiко ванi у жур налi

“Трубопровiдний транспорт” у 2010 роцi, у та ких номiнацiях:
ви роб ни ча дiяльнiсть ком панiї та її фiлiй – 4 премiї (вина-

городи);
на у ко во-технiчнi роз роб ки – 3 премiї (винагороди);
еко номiка i фiнан си ком панiї та її фiлiй – 2 премiї (вина-

городи);
iсторiя га зо транс порт ної си с те ми Ук раїни – 2 премiї

(винагороди);
соцiаль на те ма ти ка – 1 премiя (винагорода).

Розмiр кож ної з дванадцяти премiй ста но вить 3000 гривень.

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
Кон курс на комiсiя фор мується iз членiв ре дакцiйної ко легiї

жур на лу та спецiалiстiв компанiї.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Пiдбiр ста тей та по дан ня їх до кон курс ної комiсiї здiйс-

нюється ре дакцiйною ко легiєю у термiн до 18 груд ня 2010 року.
Про це ду ра про ве ден ня кон кур су має такi ета пи:

ого ло шен ня про по ча ток кон кур су у пер шо му но мерi
жур на лу “Трубопровiдний транспорт” по точ но го ро ку;

ви су нен ня на кон курс кра щих публiкацiй iз 6- ти ви пускiв
жур на лу за звiтний рiк;

ви зна чен ня кра щих публiкацiй в 5-ти номiнацiях;
пiдбит тя пiдсумкiв та на го род жен ня ав торiв-пе ре можцiв.

ВІДБІР ПУБЛІКАЦІЙ
Ре дакцiйна ко легiя вiдби рає публiкацiї на вiдповiднiсть 

номiнацiям, здiйснює ек сперт ну оцiнку, вра хо ву ю чи ак ту аль-
нiсть, гли би ну оп ра цю ван ня, но виз ну, ви ко ри стан ня новiтнiх
тех но логiй, мож ли ву еко номiчну ефе к тивнiсть i ноу-хау. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
Кон курс ною комiсiєю ви зна чаються рей тин ги ста тей за

кож ною з п’яти номiнацiй та їх ав тори – пе ре можцi кон кур су,
якi на го род жу ються гро шо ви ми премiями (працiвники) та
грошовими винагородами (пенсiонери).

Ре зуль та ти оформ- ля ють ся про то ко лом засiдан ня ре дак-
цiйної ко легiї жур на лу “Трубопровiдний транспорт” i за твер д -
жу ються на ка зом.

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
Це ре монiя на го род жен ня пе ре можцiв кон кур су про во ди -

ти меть ся у другiй по ло винi сiчня 2011 р.
Інфор мацiя про ре зуль та ти кон кур су дру ку ва ти меть ся у

пер шо му но мерi жур на лу на ступ но го ро ку.

Положення про конкурс на кращi публiкацiї в журналi
“Трубопровiдний транспорт” у 2010 роцi

Для висвiтлен ня на у ко вої та ви роб ни чої дiяль ностi ДК “Ук ртранс газ” (далi – ком панiя), пiдви щен ня якостi ста тей, що публi-
ку ють ся в жур налi, роз ши рен ня ко ла йо го чи тачiв про во дить ся кон курс на кращi публiкацiї в жур налi “Тру бо провiдний транс -
порт”. Кон курс про во дить ся се ред ав торiв публiкацiй – працiвникiв ком панiї та її пенсiонерiв.

конкурси
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