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Шановні ветерани!

Зі святом вас – 65-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 
Міцного здоров’я вам, чудового настрою у цей святий та одночасно 

сумний день. Нехай не болять ваші рани, нехай щастя і радість завжди 
будуть у ваших оселях. 

2010 рік в Україні оголошений Роком ветеранів Другої світової війни. 
Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, котрі зі зброєю 

в руках захистили свободу і незалежність нашої країни, принесли свободу
народам поневоленої Європи і трудівникам тилу, які самовіддано
працювали заради Перемоги. Своїми руками ви підняли з попелу вщент
зруйновані міста і села, фабрики і заводи, відродили знищений війною
народногосподарський комплекс держави. 

Ми у вічному боргу перед вами за обірвану війною юність, 
за взірець мужності, силу духу, самопожертву, які ви виявили 
в боях за рідну землю. Ми маємо бути гідними цього високого 
подвигу і своїми помислами, прагненнями і добрими справами 
зміцнювати дорогоцінний мир на українській землі.

Свято 9 Травня завжди служитиме нагадуванням – 
немає більшої цінності, ніж радість життя на вільній землі!

Директор ДК “Укртрансгаз” С.О. Вінокуров
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Об’єм транс пор ту ван ня га зу у 2009 р. ста но вив 137,5 млрд. м3, 
у то му числi для спо жи вачiв Ук раїни – 44,5 млрд. м3. Пла новi по -
каз ни ки на 2010 р. ста но в лять 158,1 та 51,3 млрд. м3 вiдповiдно.
Вiн зо се ре див ува гу при сутнiх на фiнан со вих по каз ни ках ком -
панiї. Так, зав дя ки замiнi па лив но го га зу на елек т ро е нергiю в ро -
ботi ком пре сор них станцiй ком панiя про тя гом 2010 р. пла нує за -
оща ди ти май же 1 млрд. грн. та на пра ви ти цi кош ти на капiтальнi
iнве стицiї.

Од ним з на прямiв прiори тет ної дiяль ностi ко ле к тив но го до го -
во ру 2009 р. бу ли соцiаль на сфе ра та кад ро ва полiти ка ком панiї.
Порiвня но з вiдповiдним перiодом 2008 р. се ред нь омiсяч на 
зар пла та зрос ла на 245 грн. – з 3764 до 4009 грн. ( на 6,5%), на
2010 р. за пла но ва но 4910 грн. На соцiаль ну сфе ру у 2010 р. 
за пла но ва но на пра ви ти 185,4 млн. грн., що на 17,1 млн. грн.
бiльше, нiж у 2009 р. Та кож у ком панiї знач ну роль придiля ють
про фесiйнiй пiдго товцi та пiдви щен ню квалiфiкацiї працiвникiв. 
У 2010 р. пла нується пiдви щи ти квалiфiкацiйний рiвень 9638
робiтникiв, що значно бiльше, нiж у 2009 р.

За вер шу ю чи свою до повiдь, Вiно ку ров пiдкрес лив, що керiв-
ниц тво до к ла де всiх зу силь для змiцнен ня фiнан со во го ста но-
вища ком панiї та зо бов’язується ви ко на ти всi зо бов’язан ня 
пе ред тру до вим ко ле к ти вом.

Зi сво го бо ку пiд час ви с ту пу го ло ва Ра ди проф комiв ДК “Ук р-
транс газ” Бо г дан Бабiй вiдзна чив, що но ва ре дакцiя ко ле к тив но -
го до го во ру на 2010–2012 рр. од но знач но є пе ре мо гою працiв-
никiв. Ува гу при сутнiх бу ло звер не но на про б лемнi пи тан ня ви ко -

Колективний договiр - 
запорука стабiльностi компанiї

Вiдкрив кон фе ренцiю за ступ ник ди ре к то ра iз за галь них та
соцiаль них пи тань Ми ко ла Та бак, вiн же оз най о мив при -
сутнiх де ле гатiв з по ряд ком ден ним. З ос нов ною до повiддю

ви с ту пив но во при зна че ний ди ре к тор ДК “Ук ртранс газ” Сергiй
Вiно ку ров, го ло ва Ра ди голiв проф комiв Бо г дан Бабiй i на чаль ник
уп равлiння Га ли на Тал паш.

У ро ботi кон фе ренцiї взя ли участь 98 де ле гатiв – пред став ни -
ки всiх фiлiй та адмiнiстра тив них пiдроздiлiв ДК “Ук ртранс газ”.

Сергiй Вiно ку ров пiдбив пiдсум ки ро бо ти ком панiї в 2009 р. та
ви зна чив ос новнi тен денцiї ком панiї що до ви роб ни чих про грам,
еко номiчних пи тань та соцiаль ної полiти ки. Вiн за зна чив, що ви -
роб ни чу про гра му ДК “Ук ртранс газ” ви ко на ла в пов но му об сязi.

14 квiтня 2010 р. на базi вiдпочинку “Карпати” (м. Яремча) про-
ходила конференцiя працiвникiв ДК “Укртрансгаз” з ухвалення
колективного договору на наступний перiод. Вперше з часiв
заснування компанiї договiр був укладений на три роки.

О.О. Мостицька,
ДК “Укртрансгаз”
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нан ня по пе ред нь о го до го во ру 2009 р., зо к ре ма на до дер жан ні
термiнiв з ви п ла ти за робiтної пла ти та премiй. А се ред по зи тив -
них мо ментiв вiдзна чив ви ко нан ня кол до го во ру, де якi зру шен ня
в жит ло во-по бу то во му за без пе ченнi працiвникiв за ра ху нок
збiльшен ня капiта лов к ла день у так званi бу дин ки-дов го бу ди, якi
кiлька рокiв сто я ли не до бу до ва ни ми. Ви ко нан ня ж iсну ю чо го до -
го во ру да ло змо гу по кра щи ти умо ви 7174 пра цю ю чих. У цiло му
ж профспiлки виз на ли ви ко нан ня ко ле к тив но го до го во ру на за -
довiльно му рiвнi.

У но во му ко ле к тив но му до го ворi збiльше но розмiри ком пен -
сацiй та пiльг пра цю ю чим, при ве де но у вiдповiднiсть до ук раїнсь-
ко го за ко но дав ст ва про пiдви щен ня соцiаль них стан дартiв та
мiнiмаль ної за робiтної пла ти пiдви щен ня за робiтної пла ти
працiвни кам ком панiї, збiльше но до по мо гу оди но ким бать кам та
полiпше но умо ви працi. 

Го лов ною ме тою кол до го во ру на 2010 рiк є ви ко нан ня за пла -
но ва них за ходiв що до за без пе чен ня транс пор ту ван ня та зберi-
ган ня при род но го га зу, пи тан ня технiчно го пе ре ос на щен ня та
мо дернiзацiї об лад нан ня, ви ко нан ня соцiаль них га рантiй. 

Се ред за про ше них на кон фе ренцiю був ко лишнiй ди ре к тор
ДК “Ук ртранс газ”, а нинi за ступ ник го ло ви правлiння НАК “Наф -
то газ Ук раїни” Яро слав Мар чук. Вiн на го ло сив на не обхiдності
обов’яз ко во го ви ко нан ня пла ну мо дернiзацiї ук раїнської ГТС.
“Ми за раз от ри муємо три вожнi сиг на ли – не до ка чуємо певнi
об’єми га зу, а зна чить не до о т ри муємо певнi об ся ги коштiв, змен -
шуємо об ся ги капiта лов к ла день, що при зовнiшнiх за гро зах, та -
ких як по ча ток будiвниц тва обхiдних га зо гонiв Росiйсь кою Фе де -
рацiєю, ста вить пiд за гро зу ре алiзацiю стра тегiчних планiв ком -
панiї з на ро щу ван ня об’ємiв транс пор ту ван ня га зу”, – за зна чив
Яро слав Мар чук.

У свою чер гу ди ре к тор ДК “Ук ртранс газ” Сергiй Вiно ку ров
по дя ку вав тру до во му ко ле к ти ву за до б ро совiсну пра цю та
вiдзна чив, що працiвни ки ком панiї вне сли знач ний вклад у роз -
ви ток па лив но-енер ге тич ної га лузi i про дов жу ють цю до с той ну
тра дицiю. Вiн ви сло вив сподiван ня про збе ре ження рiвня оп лат
за всiма стат тя ми ви т рат ко ле к тив но го до го во ру та до сяг ну то го
рiвня соцiаль но го дiало гу в ком панiї.

Де ле га ти кон фе ренцiї ви сло ви ли надiю, що ук ла дан ня кол до -
го во ру на трирiчний термiн, що ста ло ся впер ше з часiв за сну ван -
ня ком панiї, є за по ру кою стабiльностi її роз вит ку. Во ни од но стай -
но ух ва ли ли по ста но ву кон фе ренцiї що до ви ко нан ня ко ле к тив -
но го до го во ру за 2009 р. та схва лен ня ко ле к тив но го до го во ру 
на 2010–2012 рр.

До говiр пiдпи са ли ди ре к тор дочiрньої ком панiї “Ук ртранс-
газ” Сергiй Вiно ку ров та го ло ва Ра ди голiв проф комiв
дочiрньої ком панiї “Ук ртранс газ” Бо г дан Бабiй.

З 2 по 5 бе рез ня 2010 р. на базi вiдпо чин ку “Кар па ти” УМГ “При -
кар пат транс газ” в м. Ярем ча Іва но-Франкiвської об ластi про хо -
ди ла на у ко во-технiчна на ра да на те му “Пiдви щен ня надiйностi та
ефе к тив ностi ро бо ти лiнiйної ча с ти ни магiстраль них га зо про -
водiв га зо транс порт ної си с те ми ДК “Ук ртранс газ”, яку пiдго ту ва -
ли та про ве ли спецiалiсти де пар та мен ту з ек с п лу а тацiї МГ i ГРС.

Науково-технiчна нарада
“Пiдвищення надiйностi
та ефективностi роботи
лiнiйної частини магi-
стральних газопроводiв
газотранспортної системи
ДК “Укртрансгаз”
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Для участi в нарадi були запрошенi головнi iнженери фiлiй
компанiї та ЛВУМГ, начальники вiддiлiв експлуатацiї МГ i ГРС,
протикорозiйного захисту, начальники ЛЕС усiх ЛВУМГ,

фахiвцi НВЦ “Техдiагаз”, Об’єднаного диспетчерського управлiння
та департаменту з експлуатацiї МГ i ГРС. Крiм того, в нарадi брали
участь багато провiдних українських iнститутiв, фiрм i органiзацiй, якi
безпосередньо займаються проблемами, що виникають у ходi
експлуатацiї лiнiйної частини магiстральних газопроводiв та споруд
на них. Зокрема, Інститут електрозварювання iм. Є.О. Патона НАН
України представляв С.Г. Поляков – завiдувач лабораторiї корозiї,
докт. техн. наук; вiд Інституту проблем мiцностi iм. Г.С. Писаренка
НАН України був присутнiй І.В. Ориняк, завiдувач вiддiлу фiзич-
них основ мiцностi i руйнування, докт. техн. наук, професор; вiд
ІФНТУНГ – О.М. Карпаш, проректор з наукової роботи, докт. техн.
наук, професор; НУ “Львiвська полiтехнiка” – А.О. Кичма, доцент
кафедри “Деталi машин”, канд. техн. наук; вiд ДП “Центр сертифi-
кацiї i контролю якостi будiвництва об’єктiв нафтогазового комплек-
су” – директор В.І. Кисельов. Участь в нарадi також узяли керiвники
та фахiвцi таких фiрм, як Асоцiацiя “Надiйнiсть машин i споруд”,
Трубопровiдна iнтеграцiйна компанiя, Представництво компанiї
Rozen в Українi, “Дайвер”, “Кайлас”, “Інжинiринговi технологiї”,
“Магiстральне будiвництво”, “ВТГ “Дiптрансгаз” та iншi.

Пiсля вiтального слова господарiв комплексу “Карпати” нараду
вiдкрив головний iнженер ДК “Укртрансгаз” М.В. Беккер, який
вiдзначив важливiсть її проведення, оскiльки лiнiйнi служби компанiї
вже тривалий перiод у такому складi не збиралися i не обговорю-
вали актуальнi питання експлуатацiї лiнiйної частини магiстральних
газопроводiв та споруд на них. За час, який минув вiд останнього
такого зiбрання, у пiдроздiлах компанiї накопичився чималий досвiд,
виник ряд проблем, якi необхiдно було вирiшувати термiново iз
залученням фахiвцiв провiдних iнститутiв та фiрм України i зару-
бiжжя, а тому в доповiдях мали прозвучати практично всi актуальнi
на сьогоднi проблеми. М.В. Беккер побажав учасникам плiдної працi
та приємного спiлкування.

Першу доповiдь виголосив начальник департаменту І.В. Лохман,
який визначив прiоритетнi питання i завдання колективу лiнiйних
служб, розкрив iснуючу проблематику та завдання, що постали на
нинiшньому етапi експлуатацiї лiнiйної частини та ГРС, розповiв про
основнi напрями роботи очолюваного ним департаменту та компанiї
в цiлому.

М.В. Беккер, І.В. Лохман, Ю.В. Банахевич,
ДК “Укртрансгаз”
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в даному напрямi, та вiдзначено велику актуальнiсть
практичного застосування iнформацiйної системи 
трас газонафтопроводiв у виробничих пiдроздiлах 
ДК “Укртрансгаз”. З доповiдями також виступили
запрошенi провiднi фахiвцi перерахованих вище нау-
кових закладiв та фiрм. Зокрема, велику зацiкавленiсть
учасники наради виявили до питань, що були порушенi
в доповiдях С.Г. Полякова, М.О. Карпаша, О.В. Бакаєва,
А.О. Кичми, Є.Д. Князєвої, М.Г. Пархоменка, А.В. Савен-
ка. Крiм того, працiвники Одеського ЛВУМГ презенту-
вали пристрiй для пiдтримання тиску в шарах при
проведеннi вогневих робiт, який викликав велику
зацiкавленiсть у фахiвцiв iнших фiлiй ДК “Укртрансгаз”.

Крiм вищезгаданих, у процесi наради широко
обговорювались питання технiчного обслуговування,
дiагностики та ремонту лiнiйної частини, якi спрямованi
на пiдвищення надiйностi та ефективностi роботи
магiстральних газопроводiв та ГРС. Зокрема, велику
увагу було придiлено таким питанням: 

1. Дiагностика магiстральних газопроводiв: комплекснi корозiйнi
обстеження, обстеження пiдводних та надземних переходiв МГ,
внутрiшньотрубна дiагностика (пiдготовка, проведення, опрацюван-
ня результатiв). 

2. Проведення розрахункiв на мiцнiсть, стiйкiсть та напружено-
деформований стан газопроводiв. Розрахунок небезпеки дефектiв,
виявлених за результатами обстежень. 

3. Ремонт газопроводiв: планування робiт з урахуванням режимiв
роботи ГТС, замiна iзоляцiйного покриття, усунення дефектiв, вияв-
лених за результатами ВТД чи iнших обстежень, розглянуто рiзнi
типи ремонтних конструкцiй та методи ремонту, в т.ч. без зупинки
транспортування, стравлювання газу. Розглянуто проблемнi питання
ремонту пiдводних та надземних переходiв.

4. Наявнiсть, стан, необхiднiсть доукомплектування лiнiйних служб
згiдно з табелем оснащеності лiнiйно-експлуатацiйних служб авто-
тракторною технiкою та засобами малої механiзацiї, приладами
вимiрювання i контролю.

За результатами проведення наради було прийнято рiшення щодо
визначення напрямiв пiдвищення надiйностi та ефективностi роботи
лiнiйної частини магiстральних газопроводiв газотранспортної
системи ДК “Укртрансгаз”, удосконалення методiв та напрямiв
експлуатацiї лiнiйної частини магiстральних газопроводiв i ГРС.

У цiлому нарада пройшла на високому технiчному та органiза-
цiйному рiвнi. Оскiльки за час наради не вдалося детально i прискiп-
ливо розiбрати всi питання, а ситуацiя змiнюється досить швидко, 
то вирiшено проводити їх з перiодичнiстю не менше нiж один раз 
на рiк.

Начальник управлiння Ю.В. Банахевич пiдбив пiдсумки роботи
лiнiйних служб компанiї за минулий рiк, вiдзначив досягнення та
вказав на недолiки в роботi, що не дали змоги виконати всi намiченi
програми в повному обсязi. Вiн висловив надiю на те, що згаданi
недолiки будуть подоланi i фахiвцi ДК “Укртрансгаз” успiшно
справляться з поставленими завданнями, а рiвень безпечної i
безперебiйної роботи на лiнiйнiй частинi газопроводiв значно
пiдвищиться.

У перший день наради з доповiдями виступили також директор
ОДУ А.В. Дацюк, начальник управлiння Ю.П. Гужов, заступник
головного iнженера Ю.М. Герасименко, директор ДП “Центр
сертифiкацiї i контролю якостi будiвництва об’єктiв нафто-газового
комплексу” В.І. Кисельов, головнi iнженери та спецiалiсти фiлiй
компанiї. У ходi наради виникало багато запитань з окремих
проблем, якi порушувалися в доповiдях, i на якi доповiдачi в
основному давали докладнi та чiткi вiдповiдi. Інодi виникали дискусiї,
в яких учасники в основному знаходили консенсус.

Другий день наради почався з доповiдi начальника вiддiлу 
С.І. Козака, який висвiтлив питання паспортизацiї лiнiйної частини,
впровадження її у пiдроздiлах та практичного застосування. Пiсля
доповiдi практично всi учасники наради взяли участь у черговiй
дискусiї. В результатi було сформовано додатковi пропозицiї до
проекту рiшення цiєї наради, спрямованi на активiзацiю роботи 
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бо ру изо ля ци он ных по кры тий при ши ро ко мас штаб ном стро и тель -
ст ве га зо транс порт ной си с те мы в про шлом сто ле тии не мо гут в на -
сто я щее вре мя обес пе чить эф фе к тив ную за щи ту объ е к тов от кор -
ро зии. Проб ле ма ухуд ше ния за щит ных свойств изо ля ци он ных по -
кры тий под зем ных тру бо про во дов ста вит за да чу обес пе че ния их
на деж но сти за счет про ве де ния боль шого объ е ма ди аг но сти че ских
и ре монт ных ра бот, уве ли че ния за трат на обес пе че ние ак тив ной за -
щи ты.

Важ ным фа к то ром обес пе че ния на дежно го функ ци о ни ро ва ния
ли ней ной ча с ти ма ги ст раль ных га зо про во дов (ЛЧМГ) явля ет ся вы -
пол не ние Про грам мы по ре мон ту изо ля ци он ных по кры тий ма ги ст -
раль ных га зо про во дов ОАО “Газ пром” на 2004–2010 гг., ут вер жден -
ной Пред се да те лем пра в ле ния 20 ав гу ста 2003 г., ко то рая за кла ды -
ва ет дол го сроч ную пер спе к ти ву на деж ной ра бо ты ГТС.

Про грам ма рас счи та на до 2010 г., по э тому по ста но в ле ни ем пра -
в ле ния от 23 ап реля 2009 г. пре д у смо т ре на раз ра бот ка та кой про -
грам мы на 2011–2015 гг., ко то рая долж на обес пе чить за дан ный уро -
вень на деж но сти га зо транс порт ной си с те мы для транс порти ров ки
объ е мов га за в со от вет ст вии с при ня ты ми Об ще ст вом обя за тель ст -
ва ми.

Важ ная роль в по вы ше нии на деж но сти функ ци о ни ро ва ния ГТС
при над ле жит раз ра бот ке но вых тех ни че ских и тех но логи че ских ре -
ше ний, со вер шен ст во ва нию нор ма тив ной до ку мен та ции. В на сто я -
щее вре мя на ре ше ние на уч но-тех ни че ских про б лем в транс пор ти -
ров ке га за на правле но 178 на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-
кон ст ру к тор ских ра бот. Боль шое зна че ние при да ет ся про грам мам
на уч но-тех ни че ско го со т руд ни че ст ва с за ру бежны ми парт не ра ми.

Бла го да ря про во ди мым ра бо там по ди аг но сти ке и ка пи таль но му
ре мон ту га зо про во дов в 2003–2008 гг. со кра ще на про тя жен ность
уча ст ков, ра бо та ю щих со сни жен ным ра бо чим да в ле ни ем и влия ю -
щих на про пу ск ную спо соб ность га зо транс порт ной си с те мы в це -
лом. При ни ма е мые ме ры по ди аг но сти че ско му об сле до ва нию, ка -
пи таль но му ре мон ту и ре кон ст рук ции объ е к тов ЕСГ по з во ли ли
обес пе чить сни же ние чис ла от ка зов вплоть до 2007 г. вклю чи тель -
но (рис. 2). В те че ние пя ти лет ава рий ность га зо прово дов, вы ра жен -
ная в ча с то те от ка зов на 1000 км в год, бы ла сни же на с 0,18 до 
0,1 слу ча ев. В 2008 г. от ме че но уве ли че ние чис ла ава рий по при чи -
нам кор ро зи онно го рас тре с ки ва ния под на пря же ни ем и на руж ной
кор ро зии.

Часть про б лем про ти во кор ро зи он ной за щи ты тре бу ет сроч но го
ре ше ния как с на уч ной, так и с тех но ло ги че ской точ ки зре ния, в том
чис ле:

ди аг но сти ка и за щи та от кор ро зи он но го рас тре с ки ва ния тру -
бо про во дов под напря же ни ем;

за щи та от кор ро зии тру бо про во дов и обо ру до ва ния мор ских
со ору же ний и мо ни то ринг кор ро зи он но го со сто я ния обо ру до ва ния
в этих ус ло ви ях;

за щи та слож ных мно го слой ных тру бопро вод ных кон ст рук ций,
при ме ня е мых в ус ло ви ях мерз лых и скаль ных грун тов;

ди аг но сти ка эф фе к тив но сти и оп ти миза ция ре жи мов си с тем
элек т ро хи ми че ской за щи ты мно го ни точ ных га зо про во дов;

уни фи ка ция обо ру до ва ния (вви ду ог ромно го мас шта ба ОАО
“Газ пром”), вне дре ние без люд ных тех но ло гий мо ни то рин га кор -
рози он но го со сто я ния объ е к тов.

Для ре ше ния пе ре чис лен ных за дач при вле че ны ве ду щие на уч -
ные и ин жи нирин го вые ор га ни за ции.

В на сто я щее вре мя в Ком па нии про цесс уп ра в ле ния тех ни че ским
со сто я ни ем ба зи ру ет ся на мо де ли уп ра в ле ния “на ос но ва нии пред -
пи са ний”, что оз на ча ет про ве де ние пре до пре де лен но го на бо ра ди -
аг но сти ческих и про фи ла к ти че ских ме ро при я тий в фи к си ро ван ные

Повышение надежности функционирования
газотранспортной системы ОАО “Газпром”

Га зо вая от расль – од на из са мых ди на мич но раз ви ва ю щих ся 
от рас лей рос сий ской про мыш лен но сти. Пер спе к ти вы ее раз -
ви тия пре д у сма т ри ва ют в бли жай шие го ды раз ра бот ку ме с то -

ро ж де ний на Край нем Се ве ре и мор ском шель фе, раз ви тие ГТС на
Даль нем Во с то ке и в Во с точ ной Си би ри.

Ни же при ве де ны ос нов ные тех ни че ские ха ра к те ри сти ки га зо -
транс порт ной си с те мы ОАО “Газ пром”.

Нет не об хо ди мо сти по яс нять мас штаб и по тен ци аль ную опас -
ность кор ро зи он ных про цес сов на объ е к ты Еди ной си с те мы га зо -
снаб же ния. Без обес пе че ния на деж ной, эф фе к тив ной и ра ци о наль -
ной си с те мы про ти во кор ро зи он ной за щи ты объ е к тов та кой раз -
ветв лен ной си с те мы по ста в лен ные пе ред ком па ни ей за да чи ре шать
до воль но слож но.

Вме сте с тем в по с лед нее вре мя в ра бо те га зо транс порт ной си с -
те мы, фор ми ро ва ние ко то рой на ча лось бо лее по лу ве ка на зад, на -
ко пи лось не ма ло про б лем, свя зан ных с из но сом ос нов ных фон дов.
По со сто я нию на на ча ло 2009 г. срок экс плу а та ции око ло 30% га зо -
про во дов со ста вил бо лее 30 лет, а к 2015 г. сред ний воз раст всех 
га зо про во дов пре вы сит 30 лет (рис. 1). Тех ни че ские ре ше ния по вы -

Га зо вая про мыш лен ность яв ля ет ся круп ней шей от рас лью, ко то -
рая удо в ле тво ря ет наи боль шую часть энер ге ти че ской по треб но -
сти Рос сии и вно сит ве со мый вклад в энер ге ти че ский ба ланс за -
ру беж ных стран. В на сто я щее вре мя ОАО “Газ пром” рас по ла га ет
круп ней шей в ми ре га зо транс порт ной си с те мой (ГТС). Бла го да ря
центра ли зо ван но му уп ра в ле нию, боль шой раз ветв лен но сти и на -
ли чию дуб ли ру ю щих мар ш ру тов транс пор ти ров ки га зо транс порт -
ная си с те ма ОАО “Газ пром” об ла да ет су ще ст вен ным за па сом
проч но сти и эф фе к тив но обес пе чи ва ет бес пе ре бой ную по став ку
га за. По вы ше ние на деж но сти функ ци о ни ро ва ния га зо транс порт -
ной си с те мы ОАО “Газ пром” – при ори тет ная за да ча ком па нии. 
На деж ность ра бо ты всех ее эле мен тов влия ет как на об щие эко -
но ми че ские по ка за те ли, так и на имидж ОАО “Газ пром” в стра не
и за ру бе жом.

О.Е. Аксютин,
ОАО “Газпром”

Протяженность магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов, тыс. км 159,5

Число:
компрессорных станций 279
газораспределительных станций 3870
объектов подземного хранения газа 21

Рис. 1. Возрастная структура объектов ГТС: 
I – до 10 лет; II – 10-20 лет; III – 21-30 лет; IV – более 30 лет
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сро ки. В це лях по вы ше ния эф фе к тив -
но сти уп ра в ле ния и на деж но сти
функ ци о ни ро ва ния ЕСГ Де пар та мен -
том по транс пор ти ров ке, под зем но -
му хра нению и ис поль зо ва нию га за
ОАО “Газ пром” ини ци и ро ва на ра бо -
та по со з да нию и внедре нию ком п -
лекс ной си с те мы уп ра в ле ния тех ни -
че ским со сто я ни ем и це ло ст но стью
“на ос но ве ана ли за ри с ков” (рис. 3).
Ее со з да ние про ди к то ва но не об хо -
ди мо стью оп ти ми за ции за трат на экс -
плу а та цию газо транс порт ной си с те -
мы, кон цен т ра ции фи нан со вых и ма -
те ри аль но-тех ни че ских ре сур сов на
наи бо лее от вет ст вен ных, с точ ки
зре ния ри с ков, уча ст ках. До с ти же ние
по ста в лен ных це лей долж но быть
осу ществле но на ос но ве со вер шен -
ст во ва ния и раз ви тия:

нор ма тив но-рег ла мент ной ба зы
по оцен ке, про гно зи ро ва нию, ре гу -
ли ро ванию и кон т ро лю тех ни че ско го
со сто я ния и на деж но сти, эко ло ги че ских и тех ни ко-эко но ми че ских
ри с ков;

рас чет но-экс пе ри мен таль ных ме то дов оп ре де ле ния по ка за те -
лей на деж но сти и без о пас но сти экс плу а та ции тех но ло ги ческих объ -
е к тов.

По доб ные си с те мы уже со з да ны и ус пешно функ ци о ни ру ют в 
ря де за ру беж ных ком па ний, та ких как “Вин терс халл Хол динг АГ”,
“Е.ОН Рур газ АГ”, “Га зю ни”, “ГДФ Сю эз” и дру гих фирм.

Си с те ма уп ра в ле ния це ло ст но стью про ек ти ру ет ся как вер ти -
каль но ин тег риро ван ное ре ше ние, свя зан ное с ин форма ци он но-
уп ра в ля ю щи ми си с те ма ми, со з да ва е мы ми в рам ках Стра те гии ин -
форма ти за ции Газ про ма. На рис. 4 при ве де на схе ма об ще го ви да
про цес са уп ра в ле ния тех ни че ским со сто я ни ем и це ло ст но стью ЕСГ
Ком па нии, ре а ли зу ю щая сле ду ю щие ос нов ные эта пы:

вы яв ле ние и ана лиз фа к то ров воз действия на объ е к ты си с те -
мы и оцен ку сте пе ни их вли я ния;

мо ни то ринг воз ни ка ю щих уг роз;
рас чет и оцен ка ри с ков;
пла ни ро ва ние и кон т роль вы пол не ния ме ро при я тий, обес пе -

чи ва ю щих до с ти же ние при е м ле мо го уров ня ри с ков;
ана лиз эф фе к тив но сти пред при ня тых дей ст вий.

Про цесс уп ра в ле ния тех ни че ским состо я ни ем и це ло ст но стью
дол жен быть обес пе чен на уров нях ад ми ни ст ра тив но-про из вод ст -
вен ной стру к ту ры ком па нии (таб ли ца).

Для ре а ли за ции про цес са уп ра в ле ния це ло ст но стью раз ра ба ты -
ва ют ся Кон цеп ция и Про грам ма вне дре ния си с те мы уп ра в ления
тех ни че ским со сто я ни ем и це ло ст ностью объ е к тов ГТС. Тех ни че -
ская по ли ти ка в об ла с ти уп ра в ле ния тех ни че ским со стояни ем и це -
ло ст но стью объ е к тов транс пор та, под зем но го хра не ния и рас пре -
де ле ния га за рас про стра ня ет ся на ОАО “Газ пром” и все до чер ние
об ще ст ва и ор га ни за ции. Соз да ва е мая си с те ма уп ра в ле ния – это
каче ст вен но но вый этап со вер шен ст во ва ния си с те мы уп ра в ле ния и
но вая тех но ло гия, в ос но ву ко то рой по ло же но ис поль зо ва ние все -
го на ко п лен но го опы та по оцен ке техни че ско го со сто я ния объ е к -
тов.

Как уже от ме ча лось, пе ре ход к но вой си с те ме уп ра в ле ния осу -
ще ст в ля ет ся на ос но ве со вер шен ст во ва ния нор ма тивно-рег ла мент -
ной ба зы и рас чет но-экспе ри мен таль ных ме то дов оп ре де ле ния по -
ка за те лей на деж но сти и без о пас но сти экс плу а та ции тех но ло ги че -
ских объ е к тов. Не об хо ди мо от ме тить за да чи в об ла с ти обес пе че -
ния за щи ты обо ру до ва ния от кор ро зии, вхо дя щие ве со мой со -
ставля ю щей в об щие за да чи уп ра в ле ния тех ни че ским со сто я ни ем и
це ло ст но стью ЕСГ. К их чис лу мож но с уве рен но стью от не сти:

со вер шен ст во ва ние дей ст ву ю щей в ОАО “Газ пром” нор ма тив -
ной ба зы в об ла с ти обес пе че ния про ти во кор ро зи он ной за щиты,
пе ре смотр ус та рев ших и раз ра бот ка но вых до ку мен тов, в том чис -
ле на ос но ве пе ре до во го за ру беж но го опы та;

со вер шен ст во ва ние еди но го ме ханиз ма уп ра в ле ния и ор га ни -
за ции ра бот в об ла с ти за щи ты от кор ро зии объ е к тов до бы чи, пе ре -
ра бот ки, транс пор ти ров ки, хра не ния и рас пре де ле ния уг ле во до -
родно го сы рья;

уни фи ка цию тре бо ва ний к обо ру до ва нию, ма те ри а лам и тех -
но ло ги ям про ти во кор рози он ной за щи ты, со вер шен ст во ва ние сис-
те мы оцен ки со от вет ст вия (сер ти фи ка ции) пред ло же ний по став щи -
ков;

Рис. 2. Динамика аварийности, число в год/1000 км (1); объемов работ по дефектоскопии, тыс. км (2) и капитальному 
ремонту, км (3)

Рис. 3. Система управления техническим состоянием и целостностью ГТС
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ко го ре гу ли ро ва ния в ОАО “Газ пром”, ак тив ное уча стие в раз ра бот -
ке стан дар тов при ни ма ют пред при ятия про мыш лен но го сер ви са
про ти во кор ро зи он ной за щи ты, вхо дя щие в Не ком мер че ское парт -
нер ст во “СОП КОР”. Этот факт мо жет по слу жить хо ро шей от прав -
ной точ кой для ис пользо ва ния ме ха низ мов, за ло жен ных Фе дераль -
ным за ко ном “О са мо ре гу ли ру ю щих ор га ни за ци ях”.

В за клю че ние не об хо ди мо ос та новить ся на еще од ной ост рой
про б ле ме, тре бу ю щей ско рей ше го ре ше ния, – вопро се ор га ни за -
ции си с те мы под го тов ки, ат те ста ции, по вы ше ния ква ли фи ка ции
кад ров по спе ци аль но стям за щи ты от кор ро зии. Эта про б ле ма ка -
са ет ся не толь ко экс плу а та ци он но го пер со на ла под раз де ле ний
ОАО “Газ пром”, но и при вле ка е мых под ряд ных ор га ни заций. Сле ду -
ет от ме тить, что про б ле ма под го тов ки кад ров на пря мую свя за на с
ка че ст вом ра бот при стро и тель ст ве, ре кон ст рук ции и экс плу а та ции
си с тем про ти во кор ро зи он ной за щи ты. Не одно крат но при хо дит ся
стал ки вать ся с та ки ми фа к та ми, ко гда хо ро шие и до рогие ма те ри а -
лы и обо ру до ва ние в ру ках не до с та точ но ква ли фи ци ро ван но го
персо на ла не да ют ожи да е мо го эф фе к та от при ме не ния. В ка че ст ве
ос нов ных за дач в этой об ла с ти не об хо ди мо вы де лить сле ду ю щие:

пе ре смотр еди но го та риф но-ква ли фика ци он но го спра воч ни ка
в ча с ти уточ не ния долж но ст ных функ ций пер со на ла служб за щи ты
от кор ро зии;

под го тов ку экс пер тов в об ла с ти за щи ты от кор ро зии ме ж ду на -
род но го уров ня и Си с те мы ГАЗ ПРОМ СЕРТ;

раз ра бот ку со в ре мен ных про грамм и обу че ние спе ци а ли стов
по тех но ло ги ям ком п лекс ных кор ро зи он ных об сле до ва ний объ е к -
тов;

под го тов ку экс пер тов и спе ци а ли стов в об ла с ти за щит ных ла -
ко кра соч ных покры тий.

В на сто я щее вре мя в РГУ неф ти и га за им. И. М. Губ ки на дей ст ву -
ют кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции спе ци а ли стов про ти во кор ро зи -
он ной за щи ты. При высо ком тео ре ти че ском уров не под го тов ки спе -
ци а ли стов сла бым ме с том кур сов ос та ет ся пра к ти че ская часть вви -
ду отсут ст вия в этом ака де ми че ском учеб ном за ве де нии серь ез ной
ма те ри аль но-тех ниче с кой ба зы для от ра бот ки пра к ти че ских во п ро -
сов.

В 2009 г. по ини ци а ти ве от рас ле во го на учно го ин сти ту та – ООО
“Газ пром ВНИ И ГАЗ” на ба зе шко лы вы с ше го тех ни че ско го ма с тер ст -
ва на ча то про ве де ние кур сов по вы ше ния ква лифи ка ции спе ци а ли -
стов по за щи те от кор ро зии и рас ши ре ние для этих це лей име ю -
щей ся экспе ри мен таль ной и тех ни че ской ба зы.

Серь ез ным под спорь ем в во п ро се повы ше ния уров ня под го тов -
ки спе ци а ли стов и пре сти жа про фес сии ста ло про ве де ние в этом
же го ду пер во го смо т ра-кон кур са на зва ние “Луч ший спе ци а лист
про ти во кор рози он ной за щи ты”.

со з да ние си с те мы под го тов ки и ат те стации ква ли фи ци ро ван -
ных кад ров раз лич но го уров ня, спо соб ных обес пе чить при ме нение
но во го обо ру до ва ния, ма те ри а лов и тех но ло гий.

Во про сы не об хо ди мо сти ком п лекс но го пе ре смо т ра нор ма тив -
ных до ку мен тов по за щи те от кор ро зии объ е к тов ОАО “Газ пром”
на зре ва ли уже дав но. Из ме не ния стру к ту ры и ха ра к те ра вза и мо дей -
ст вия пред при ятий неф те га зо во го ком п ле к са, вне дре ние но вых ви -
дов обо ру до ва ния, ма те ри а лов и тех но логий про ис хо ди ли бы ст рее,
чем об но в ле ние нор ма тив ной до ку мен та ции. Сроч ное со з дание до -
ку мен тов “по за про су” не по з во ля ло учи ты вать из ме не ния, вно си -
мые в тот же пе ри од в дру гие фор ми ру е мые до ку мен ты. С уче том
то го, что во п ро сы за щи ты от корро зии яв ля ют ся во п ро са ми си с тем -
ны ми, об щи ми для раз лич ных тех но ло ги че ских объ е к тов, ООО “Газ -
пром ВНИ И ГАЗ” раз ра бо та на от кры тая стру к ту ра стан дар тов “За щи -
та от кор ро зии”. Стру к ту ра в на сто я щее вре мя пре д у сма т ри ва ет
пять групп нор ма тив ных до ку мен тов:

ос нов ные по ло же ния, ор га ни за ци онно-ме то ди че ские пра ви -
ла, тер ми ны и оп ре де ле ния;

за щит ные и изо ля ци он ные по кры тия;
элек т ро хи ми че ская за щи та;
ин ги би тор ная за щи та;
мо ни то ринг и про гноз кор ро зи он ных про цес сов.

Пер вые до ку мен ты ком п ле к са стан дартов “За щи та от кор ро зии”
уже раз ра бо та ны и всту па ют в дей ст вие. При раз ра бот ке до ку мен -
тов учи ты ва ет ся опыт при ме нения об ще ев ро пей ских и ме ж ду на -
род ных стан дар тов, ряд по ло же ний ко то рых гар мо ни зи ро ван с под -
го то в лен ны ми к вве де нию в дей ст вие нор ма тив ны ми до ку мен та ми.
От рад но от ме тить, что, как и пре д у смо т ре но Кон цеп ци ей тех ниче с -

Рис. 4. Процесс управления техническим состоянием и целостностью ЕСГ
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Вiдправ на точ ка – вiзит до Бо ри са Євге но ви ча Па то на. Ви дат ний
ук раїнський вче ний, ака демiк Нацiональ ної ака демiї на ук 
Ук раїни, двiчi Ге рой Соцiалiстич ної Працi, учас ник Ве ли кої

Вiтчиз ня ної вiйни Б.Є. Па тон є оче вид цем май же цiло го столiття! У
ро ки Ве ли кої Вiтчиз ня ної вiйни очо лю ва ний йо го бать ком, Євге ном
Ос ка ро ви чем Па то ном, Інсти тут елек т роз ва рю ван ня спря му вав свої
зу сил ля на вдо ско на лен ня вiтчиз ня ної обо рон ної технiки. Зо к ре ма,
роз роб ле ний на у ков ця ми ме тод ав то ма тич но го ду го во го зва рю ван -
ня пiд флю сом лiг в ос но ву ви роб ниц тва звар них кор пусiв танкiв 
Т-34. Цей танк виз на ний кра щим се ред нь о га ба рит ним тан ком 
Дру гої свiто вої вiйни. Зав дя ки надiйнiй зварнiй бронi бу ли вря то ванi
жит тя де сяткiв ти сяч танкiстiв. У 1943 р. за до сяг нен ня в ме ханiзацiї 
та ав то ма ти зацiї зва рю валь них робiт у ви роб ництвi бой о вої технiки
Б.Є. Па тон був на го род же ний ор де ном Тру до во го Чер во но го 
Пра по ра.

У пiсля воєннi ро ки в iнсти тутi роз гор ну лись по дальшi дослiджен -
ня ме та лургiйних про цесiв зва рю ван ня пiд флю сом. У до сить ко рот -
кий термiн ство рю ють ся ос но ви теорiї ме та лургiї зва рю ван ня, новi
тех но логiї та по туж не ви роб ниц тво пла в ле них флюсiв. Як ре зуль тат,
на Хар цизь ко му труб но му за водi здiйснюється пер ше в країнi ви роб -
ниц тво ви со ко якiсних труб ве ли ко го дiамет ра. Це дає вiдчут ний по -
штовх роз вит ку вiтчиз ня ної га зо транс порт ної си с те ми. Сьо годнi
спiвробiтниц тво Інсти ту ту елек т роз ва рю ван ня iменi Є.О. Па то на та
га зо транс порт ної га лузi налiчує вже 65 рокiв. Вiдтак у по ряд ку
обмiну iнфор мацiєю жур нал “Тру бо провiдний транс порт” звер нув ся
до Бо ри са Євге но ви ча Па то на з про хан ням про ко мен ту ва ти од ну
цiка ву фо то графiю, що помiж iнших пред ста в ле на у бiог рафiчнiй
книзi “Б.Є. Па тон”. На нiй зо б ра же но три ви датнi по статi – Б.Є. Па -
тон, В.Ф. Уткiн, В.В. Кар пов. Пе ре дусiм дiзнаємось, що фо то графiя
зроб ле на у Москвi пiд час вiдряд жен ня на пле нум Цен т раль но го

Комiте ту. А далi маємо унiкаль ну на го ду по чу ти спо га ди про цих 
чу до вих лю дей жи во го свiдка Б.Є. Па то на: “Во ло ди мир Фе до ро вич
Уткiн був уч нем ака демiка Ян ге ля. І не див но, що пiсля смертi Ян ге -
ля йо го на ступ ни ком на по садi Ге не раль но го кон ст ру к то ра кон ст ру -
к торсь ко го бю ро “Пiвден не” стає Уткiн. На той час “хо лод на вiйна”
мiж За хо дом та Ра дянсь ким Со ю зом бу ла у са мо му роз палi. На слу -
ху з’яв ляється по нят тя “зiрковi вiйни”. Аме ри канцi за я в ля ють про
ство рен ня у ко с мосi про ти ра кет ної си с те ми, яка бу де спро мож ною
зби ва ти будь-якi ра ке ти. Пе ред ра дянсь ки ми вче ни ми по стає зав -
дан ня ство ри ти по туж ний ядер ний щит. На спецiаль но му засiданнi,
у кабiнетi Л.І. Брежнєва, мо ло дий Ге не раль ний кон ст ру к тор Уткiн,
на за галь ний по див, зро бив до сить смiли ву за я ву. Наскiльки менi
вiдо мо, вiн ска зав на ступ не: “Я зроб лю ра ке ту, яка по до лає все! 
Во на вий де iз цен т ру ядер но го ви бу ху i її не мож ли во бу де зни щи ти
нi на стартi, нi в ко с мосi, нi при на бли женнi до цiлi!” Вже не вдовзi
пiсля низ ки ви про бу вань на ко с мо дромi Бай ко нур у ра кет но му ком -
п лексi СРСР з’яви ла ся обiця на ра ке та з офiцiйною на звою СС-18.
Аме ри канцi ох ре сти ли не пе ре вер ше не творiння генiаль но го кон ст -
ру к то ра Уткiна на звою “Са та на”. Це i зро зумiло, ад же во ни не мог -
ли знай ти нiякої про тидiї цiй ра дянськiй ди во-ра кетi! На пев но, що i
досi не знайш ли.” 

Далi на фо то графiї – Во ло ди мир Ва силь о вич Кар пов. У ходi
бесiди з’ясо вується, що Бо рис Євге но вич не знав, що Во ло ди ми ра

Скажи менi, хто твiй друг, i я скажу, хто ти

2010 рiк проголошено Роком ветеранiв Другої свiтової вiйни. Цей факт, як i взагалi свiдоме життя, спонукає нас
вiддати данину безмежної поваги людям, на долi яких випав найважчий iсторичний перiод – Велика Вiтчизняна
вiйна та буремнi роки пiслявоєнної вiдбудови. Ми пишаємося героями, прiзвища яких знаходимо в iсторичних
архiвах газової промисловостi. Нам вдалося вiднайти деякi цiкавi епiзоди, якi допоможуть вiдтворити образи
видатних людей, які достойнi наслiдування та вiчної пам’ятi майбутнiх поколiнь. Наша оповiдь торкнеться такого
поняття, як “дружба, загартована вiйною”. На вiйнi була єдина професiя – “захищати Biтчизну”. Пiсля вiйни
кожен працював за обраним фахом, але подвиги товаришiв на мирному фронтi надихали так само, як їхня
звитяга на полi бою пiд час вiйни. Вони пишалися один одним, розповiдали один про одного i давали раду, коли
треба. Нiхто не хизувався власними подвигами, зате, при нагодi, згадував про подвиги товаришiв. Завдяки чому
ми i маємо ту iнформацiю, яку наразi пропонуємо до уваги наших читачiв. 

В.І. Жук, А.С. Левченко, ДК “Укртрансгаз”

Б.Є. Патон з письменником В.В. Карповим і Генеральним конструктором,
академіком В.Ф. Уткіним.  Москва, березень 1986 р.
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ю щих под раз де ле ний пол ка, тов. Кар пов про ник с груп пой бой цов
в его рас по ло же ние, где, ри с куя сво ей жиз нью, лич но кор ре к ти руя
стрель бу, вы зы вал на се бя арт огонь и тем са мым со р вал контр ата -
ку про тив ни ка; бла го да ря его хра б ро сти и ге рой ст ву ог нем ар тил -
ле рии бы ло унич то же но бо лее 200 нем цев, со жжен один танк
“тигр” и са мо ход ная пуш ка “фер ди нанд”. В этих бо ях тов. Кар пов
был ра нен, но он не по ки нул по ле боя, а про дол жал ве с ти не рав -
ный бой с про тив ни ком… За не од но крат но про яв лен ный лич ный
ге ро изм в бо ях с не мец ки ми ок ку пан та ми тов. Кар пов до с той ный
пред ста в ле ния к вы с шей пра ви тель ст вен ной на гра де – Ге рой 
Со вет ско го Со ю за. 

21 сен тя б ря 1943 го да”. 
Навiть ско ро че ний змiст на го род но го ли с та вiдо б ра жає справж-

нiй ге роїзм В.В. Кар по ва. Про те зван ня Ге роя Ра дянсь ко го Со ю зу
Кар по ву при свою ють май же че рез рiк – 4 лип ня 1944 р., згiдно з 
на ка зом Пре зидiї Вер хов ної Ра ди СРСР . А до по ки спра вед ливiсть
бра ла го ру над полiтич ни ми упе ред жен ня ми, на зга ду ва но му листi
май орiла чер во на ре зо люцiя: “Вы ду ма е те, ко го пред ста в ля е те?!”

“Хо ро ша бу ла, не зви чай на Лю ди на – дiйсно з ве ли кої лiте ри!”, –
ка же Б.Є.Па тон. – Ми з ним ча с то ба чи лись у Москвi, на пле ну мах
ЦК. Вiн ба га то зро бив! Йо го тре ба зав жди пам’ята ти, лю би ти i 
по ва жа ти. А з цим ув’яз нен ням – при кра iсторiя… Мо ло дець Кор ту -
нов, що пiдтри му вав Кар по ва тодi, на вiйнi”.

Далi Бо рис Євге но вич про сто i цiка во зга дує про Олексiя Ки ри -
ло ви ча Кор ту но ва: “Кабiнет Олексiя Ки ри ло ви ча мiстив ся на дру го -
му по версi особ ня ка, що ко лись на ле жав куп цю Ря бу шинсь ко му.
Там був до сить ве ли кий бал кон. От ми i про ход жу ва ли ся на то му
бал конi вздовж i впо пе рек. Про ход жу ва лись i роз мо в ля ли про
рiзне. Пе ре довсiм Олексiя Ки ри ло ви ча цiка ви ли iнно вацiї що до
будiвниц тва магiстраль них га зо про водiв. У свою чер гу я мав, що
вiдповiсти. Ад же за моєї iнiцiати ви у на шо му iнсти тутi са ме бу ли
роз гор нутi ро бо ти зi спецiаль ної елек т ро ме та лургiї. Тоб то, про во ди -
лись по шу ковi дослiджен ня та ек спе ри мен тальнi роз роб ки з ви ко -
ри стан ням зва рю валь них дже рел пiдiгрiву для от ри ман ня ме талiв
та сплавiв над ви со кої якостi та пiдви ще ної надiйностi. 

У про екцiї на га зо ву про ми словiсть го лов ни ми на пря ма ми на ших
дослiджень i роз ро бок бу ли: вдо ско на лен ня та ав то ма ти зацiя тех -
но логiй зва рю ван ня стикiв труб в умо вах тра си та ор ганiзацiя 
ви роб ниц тва труб ве ли ких дiаметрiв iз ста лей, якi б за до воль ня ли
безпе ре рвно зро ста ючi ви мо ги до ме ханiчних вла сти во стей. Тру ба –
найбiльш вжи ва не сло во у на ших роз мо вах з мiнiстром га зо вої 
про ми сло востi. Кор ту но ва зна ли всi. А го лов не – по ва жа ли! Вiн мав
не зви чай ну бiог рафiю i сам був лю ди ною не зви чай ною. Вiдрад но,
що про Кор ту но ва пи шуть кни ги. Отож, є надiя, що ле ген дар ний
мiнiстр слу гу ва ти ме взiрцем для май бутнiх по колiнь як га зо викiв,
так i пред став никiв iнших про фесiй, яким ста не муд ростi цiка ви тись
по пе реднiм досвiдом iз жит тя ви дат них лю дей.” 

Лю ди з ве ли кої лiте ри, не за леж но вiд їхньо го фа ху та вiд то го,
росiяни во ни чи ук раїнцi, три ма ли ся один од но го, згур то ву ва ли ся
дов ко ла єди ної ме ти – зро би ти мож ли ве i не мож ли ве, щоб жи ти у
ба гатiй та не пе ре можнiй країнi. Во ни не го во ри ли гас ла ми, не хи зу -
ва ли ся своїми по са да ми, а у ходi дружнiх бесiд iнко ли вирiшу ва ли
такi спра ви, яких не зда тен був вирiши ти жо ден пле нум ЦК. 

Ба га то цiка вих фактiв зна хо ди мо у спо га дах ве те ра на га зо вої 
га лузi Пе т ра Ми хай ло ви ча Му жилiвсько го. За вне сок у роз бу до ву
вiтчиз ня ної га зо транс порт ної си с те ми П.М. Му жилiвський на го род -
же ний ор де ном “Знак По ша ни”, йо му при своєне зван ня “По чес ний
працiвник га зо вої про ми сло востi”, вiн ла у ре ат премiї Ра ди Мiнiстрiв
СРСР, кан ди дат технiчних на ук. Пе т ру Ми хай ло ви чу по ща с ти ло осо -
би сто зна ти ба гать ох лю дей, яки ми пи шається га зо ва га лузь. Влас не,
i сам Пе т ро Ми хай ло вич є лю ди ною, жит тя i дiяльнiсть якої вiддзер -
ка лю ють цiлу епо ху на шої iсторiї. Йо го фа хо вий шлях вiд iнже не ра
Кра силiвської КС, го лов но го iнже не ра Бер дичiвсько го, Днiпро пе т -
ровсь ко го рай он них уп равлiнь Київсько го уп равлiння з ек с п лу а тацiї
га зо про во ду “Да ша ва–Київ”, го лов но го iнже не ра Днiпро пе т ровсь -
ко го, потiм Харкiвсько го уп равлiння магiстраль них га зо про водiв 

Ва силь о ви ча вiдне дав на не має се ред жи вих. Вiн ду же за сму тив ся че -
рез цю звiстку. Та ка вже до ля дов го жи те ля – про вод жа ти у вiчнiсть
ста рих друзiв. Вди в ляємось в усмiхне не об лич чя на фо то графiї та ра -
зом зга дуємо Во ло ди ми ра Ва силь о ви ча – йо го не лег ку до лю, воєннi
под ви ги та цiкавi книж ки. У су час но му свiтi В.В. Кар пов вiдо мий як
ви дат ний росiйсь кий пись мен ник, публiцист та гро мадсь кий дiяч.
Йо го вва жа ють пер шим iсто ри ком, який оп ри люд нив план Ге не -
раль но го шта бу Чер во ної Армiї про на ступ на Нiмеч чи ну вiд 
15 трав ня 1941 р. Цей план, по з на че ний пiдви ще ним гри фом се к рет -
ностi, опублiко ва но у книзi В.В. Кар по ва “Мар шал Жу ков, йо го 
со рат ни ки та про тив ни ки у ро ки вiйни i ми ру”. За жит тя пись мен ник
на пи сав ве ли ку кiлькiсть цiка вих i прав ди вих творiв про Ве ли ку
Вiтчиз ня ну вiйну. У 1977 р. йо го ро ман “Взя ти жи вим” був вiдзна че -
ний премiєю Мiнiстер ст ва обо ро ни СРСР. У 1986 р. повiсть В.В. Кар -
по ва “Пол ко во дець” удо стоєна Дер жав ної премiї СРСР.

З не пе ресiчним та лан том пись мен ник змаль о вує фа к ти i об ра зи
лю дей. Мiж тим йо го влас ний об раз теж опо ви тий сла вою, хо ча 
по ча ток життєво го шля ху В.В. Кар по ва був, як ка жуть, не для сла бо -
ду хих. Із кни ги В.В. Кар по ва “Пол ко во дець” (мо вою оригiна лу): “Эти
вос по ми на ния при дет ся на чать с то го, что я не знал о гря нув шей
вой не. Я не знал о на чав шей ся вой не ни 22 ию ня 1941 г., ни че рез
не де лю, ни че рез ме сяц. Не мо жет та кого быть? Очень да же мо -
жет… Я жил с ро ди те ля ми в Таш кен те. В 1939 г., по с ле окон ча ния
шко лы, по сту пил в Таш кент ское во ен ное учи ли ще им. В.И. Ле ни на.
В мае 1941 г. в учи ли ще был оче ред ной вы пуск лей те нан тов. Но на
скла де ос тал ся не вы дан ным один ком п лект об мун ди ро ва ния: ши -
нель и гим на стер ка с дву мя ку ба ря ми на пет ли цах, но вый хру стя -
щий ре мень, хро мо вые са по ги, че мо дан и про чее “при да ное” мо -
ло до го ко ман ди ра. Это мой ком п лект… Ме ня аре сто ва ли не за дол -
го до вы пу с ка. И вот за что. Од на ж ды, го то вясь к се ми на ру, я чи тал
бро шю ру о ра бо те Ле ни на “Что де лать?”. Я под черк нул в ней крас -
ным ка ран да шом имя Ле ни на – оно упо ми на лось 60 раз, а си ним
ка ран да шом Ста ли на, о нем го во ри лось 80 раз. Я по ка зал со се ду
свои под сче ты в бро шю ре. Это го бы ло до с та точ но. Ме ня аре сто ва -
ли. В 19 лет я стал “вра гом на ро да”. Пер вый во п рос, ко то рый мне
за да ли на до про се, зву чал так: “Кто вам да вал за да ние ком про -
мен ти ро вать во ж дя на ро дов Ио си фа Ста ли на?” …Че рез не сколь ко
ме ся цев ме ня пе ре ве ли в об щую ка ме ру. Ес те ст вен но, я стал спра -
ши вать, ка кие но во сти на во ле. Мой со бе сед ник, ис ху дав ший че ло -
век, пе чаль но ска зал: “Де ла пло хи, на ши вой ска ос та ви ли Ки ев”. 
В пол ной уве рен но сти, что со мной го во рит су ма сшед ший, я ото -
шел от это го че ло ве ка по даль ше. За тем я по го во рил с дру гим,
треть им… Вот так я впер вые ус лы шал о вой не”. 

Дiзнав шись про вiйну, ув’яз не ний Кар пов вiдпра вив на iм’я Го ло -
ви Пре зидiї Вер хов ної Ра ди СРСР Калiнiна ли с та, в яко му, замiсть 
то го, щоб про си ти про по ми лу ван ня, ви ма гав вiдпра ви ти йо го на
фронт – за хи ща ти Вiтчиз ну. Вiдтак Кар по ва вiдпра ви ли на фронт з
примiткою: “до си жи вать ос тав ший ся срок по с ле окон ча ния вой ны,
ес ли во вре мя бо ев не оп рав да ет се бя от важ ны ми дей ст ви я ми”. 

У 1942 р. ко лишнiй в’язень воює у складi 45-ї армiйсь кої штраф -
ної ро ти Калiнiнсько го фрон ту. Ли ше у лю то му 1943 р. за вiдва гу у
бо ях су димiсть з В.В. Кар по ва бу ла зня та. Вiн воює у складi 134-ї
стрiлець кої дивiзiї 629-го стрiлець ко го пол ку пiд ко ман ду ван ням
О.К. Кор ту но ва. Кар пов стає ко ман ди ром взво ду розвiдникiв, от ри -
мує зван ня стар шо го лей те нан та, ме даль “За вiдва гу” та ор ден Чер -
во ної Зiрки. На йо го ра хун ку за хо п лен ня 79 “язикiв”. Про вiдважнi дiї
В.В. Кар по ва дiзнаємось зi змiсту на го род но го ли с та, на пи са но го 
ко ман ди ром пол ку О.К. Кор ту но вим: 

“… За вре мя на сту па тель ных бо ев с 13.08.43 г. в Пре чи стен ском
и Ду хов щин ском рай онах Смо лен ской об ла с ти тов. Кар пов не од но -
крат но про яв лял лич ный ге ро изм и от ва гу. За этот пе ри од бо лее 
30 раз с груп пой раз вед чи ков пе ре хо дил че рез ли нию обо ро ны
про тив ни ка в его ты лы, где, не счи та ясь ни с ка кой опас но стью для
жиз ни, на но сил уда ры по пре во с хо дя щим си лам про тив ни ка. 
В ночь на 19.08.43 г., ко гда про тив ник в рай оне вы со ты 259,1 со сре -
до то чил боль шие си лы для пе ре хо да в контр ата ку про тив на сту па -
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Го лов га зу СРСР до за ступ ни ка на чаль ни ка Го лов но го на у ко во-тех-
нiчно го уп равлiння Мiнгаз про му СРСР про ля гає че рез Ук раїну до
Росiї, а у йо го спо га дах тiсно пе реплiта ють ся долi ук раїнських та
росiйсь ких ге роїв, які ма ли єди ну ме ту як на воєнно му, так i на мир -
но му фрон тах та ке ру ва ли ся єди ним гас лом: “Ви с то я ти, здо ла ти, 
пе ре мог ти!” З iм’ям П.М. Му жилiвсько го, пе ре дусiм, пов’яза не ста -
но в лен ня i роз ви ток Харкiвсько го уп равлiння магiстраль них га зо -
про водiв, яке сьо годнi є однiєю з найбiльших стру к тур вiтчиз ня но го
па лив но-енер ге тич но го ком п ле к су. Ство рен ню Харкiвсько го УМГ
пе ре ду ва ла ор ганiзацiя Днiпро пе т ровсь ко го уп равлiння магiстраль -
них га зо про водiв у 1959 р. пiсля вве ден ня в ек с п лу а тацiю га зо про -
во ду “Ше бе лин ка–Днiпро пе т ровськ”. На той час у Хар ковi iсну ва ло
рай он не уп равлiння га зо про во ду “Ше бе лин ка–Харкiв”, що вхо ди ло
до скла ду уп равлiння ек с п лу а тацiї га зо про во ду “Да ша ва–Київ”. 
20 лю то го 1959 р. Харкiвське рай он не уп равлiння пiдпо ряд ко ву ють
щой но ство ре но му Днiпро пе т ровсь ко му УМГ. А вже в липнi 1960 р.
Днiпро пе т ровсь ке УМГ бу ло пе ре ба зо ва не у мiсто Харкiв. Вiдтак 
ор ганiзо ва но Харкiвське уп равлiння магiстраль них га зо про водiв. 
До речi, по мил ко ве ото тож нен ня Харкiвсько го рай он но го уп равлiн-
ня з Харкiвським УМГ ста ло при во дом курйо зу з ювiлеєм. 

Рокiв зо два то му Харкiвське уп равлiння магiстраль них га зо про -
водiв вiдсвят ку ва ло своє 50-рiччя. Ювiлейнi уро чи стостi пройш ли на
сла ву, а тро хи зго дом з’ясу ва ло ся, що свят ку ва ти бу ло за ра но…
Харкiвське рай уп равлiння увiйшло до скла ду Харкiвсько го УМГ ра -
зом з Бєлго родсь ким, Крас нопiльсь ким, Кри ворiзьким та Курсь ким
рай он ни ми уп равлiння ми. Зго дом, 6 ве рес ня 1960 р., згiдно з на ка -
зом №229 Го лов га зу СРСР, до скла ду Харкiвсько го УМГ до да ли ся ще
два рай оннi уп равлiння – Брянсь ке та Ба бинiнське, що по пе ред ньо
пе ре бу ва ли на ба лансi Мо с ковсь ко го уп равлiння магiстраль них 
га зо про водiв. Та ким чи ном, на перiод 1960 р. у складi Харкiвсько го
УМГ пра цю ва ло сiм рай он них уп равлiнь. З вве ден ням в ек с п лу а тацiю
га зо про во ду “Ше бе лин ка–Бєлго род–Курськ–Брянськ–Мо ск ва”, тоб -
то вiд са мо го по чат ку, ро бо та Харкiвсько го УМГ бу ду ва ла ся за прин -
ци пом тех но логiчної єдностi та цiлiсностi. Уп равлiння ске ро ву ва ло
уз год же ну ро бо ту тех но логiчних об’єктiв, роз та шо ва них на те ри торiї
Мол до ви, Ук раїни та Росiї. За до сить ко рот кий термiн Харкiвське
УМГ ста ло од ним з найбiльших уп равлiнь Мiнiстер ст ва га зо вої про -
ми сло востi СРСР, що кон т ро лю ва ло ве ле тенсь ку ме ре жу га зо про -
водiв, яка роз гор ну ла ся на те ри торiї по над де сят ка об ла с тей. 

За ну рив шись в архiвнi до ку мен ти Харкiвсько го УМГ, що най пер ше
вiдна хо ди мо прiзви ще Ко ма ровсь кий. Пер ший фа хо вий досвiд 
Ро ман Ан то но вич Ко ма ровсь кий на бу вав у Київсько му уп равлiннi з
ек с п лу а тацiї га зо про во ду “Да ша ва–Київ”. Вже у ста тусi провiдно го
спецiалiста, згiдно з на ка зом Го лов но го уп равлiння га зо вої про ми -
сло востi при Радi Мiнiстрiв СРСР, йо го бу ло при зна че но на чаль ни -
ком Днiпро пе т ровсь ко го рай он но го уп равлiння з ек с п лу а тацiї га зо -

про во ду “Ше бе лин ка–Днiпро пе т ровськ”, яке 
зго дом ре ор ганiзу ва ло ся в Днiпро пе т ровсь ке
УМГ та пе ре ба зу ва ло ся у Харкiвське уп равлiння
магiстраль них га зо про водiв. Ро ман Ан то но вич
учас ник двох воєн – Гро ма дянсь кої та Ве ли кої
Вiтчиз ня ної. Ста рим бiльшо ви ком на зи ва ли йо го
то ва ришi по ро ботi. Гро ма дянсь ку вiйну Ко ма -
ровсь кий прой шов з шаб лею, Ве ли ку Вiтчиз ня ну –
на тан ку за ступ ни ком ко ман ди ра ок ре мої тан ко -
вої бри га ди у складi Ок ре мої При морсь кої армiї,
що у 41-му вiдзна чи ла ся пiд час обо ро ни Оде си та
Се ва сто по ля. На мир но му фронтi вiн був муд рим i
прин ци по вим керiвни ком. “Ска зав, як вiдру бав, –
зга дує П.М. Му жилiвський у кон текстi iсторiї про
пе ре ба зу ван ня Днiпро петровсько го УМГ у мiсто
Харкiв. – Днiпро пе т ровськ i Харкiв зав жди спе ре -
ча ли ся за лiдер ст во. Харкiв був по туж ним про ми -
сло вим цен т ром, до то го ж сто ли цею Ук раїни.
Отож, харкiв’яни вва жа ли, що по тенцiал їхньо го
мiста є най ви щим, а Днiпро пе т ровськ во ни сприй -

ма ли як ве ли ку провiнцiю. На при к лад, здiйсни ти обмiн квар ти ри з
днiпро пе т ровсь кої на харкiвську бу ло аж над то склад но. За та ких
умов ми з Р.А. Ко ма ровсь ким i при бу ли з Днiпро пе т ровсь ка у Харкiв.
Нас прий няв се к ре тар Харкiвсько го мiськко му партiї Ля бо га .

Ми до повiли про те, що уп равлiння у пов но му складi пе реїха ло
в Харкiв i го то ве при сту пи ти до ро бо ти. На що се к ре тар мiськко му
партiї, ще до сить мо ло да лю ди на, мен торсь ким то ном за я вив: 
“Ми тут, у Хар ковi, мог ли б обiйти ся i без вас. Мiськком у змозi уком -
п ле к ту ва ти будь-яке уп равлiння влас ни ми спецiалiста ми будь-яко го
профiлю”. На це Р.А. Ко ма ровсь кий вiдповiв: “Я у 1918-му звiльняв
Харкiв i був по ра не ний у но гу в бою бiля Чер во них ка зарм. А те пер
скажiть, хто з нас бiльше харкiв’янин – Ви чи я?!” Пiсля чо го се к ре -
тар пом’як шав, i ми про дов жи ли роз мо ву, яка три ва ла не бiльше
де ся ти хви лин…” 

У перiод, ко ли Р.А. Ко ма ровсь кий очо лю вав Харкiвське УМГ, 
во но ста ло треть ою i чи не найбiльшою куз нею кадрiв га зо вої про -
ми сло востi. Пер ши ми фа хо ви ми шко ла ми вва жа ють ся, як вiдо мо,
Мо странс газ (ек с п лу а тацiя га зо про во ду “Са ра тов–Мо ск ва”) та
Київське уп равлiння (ек с п лу а тацiя га зо про во ду “Да ша ва–Київ”). Ро -
ман Ан то но вич мав власнi пе ре ко нан ня що до фа хо во го за гар ту ван -
ня мо ло дих спецiалiстiв. Те орiї не до сить – вва жав ста рий бiльшо -
вик, – май бутнiй уп равлiнець по-справж ньо му фор мується “в бою”,
тоб то у ви роб ни чих умо вах. Пiд на гля дом досвiдче них ко лег мо лодь
вив ча ла ази ви роб ни чих про цесiв. Ме тод Ко ма ровсь ко го да вав 
чу довi ре зуль та ти – кад ри га зо вої про ми сло востi по пов ню ва лись 
ви со ко к лас ни ми фахiвця ми та без до ган ни ми уп равлiнця ми. За ви сокi
тру довi до сяг нен ня у 1966 р. Р.А.Ко ма ровсь ко му бу ло при своєно
зван ня Ге роя Соцiалiстич ної Працi. 

Ще од не яс к ра ве прiзви ще з iсторiї Харкiвсько го УМГ – Се ме ня -
ко. Па в ло Іва но вич Се ме ня ко май же два де ся тилiття про пра цю вав 
у Харкiвсько му уп равлiннi. Учас ник Ве ли кої Вiтчиз ня ної вiйни, Ге рой
Ра дянсь ко го Со ю зу, вiн зав жди i в усь о му був взiрцем для своїх 
ко лег по ро ботi. Цiкавi фа к ти зна хо ди мо зно ву ж та ки у спо га дах
П.М. Му жилiвсько го. 

Зга ду ю чи про П.М. Се ме ня ка, Му жилiвський нiко ли не об хо дить
ува гою ще двох ге роїв – О.К. Кор ту но ва та В.В. Кар по ва: “П.І. Се ме-
ня ко слу жив у то му ж пол ку, що i В.В. Кар пов, пiд ко ман ду ван ням
О.К. Кор ту но ва. Своєму ко ман ди ровi П.І. Се ме ня ко зо бов’яза ний
своїм жит тям. Ста ло ся це у 1944 р. Їх полк у складi Ко вель сь ко го
удар но го уг ру пу ван ня 1-го Бiло русь ко го фрон ту вiв бой овi дiї, роз -
гор та ю чи на ступ на Вiслу. Бiля с. Лю бимiв П.І. Се ме ня ко був тяж ко
по ра не ний. Пiд во ро жим обстрiлом О.К. Кор ту нов винiс з по ля бою
сво го од но пол ча ни на i тим са мим вря ту вав йо му жит тя. Вес ною
1945-го полк, яким ко ман ду вав О.К. Кор ту нов, брав участь у Вiсло-
Одерськiй опе рацiї. Прор вав ши лiнiю обо ро ни нiмцiв, вiн вий шов
на опе ра тив ний простiр. Приб лиз но че рез день нiмцi, стяг нув ши
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ме не зустрiв чо ловiк рокiв п’ят де ся ти. Дiзнав шись, що я з мiнiстер -
ст ва, вiн од ра зу по чав скар жи тись на вiдсутнiсть га зу у цiло му 
се лищi. Що най пер ше я вирiшив ре тель но ог ля ну ти увесь лан цюг
по дачi га зу у по меш каннi скарж ни ка. Пе ревiрив за тул ку, роз -
подiльний кран – все в по ряд ку, газ по ви нен по сту па ти. “Не йде!”,
– жалiється чо ловiк. Я ог ля нув га зо вий ко тел. З’ясу ва ло ся, що 
гос по дар по меш кан ня про сто не ввiмкнув ко тел. Тре ба бу ло ли ше 
на тис ну ти кноп ку елек т ро магнiтно го пу с ка ча i за па ли ти по лум’я.
Пiсля чо го пу с кач спраць о вує i вiдкри вається по да ча га зу. Я розгнi-
вав ся на скарж ни ка – хiба вiн сам не мiг за па ли ти ко тел i пе ревiри -
ти, є газ чи нi. По к ли кав йо го i ка жу: “Навiщо ж Ви так вчи ни ли? За -
те ле фо ну ва ли са мо му мiнiстру?! Нев же не мож на бу ло звер ну тись
до га зо вої служ би. Во ни б Вам до по мог ли вирiши ти та ке дрiб’яз ко -
ве пи тан ня навiть по те ле фо ну!” На що скарж ник у до сить грубiй
формi вiдповiв: “Я бу ду дзво ни ти ко му тре ба i ко ли тре ба! А Ви 
зо бов’язанi виїзди ти на кож ний ви к лик!” Спан те ли че ний та ким 
на хаб ст вом, я пiшов до своєї ма ши ни. По до розi зустрiв iншо го 
чо ловiка з то го са мо го се ли ща. Ка жу йо му: “Тут та кий-то дзво нить
на шо му мiнiстру че рез якусь дрiбни цю”. Чо ловiк зро зумiв, про ко го
йдеть ся, i по яс нив у чо му спра ва: “Той сам був мiнiстром на Ук раїнi.
Це ко ли пiд час Гро ма дянсь кої вiйни 1918 р. бiльшо ви ки за хо пи ли
Київ. Тi бiльшо ви ки i при зна чи ли йо го мiнiстром. На цiй по садi вiн
про пра цю вав п’ять днiв. А потiм прийш ли пет люрiвцi i виг на ли
бiльшо викiв ра зом з їхнiм мiнiстром. Хоч вiн i втра тив по са ду, але
мiнiстром вiн вiдчу ває се бе i досi…” Врештi-решт я за спо коївся i
став роз ди в ля ти ся дов ко ла. Маль ов ни че се ли ще роз ки ну лось 
по бли зу нинiшньої кiльце вої до ро ги Мо ск ви. За бу до ва не во но 
од но по вер хо ви ми дач ни ми бу ди ноч ка ми до воєнно го зраз ка. Цi гар-
нi бу ди ноч ки роз та шо ванi у хвой но му лiсi. Край се ли ща виднiвся
не ве лич кий луг, болiтце, а далi синь ою смуж кою протiка ла безiмен -
на рiчеч ка, яких ти сячi у Пiдмо сков’ї. За тиш но жи ли у цьо му ти хо му
i кра си во му мiсцi тi, хто про су ва ли на свiтовi рин ки то ва ри, ви го то -
в ленi пiдприємства ми Ра дянсь ко го Со ю зу, за без пе чу ва ли пiдтрим ку
ук ла дан ня вигiдних угод з екс пор ту ра дянсь ко го га зу та за купiвлю
на ви ру че ну ва лю ту то варiв, не обхiдних для на шо го на род но го гос -
по дар ст ва. Я уя вив собi, як ко лишнiй мiнiстр хо дить в гостi до сусiдiв
i хи зується тим, що пров чив га зо во го мiнiстра СРСР… 

Те пер, че рез ба га то рокiв, мабуть, цих ти хих мiсць вже дав но 
не iснує. З’яви ли ся гло бальнi про б ле ми люд ст ва, змiнив ся клiмат,
погiрши ли ся еко логiчнi умо ви, дав но пе ре со хли ма ленькi рiчки,
болiтця, зни к ли пта хи i ри ба…Та кою ви со кою цiною до сяг ну та цивi-
лiзацiя, збiльшен ня об сягiв ви роб ниц тва (ме талiв, хiмiчної про дукцiї
то що). По вер нув шись до Мо ск ви, я до повiв Олексiю Ки ри ло ви чу,
що йо го до ру чен ня ви ко на но – газ пiдклю че но. І роз повiв, у чо му
там бу ла спра ва. Та кож ска зав, що про вся кий ви па док за ли шив
скарж ни ковi свiй но мер те ле фо ну, аби вiн те ле фо ну вав менi, а не
мiнiстру, мо в ляв, сам до по мо жу у разi не обхiдностi. Мiнiстр засмiяв -
ся та по дя ку вав менi за те, що я вря ту вав йо го вiд ча с тих дзвiнкiв
ста ро го бiльшо ви ка”.

Не за бутнi об ра зи ве те ранiв, iстин них ли царiв, обо ронцiв i твор-
цiв щас ли во го жит тя – найк ра щий взiрець для су час но го по колiння,
яко му ча сом не стає муж ностi й муд ростi для прий нят тя важ ли вих
рiшень та рiшу чих дiй, яких ви ма гає спу с то ше не сьо го ден ня. Будь мо,
як во ни, – вiдваж ни ми, праць о ви ти ми i життєрадiсни ми! Три май мось
один од но го у праг неннi до сяг ти за повiтної ме ти – до б ро бу ту сво го
та своєї країни. І по вер нуть ся пта хи у синє не бо, ри би – у синi рiки;
розквiтнуть у лу гах па хучi квiти, вiдро дять ся спу с то шенi над ра бла -
го дат ної землi. А щоб бу ти з га зом, iнко ли до с тат ньо увiмкну ти свiй
“ко тел”.

На прикiнцi цiєї роз повiдi до реч но про ци ту ва ти теплi сло ва ака де-
мiка Б.Є. Па то на: “І вза галi-то хо ро ших лю дей ми сьо годнi зга да ли,
ду же хо ро ших!”

Свiтла пам’ять ге ро ям, яких уже не має се ред жи вих.
Дов голiття i мiцно го здо ров’я ве те ра нам, якi по сьо годнi на ди ха -

ють нас своїм яс к ра вим ро зу мом, ви т рим кою i справж ньою лю бов’ю
до жит тя.

значнi пiхотнi i тан ковi ча с ти ни, ата ку ва ли нашi по зицiї. Ство ри лись
тяжкi об ста ви ни. Про те вiдваж ний полк ви т ри мав на тиск i по зицiю
не за ли шив! За цю опе рацiю ба гать ом воїнам при своїли зван ня 
Ге роя Ра дянсь ко го Со ю зу, у то му числi О.К. Кор ту но ву та П.І. Се ме-
ня ці”.

Чис леннi вiдзна ки свiдчать про ратнi та мирнi под ви ги Па в ла Іва -
но ви ча Се ме ня ка: ор ден Ве ли кої Вiтчиз ня ної вiйни І-го сту пе ня, ор -
де ни Чер во ної Зiрки, Ленiна, Чер во но го Пра по ра, Тру до во го Чер во -
но го Пра по ра та iн. У мир ний час вiн нiко ли не жалiвся на не ду ги вiд
воєнних по ра нень. Нав па ки, вмiв на лаш ту ва ти iнших на бадь о рий
лад. Ко лишнiй фрон то вик стiйко ви т ри му вав во ро жий на тиск ви роб -
ни чих про б лем, яких у га зовiй га лузi пiсля воєнних часiв бу ло чи ма ло.
На ва ги влас но го жит тя ста вив Се ме ня ко вирiшен ня зло бо ден них
зав дань. На при к лад, та ких, як при дбан ня всю дихiдно го ав то транс -
пор ту для сво го пiдприємства у перiод ве ли ко го дефiци ту технiки.
Тут, об раз но мож на ска за ти, що О.К. Кор ту нов ще раз вря ту вав жит -
тя П.І. Се ме ня ці. Це ста ло ся у 1966 р. Вже бу ду чи на по садi мiнiстра
га зо вої про ми сло востi, О.К. Кор ту нов вiднай шов мож ливiсть за без -
пе чи ти Харкiвське УМГ ав то мобiля ми ГАЗ-69. По се ред ни ком у цiй
справi ви с ту пав П.М. Му жилiвський. Нез ва жа ю чи на те, що вiн уже
пра цю вав у Москвi, про те вболiвав за рiдне Харкiвське УМГ. Вiдтак
зго ло сив ся ор ганiзу ва ти зустрiч Се ме ня ка з мiнiстром. Звiсно, що
Па в ло Іва но вич при був до мiнiстер ст ва з ме тою роз до бу ти всю дихiд.
Зга дує П.М. Му жилiвський: “Ми з Па в лом Іва но ви чем пiднiма ли ся
кру ти ми схо да ми на дру гий по верх. Аж рап том я по ба чив, що нам
на зустрiч спу с кається Олексiй Ки ри ло вич, тоб то мiнiстр Кор ту нов.
Ввiчли во привiтав шись, я зби рав ся по сту пи ти ся до ро гою, та зовсiм
не сподiва но для ме не мiнiстр з радiсни ми привiталь ни ми ви гу ка ми
схо пив в обiйми Па в ла Іва но ви ча! Я на мить ото ропiв, але вже за
хви ли ну зро зумiв, що й до чо го. Це бу ла зустрiч двох бой о вих то ва -
ришiв. “Ти пам’ятаєш?” “Аяк же!” – сло во за сло вом во ни зга ду ва ли
подiї своїх фрон то вих буднiв. Радiсть пе ре мог, сму ток втрат, те п ло
друж ньої зустрiчi – все зли ло ся в єди ний бурх ли вий сплеск емоцiй.
Го во ри ли на схо дах, вже не помiча ю чи нiко го i нiчо го. А вже тро хи
сха ме нув шись вiд та кої приємної не сподiван ки, Кор ту нов за про сив
Се ме ня ко та ме не до сво го кабiне ту…”. 

До Хар ко ва Па в ло Іва но вич Се ме ня ко по вер тав ся з пе ре мо гою –
за ним їха ли два но вень ких ГАЗ-69. Це був ве ли кий здо бу ток на мир -
но му фронтi га зо вої про ми сло востi, що сим волiзу вав справж ню 
чо ловiчу друж бу. Бой овi то ва ришi, не за леж но вiд рангiв i по сад, 
зав жди пiдтри му ва ли дружнi зв’яз ки – нiко ли не ста ви ло ся пiд сумнiв
про хан ня про до по мо гу: “Тре ба – зна чить тре ба!”. Існу ва ли не по -
руш на довiра та взаємо по ва га, пiдтвер д женi за галь ни ми пе ре мо га -
ми у бо ротьбi за мир не та бла го по луч не жит тя. 

Як що в нашiй оповiдi пiдкрес ли ти прiзви ща, то, мож ли во, прiз-
ви ще Кор ту нов ви я вить ся найбiльш вжи ва ним. І це цiлком спра вед -
ли во. В перiод Ве ли кої Вiтчиз ня ної вiйни Олексiй Ки ри ло вич Кор ту -
нов по стає пе ред на ми як вiдваж ний ко ман дир пол ку. Вiн ка ва лер
низ ки бой о вих на го род, Ге рой Ра дянсь ко го Со ю зу. У пiсля воєнний
перiод О.К. Кор ту нов – фун да тор Мiнiстер ст ва га зо вої про ми с-
ло востi i пер ший мiнiстр га зо вої про ми сло востi. Пiд йо го керiв-
ниц твом за кла де на мiцна ос но ва єди ної вiтчиз ня ної си с те ми га зо -
по ста чан ня. Всебiчно роз ви не на осо бистiсть, та ла но ви тий iнже нер,
пре крас ний керiвник i надiйний то ва риш – це да ле ко не пов ний 
пе релiк чес нот О.К. Кор ту но ва. Про ньо го пи шуть кни ги i скла да ють
ле ген ди. 

Цiка ва iсторiя за пи са на зi слiв ко лиш нь о го технiка-опе ра то ра 
Во ро ши лов градсь ко го аварiйно-ре монт но го пун к ту (АРП), на чаль -
ни ка технiчно го уп равлiння Мiнiстер ст ва га зо вої про ми сло востi
СРСР Сєдих Оле к сан д ра Дми т ро ви ча. Од но го ра зу в ро бо чо му 
по ряд ку Оле к сандр Дми т ро вич от ри мав на каз на ла го ди ти по ста чан -
ня га зу до примiсько го се ли ща, з яко го надiйшла скар га. Як зго дом
з’ясу ва ло ся, га зу бра ку ва ло екс-мiнiстру Ук раїни. Сєдих О.Д.: “Якось
ви к ли кав ме не Олексiй Ки ри ло вич у невiдкладнiй справi – на ка зав
їха ти до се ли ща Мiнiстер ст ва торгiвлi СРСР. Там, мо в ляв, гос по дар
од но го з бу динкiв нарiкає на по да чу га зу. Вже на око лицi се ли ща
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Наз ва за хо ду
Кон курс на кращі публікації в жур на лах “Га зо вая про мыш лен ность” і “Тру бо провідний транс порт”,

при свя чені про б ле мам діаг но сти ки га зо транс порт них си с тем Росії й Ук раїни.

Ме та за хо ду
Співробітниц тво та обмін досвідом між ВАТ “Газ пром” і ДК “Ук ртранс газ” НАК “Наф то газ Ук раїни”

про на у ко ве, технічне й ме то дич не за без пе чен ня про б лем ви зна чен ня ста ну га зо про водів, ма шин, 
ос нов но го й до поміжно го об лад нан ня об'єктів га зо транс порт них си с тем з ме тою за без пе чен ня
надійної ек с п лу а тації лінійної ча с ти ни магістраль них га зо про водів, га зо роз подільних станцій, підзем -
них схо вищ га зу, ком пре сор них станцій, си с тем ав то ма ти зації й те ле ме ханізації, елек т ро е нер ге тич но -
го об лад нан ня. 

Ор ганіза то ри кон кур су
Ре дакційні ра ди жур налів “Га зо вая про мыш лен ность” і “Тру бо провідний транс порт” 

По ря док про ве ден ня кон кур су
1. Зат вер д жен ня По ло жен ня про кон курс на кращі публікації в номінаціях: 
– діаг но сту ван ня ста ну магістраль них га зо про водів й га зо роз подільних станцій;
– елек т ро метрія лінійної ча с ти ни магістраль них га зо про водів;
– діаг но сту ван ня об лад нан ня ком пре сор них станцій;
– діаг но сту ван ня об лад нан ня підзем них схо вищ.
2. Фор му ван ня скла ду кон курс ної комісії  з пред став ників ВАТ “Газ пром” і ДК “Ук ртранс газ”.
3. Фор му ван ня ро бо чих комісій ВАТ “Газ пром” і ДК “Ук ртранс газ” для моніто рин гу й відбо ру

публікацій відповідно до номінацій, ви ко нан ня ек сперт них оцінок публікацій.
4. Зас лу хо ву ван ня до повідей пре тен дентів на при зові місця на спільній кон фе ренції (семінарі) і 

ви зна чен ня пе ре можців.
5. На го род жен ня пе ре можців.

Концепція проведення конкурсу на кращі публікації
в журналах ”Газовая промышленность“ (ВАТ ”Газпром“) 

і ”Трубопровідний транспорт“ (ДК ”Укртрансгаз“) 
на тему ”Діагностика об’єктів газотранспортних 

систем Росії й України“
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(Київ). У роботі комісії взяли участь 52 спеціалісти нафтогазового
комплексу України, в тому числі фахівці з Інституту електро-
зварювання ім. Є.О. Патона НАН України, ДП “Центр сертифікації і
контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу”,
ВАТ “Укртранснафта”, ДП “ОС “УкрСЕПРОтрубоізол” при Фізико-
механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів), інституту
ВАТ “Нафтогазбудізоляція” та ін. 

Випробування проводились на зразку труби Ду 820 мм (“котуш-
ка” була вирізана з діючого газопроводу, на якому свого часу було
проведено внутрішньотрубну діагностику та виявлено ряд дефектів
тіла труби різної конфігурації) в с. Угерсько Стрийського району
Львівської області на базі Угерського виробничого відділення
ремонтних і сервісних послуг УМГ “Львівтрансгаз”.

У ході обговорення результатів випробувань нанесення полімер-
них композитних матеріалів “холодного зварювання”, доцільності та
перспективи використання полімерних композитних метало-
наповнених ремонтних матеріалів “холодного зварювання” РЕМ-
Сталь, ПГР-4 та виготовлених з них підсилюючих бандажів КПБ були
визнані придатними до застосування для ремонту та відновлення
несучої здатності тіла труби.

Однак робоча комісія у своїх висновках дала рекомендації щодо
доопрацювання нормативної документації на застосування полімер-
них композитних ремонтних матеріалів компанії “Кайлас” разом з
Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, ДП
“Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафто-

Сьо годнi пiд час ре мон ту де фектiв тiла тру би, якi ви я в ля ють ся за
до по мо гою рiзно манiтних видiв технiчної дiаг но сти ки без при пи -
нен ня транс пор ту ван ня про дуктiв по тру бо про во дах, ви ко ри сто -
ву ють ся тра дицiйнi ме то ди вста но в лен ня ста ле вих муфт рiзних
кон ст рукцiй та мо дифiкацiй (гер ме тич на муф та з тех но логiчни ми
кiльця ми, ком па унд на муф та, дво ша ро ва та од но ша ро ва муф ти
то що). Ви ще пе ре ра хо ванi ме то ди ре мон ту ха ра к те ри зу ють ся
склад ним тех но логiчним про це сом, пов'яза ним iз за лу чен ням
ви со ко к валiфiко ва них фахiвцiв, ве ли ки ми за тра та ми ча су на
про ве ден ня ре монт них робiт, по тре бу ють ви ко нан ня до дат ко вих
ор ганiзацiйно-технiчних за ходiв з про ми сло вої без пе ки. При цьо -
му ви т ра ча ють ся значнi об ся ги ма терiаль них та людсь ких ре -
сурсiв, що, як наслiдок, ве де до знач них фiнан со вих ви т рат. 

Ремонт лiнiйної частини магiстральних газопроводiв 
композитно-полiмерними бандажами

На даний час металонаповнені композити знайшли широке
використання в металургійній промисловості, на машино-
будівних заводах, при експлуатації морських суден. У країнах

Європи та Північної Америки, починаючи з 1970 р., розпочали заміну
традиційних способів ремонту трубопроводів на прогресивну
технологію з використанням композитних полімерних матеріалів. 
У Радянському Союзі для космічної техніки та інших видів продукції
оборонної промисловості були розроблені унікальні композитні
матеріали. Пропозиція про їх використання у якості ремонтних
матеріалів для трубопровідного транспорту виникла у зв’язку з
демонстрацією розроблених композитних матеріалів для ремонту
різноманітного обладнання швейцарською компанією “Durmetal” на
галузевій виставці “Роснефтегазстрой-73”.

Для підприємств нафтогазового комплексу країн СНД така
технологія перебуває на стадії розробки та впровадження. Почи-
наючи з 2000 р., ВАТ “Газпром” розпочав впровадження технології
ремонтів трубопроводів з використанням полімерних композитних
матеріалів у виробничий процес. 

Згідно з наказом НАК “Нафтогаз України” №96 від 25.03.2008 р.
було створено спеціалізовану комісію з випробувань полімерних
композитних металонаповнених ремонтних матеріалів РЕМ-Сталь та
ПГР-4, які на українському ринку представляє компанія “Кайлас”

виробництво

Ю.В. Банахевич, ДК “Укртрансгаз”,
І.М. Олiйник, А.В. Савенко, (фiрма “Кайлас”)

Рис. 1. Проведення виробничих випробувань полімерних композитних 
металонаповнених ремонтних матеріалів

Рис. 2. Технічний звіт про випробування бандажів типу КПБ в Інституті
електрозварювання ім. Є.О. Патона
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Упро цесi вiддiлен ня вiд ано да кра п ля, що ле тить, всти гає нагрi-
ти ся до ви со кої тем пе ра ту ри, за кипiти чи “ви бух ну ти”. Лан цюг
стру му пе ре ри вається, сти ску вальнi зу сил ля елек т ро магнiтно -

го по ля зни ка ють, i утво ренi ча ст ки ле тять ши ро ким фрон том.
Оскiльки пе регрiта кра п ля та ча ст ки взаємодiяли з га зом (нав ко -
лишнiм се ре до ви щем), то їх склад та вла сти востi мо жуть вiдрiзня ти -
ся вiд вихiдно го ма терiалу ано да.

При кон тактi роз п ла в ле них ча с ток з ка то дом во ни зва рю ють ся з
ним i ча ст ко во про ни ка ють у йо го по верх ню. Пiсля цьо го за ча ст ка -
ми ру хається елек т род, ко т рий вхо дить до си с те ми, яка на ко пи чи ла
енергiю. Че рез роз жа ренi ча ст ки, якi зна хо дять ся на ка тодi, про хо -
дить дру гий iмпульс стру му, ко т рий су про вод жується ме ханiчним
уда ром ано да, який ру хається. Потiм при ме ханiчно му кон тактi елек -
т родiв ча ст ки зва рю ють ся мiж со бою, i прогрiвається тон кий шар
по верхнi ка то да. При цьо му, крiм ди фузiйно го ма со пе ре но су, пiд
дiєю елек т рич но го стру му в ма терiалi ка то да вiдбу ва ють ся хiмiчнi ре -
акцiї мiж ча ст ка ми, що на но сять ся, та ма терiалом ка то да. Ме ханiч-
ний удар елек т ро да по роз жа ренiй масi ма терiалiв про ко вує от ри -
ма не по крит тя, що знач но збiльшує йо го од норiднiсть i щiльнiсть.
Далi анод ру хається вго ру, а на по верхнi ка то да за ли шається щiльно
з’єдна ний з ним шар ма терiалу ано да.

Розрiзня ють два на пря ми в ЕЕЛ: чи с то вий (на де талi фор му ють ся
вiднос но тонкi (до 0,1 мм) та якiснi ша ри з ви со тою нерiвно стей
профiлю по крит тя Rz не бiльше нiж 40 мкм) та гру бий (тов щи на фор -
мо ва но го ша ру мо же до ся га ти 0,15–0,2 мм i бiльше з Rz>80 мкм).
Вiдповiдно розрiзня ють два ти пи ус та но вок: для чи с то во го та гру бо -
го ле гу ван ня, та кож iснує ряд ус та но вок, якi мо жуть ви ко ри сто ву ва -
тись в обох ви пад ках, на при к лад “Эли трон-52”.

Пе ре важ на бiльшiсть ус та но вок для ЕЕЛ, що ви пу с ка ють ся в наш
час, пра цю ють за на ве де ною схе мою. На рис. 1 у спро ще но му ви гля-
дi по ка за но схе му ус та нов ки для ЕЕЛ [3], [4].

В ус та нов ках чи с то во го ле гу ван ня анод ро бить ко ли вальнi ру хи 
з ча с то тою 50–400 Гц та перiодич но кон та к тує з по верх нею ка то да.

газового комплексу”, ДП “ОС “УкрСЕПРОтрубоізол” при Фізико-
механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України за сприяння НАК
“Нафтогаз України” та запропонувала в разі необхідності провести
для цього додаткові лабораторні дослідження.

У 2009 р. згідно з погодженою з ДК “Укртрансгаз” та ВАТ “Укр-
транснафта” програмою випробувань в Інституті електрозва-
рювання ім. Є.О. Патона НАН України були проведені натурні
випробування двох “котушок” Ду 500 мм і Ду 700 мм, які також були
виготовлені з труби діючих газопроводів і вже мали ряд дефектів
тіла труби. 

Метою випробувань було визначення рівня відновлення несучої
здатності тіла труби після встановлення підсилюючого бандажу
КПБ, виготовленого з полімерних композитних ремонтних матеріа-
лів, та спроможності підсилюючого бандажу витримувати циклічні
навантаження. 

За даними Технічного звіту, після нанесення металонаповнених
матеріалів на дефекти (несуча здатність труби знижена на 30%,
винос металу становить близько 50%) на трубних зразках
бандажами КПБ несуча здатність тіла труби була відновлена до 94%. 

Циклічні випробування пульсуючим навантаженням до робочого
тиску в трубі на базі 10 000 циклів навантажень показали спільність
роботи труби й бандажу на всій базі випробувань, а також не
призвели до утворення тріщин втоми на досліджуваних зразках.
Дослідження напружено-деформованого стану зразків свідчать про
те, що деформування бандажа відбувається разом з тілом труби як
при скиданні тиску, так і при його підвищенні. 

Слід також підкреслити, що бандажі були встановлені на зразки
труби, при наявності в зразках надлишкового тиску, що становив
70% від робочого. 

ДП “ОС “УкрСЕПРОтрубоізол” при ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН
України після лабораторних досліджень матеріалів РЕМ-Сталь та
ПГР-4 підтвердило їх відповідність сертифікатами та погодило
Технологічну інструкцію з використання полімерного композитного
матеріалу РЕМ-Сталь і установках підсилюючих бандажів КПБ на
основі армованого полімерного композитного адгезиву ПГР-4. 

На основі проведеного комплексу науково-дослідних робіт та
лабораторних випробувань, починаючи з 2010 р. матеріали РЕМ-
Сталь, ПГР-4 та підсилюючі армованою склосіткою бандажі КПБ
листом НАК “Нафтогаз України” були рекомендовані до застосу-
вання на підприємствах НАК “Нафтогаз України”. Їх будуть викорис-
товувати для ремонту дільниць трубопроводів, на яких виявлено
дефекти тіла труби і на яких технологічно неможливо або недоціль-
но припиняти процес транспортування відповідного продукту, на
трубопровідних обв’язках компресорних та насосних станцій
газопроводів і нафтопродуктопроводів, газорозподільних станцій 
та АГНКС.

Ме тод елек т ро е розiйно го ле гу ван ня (ЕЕЛ) був роз роб ле ний Б.Р. Ла -
за рен ком  в 1943 р. [1,2]. Згiдно з цим ме то дом в про цесi ЕЕЛ
спо чат ку вiдбу вається збли жен ня елек т ро да-iнстру мен та з де -
тал лю, а при до сяг неннi про бив ної вiдстанi спо чат ку по чи нається
роз ви ток iмпульс но го роз ря ду. Че рез ви ни ка ю чий ка нал наскрiз-
ної провiдностi елек тро ни вда ря ють ся об твер ду ме та ле ву по -
верх ню ано да. Енергiя ру ху зу пи не них елек тронiв видiляється в
по верх не вих ша рах ано да. У зв’яз ку з тим, що в цей мо мент си с -
те ма стриб ко подiбно звiльняє на ко пи чу валь ну енергiю, щiльнiсть
по то ку знач но пе ре ви щує кри тич не зна чен ня. У ре зуль татi цьо го
вiд ано да вiдо к ре м люється кра п ля роз п ла в ле но го ме та лу, що ру -
хається до ка то да зi швидкiстю бiльшою, нiж анод, ви пе ред жа ю -
чи йо го. При кон тактi елек т родiв iмпульс ний роз ряд за вер шується.

Підвищення надійності та
довговічності підшипників
ковзання методом електро-
ерозійного легування

М.Ю. Богданов,
ВРТП “Укргазенергосервіс”

Рис. 3. Випробування "котушок" в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона
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За про по но ва на про гра ма роз ра хун ку дає змо гу об ра ти оп ти -
мальнi па ра ме т ри про це су ле гу ван ня для вiдно в лен ня вкла дишiв
пiдшип никiв. 

Лiте ра ту ра
1. Ла за рен ко Б.Р., Ла за рен ко Н.И. Сов ре мен ный уро вень раз ви тия

элек т ро ис кро вой об ра бот ки ме тал лов // Элек трон ная об ра бот ка ма те -
ри а лов. – 1977. – №3 – С. 12–16.

2. Ла за рен ко Н.И. Сов ре мен ный уро вень и пер спе к ти вы раз ви тия
элек т ро ис кро во го ле ги ро ва ния ме тал ли че ских по верх но стей // Элек -
трон ная об ра бот ка ма те ри а лов. – 1965. – №1. – С. 49–53.

3. Элек т ро и ск ро вое ле ги ро ва ние ме тал ли че ских по верх но стей / 
Г.В. Сам со нов, А.Д. Вер хо ту ров, Г.А. Бов кун, В.С. Сы чев / К.: На у ко ва дум -
ка, 1976. – 220 с.

4. Ла за рен ко Н.И. Элек т ро и ск ро вое ле ги ро ва ние ме тал ли че ских 
по верх но стей. – М.: Ма ши но стро е ние, 1976. – 46 с.

5. Ре шет ни ков С.М., Вдо вин С.Ф. При ме не ние ме то да элек т ро ис кро -
вой ме тал ли за ции для по вы ше ния кор ро зи он ной стой ко сти не ле ги ро -
ван ной ста ли // Элек трон ная об ра бот ка ма те ри а лов. – 1977. – №3. – 
С. 33–37.

У про цесi ЕЕЛ на по верхнi ано да та ка то да утво рюється шар змiне -
ної стру к ту ри, що при впливi на ньо го тра в лень, якi ви ко ри сто ву -
ють ся для ви зна чен ня мiкро ст ру к ту ри ма терiалiв елек т ро да, за ли -
шається “бiлим”, тоб то стру к ту ра йо го не ви зна чається. При ЕЕЛ
утво рен ня “бiлих” шарiв вiдбу вається в умо вах ло каль ної дiї ви со ких
тем пе ра тур i ти с ку. Ви со ка швидкiсть те п ло пе ре дачi при зво дить до
то го, що в ме жах кiлькох мiкро метрiв тов щи ни ша ру тем пе ра ту ра
швид ко па дає до тем пе ра тур пла в лен ня та вiдповiдних фа зо вих 
пе ре тво рень. Внаслiдок цьо го кри сталiзацiя, фа зовi пе ре тво рен ня,
ди фузiя та хiмiчна взаємодiя, якi су про вод жу ють про цес ЕЕЛ, при зво -
дять до утво рен ня вкрай неврiвно ва же них стру к тур з ду же ма лень -
ким зер ном, ви со кою ге те ро геннiстю за скла дом, стру к ту рою i 
вла сти во стя ми.

При дослiдженнi впли ву ре жимiв ус та нов ки чи с то во го ле гу ван ня
ти пу ЕЕЛ-8А на стру к ту ру та вла сти востi сфор мо ва них по верх не вих
шарiв ви я в ле но, що для за без пе чен ня якiсно го по крит тя не обхiдно
пра виль но ви б ра ти найбiльш рацiональ ний час ле гу ван ня. Про цес
по ви нен бу ти тро хи мен шим або дорiвню ва ти ча су, за який до ся -
гається ма к си маль ний прирiст ма си на ка тодi, та мен ше ча су, при
яко му по чи нає руй ну ва ти ся сфор мо ва ний
шар [5].

При ЕЕЛ пе ре ва га на дається без пе ре рвно -
му ле гу ван ню, що за без пе чує, порiвня но з
циклiчним, ве ли кий прирiст ма си на ка тодi.

Найбiльш при дат ни ми ма терiала ми елек т -
ро да при ЕЕЛ є хром, молiбден, нiкель i твер -
дий сплав ВК8, якi за без пе чу ють най стабiль-
нiшi ре зуль та ти на всiх ре жи мах ле гу ван ня за
ма со пе ре но сом та порiвня но низь ку шорст-
кiсть по верхнi.

Для роз ра хун ку тех но логiчних па ра метрiв
якостi по верх не во го ша ру при ЕЕЛ ско ри -
стаємо ся таб лич ним ре да к то ром Microsoft
Excel з ви ко ри стан ням мож ли во стей Visual
Basic for Aplication (VBA).

Ос новнi вiкна про гра ми пред ста в ленi 
ниж че:

виробництво

Рис. 4. Вікно переліку основних формул для розрахунку

Рис. 1. Принципова електрична напівмонтажна схема установки для ЕЕЛ металевих
поверхонь

Рис. 2. Стартове вікно при запуску програми

Рис. 3. Вікно  вихідних даних



Пiд час ек с п лу а тацiї тур бо а г ре гатiв ти пу ГТК-25І, а са ме –
нагнiтачiв ти пу PCL-804-2/36 ба га то ра зо во ви ни ка ли про б ле ми,
якi пов’язанi з ось о вим змiщен ням ро то ра нагнiта ча, па ра ме т ри
яко го ви хо ди ли за до пу с тимi межi в бiк ус та но воч них ко ло док
упор но го пiдшип ни ка. При цьо му си с те ма по да ва ла сиг нал по пе -
ред жен ня i змiнний пер со нал змен шу вав на ван та жен ня, ви во див
ГПА на кiльце для змiщен ня ро то ра в се реднє по ло жен ня, що
при зво ди ло до змен шен ня до бо вих об сягiв транс пор ту га зу,
збiльшен ня па лив но го га зу на ро бо ту ГПА та аварiйних зу пи нок
ГПА. Пiд час об слу го ву ван ня пiдшип никiв нагнiта ча ви с та в ля лись
та про во ди лись замiри па ра метрiв ось о во го змiщен ня, а пiд час
ро бо ти ГПА па ра ме т ри ось о во го змiщен ня ро то ра не вiдповiда ли
ви с та в ле ним та знач но пе ре ви щу ва ли їх.

Порядок коректного виставлення нульової вiдмiтки
осьового змiщення ротора нагнiтача типу PCL-804-2/36 
пiд час експлуатацiї системи контролю “Вiза-25І” 

виробництво
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змен шен ня ось о во го змiщен ня, ко ли ГПА пе ре бу ває в ре зервi.
Приб лиз но од на ко ва си ту ацiя спо стерiгається на всiх трьох ГПА. Та -
кож бу ли про ве денi дослiджен ня за леж ностi тем пе ра тур но го роз -
ши рен ня дат чи ка на ви про бу валь но му стендi в тер мо статi при
повiльно му збiльшеннi тем пе ра ту ри (рис. 1, 2). За лежнiсть ве ли чи ни
вихiдно го стру му вiд за зо ру на ве де на на рис. 3. Ре зуль та ти
дослiджень ана логiчнi до ви я в ле них на графiках трен да. Зi збiльшен -
ням тем пе ра ту ри тiла дат чи ка спо стерiгається збiльшен ня за зо ру
мiж дат чи ком i тор цем ва ла, а са ме – йо го вiдда лен ня вiд тор ця 
ва ла. Дослiджен ня про во ди ли та кож для дат чи ка з де мон то ва ної си -
с те ми кон т ро лю SCHENCK “VIBRO CONTROL 2000”, тем пе ра тур на
за лежнiсть гео ме т рич них розмiрiв при близ но та ка ж са ма, як для
дат чи ка си с те ми кон т ро лю “Вiза-25І”. 

СУТЬ ПРОПОЗИЦІЇ
Про а налiзу вав ши да ну си ту ацiю, мож на зро би ти вис но вок, що

за зор мiж дат чи ком та тор цем ва ла ро то ра за ле жить вiд тем пе ра ту -
ри тiла дат чи ка. В зи мо вий перiод при ви с та в леннi за зо ру тем пе ра -
ту ра нав ко лиш нь о го се ре до ви ща при близ но 5°С, яка дорiвнює тем -
пе ра турi тiла дат чи ка. У ро бо чо му станi тiло дат чи ка прогрiвається
до 45÷50°С. То му ви ни кає не обхiднiсть ви с та в ля ти нуль о ву вiдмiтку
ось о во го змiщен ня ро то ра iз вра ху ван ням змiни за зо ру вiд рiзницi
ви щена ве де них тем пе ра тур.

Та ким чи ном, для то го, щоб уник ну ти аварiйних зу пи нок при ро -
ботi ГПА, у зв’яз ку iз впли вом те п ло вих роз ши рень ми про по нуємо
ви с та в ля ти нуль о ву вiдмiтку ось о во го зсу ву ро то ра нагнiта ча iз
змiщен ням на 70÷100 мкм вiд се ре ди ни пов ної ось о вої розбiжностi
в бiк ус та нов чих ко ло док. Такi змiни про ве де но на ГПА №1 КС-38.
Аналiз ро бо ти ГПА, а са ме – ве ли чи ни ось о во го змiщен ня ро то ра
нагнiта ча, дав по зи тив ний ре зуль тат, на графiках трен да зафiксо ванi
рiвно значнi крайнi вiдхи лен ня ро то ра в обидва боки.

ВІДОМОСТІ ПРО ОЧІКУВАНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ЕФЕКТ
За про по но ванi змiни та кож доцiльно впро ва ди ти на ГПА №2, №3

КС-38 та iнших iден тич них КС. Ця про по зицiя є суттєвою що до за -
побiган ня аварiйним зу пин кам, змен шен ня ви т рат при род но го га зу,
зри ву об сягiв до бо вих пе ре ка чу вань га зу. Ма терiальнi за тра ти та
тру до за тра ти на впро вад жен ня про по зицiї вiдсутнi. Ро бо ти слiд про -
во ди ти при чер го во му пла но во му ТО пiдшип никiв нагнiта ча. Та кож
про по нується про ве с ти ана логiчнi дослiджен ня ро бо ти дат чикiв
кон т ро лю ось о во го змiщен ня на iнших ти пах нагнiтачiв з iнши ми 
си с те ма ми кон т ро лю.

При замiнi си с те ми кон т ро лю вiбрацiї на КС-38 на но ву си с те му
ти пу “Вiза-25І” (вста но в ле на на трьох ГПА в 2006 р.) з’яви лась
мож ливiсть за до по мо гою сер ве ра си с те ми, який фiксує в

трен дах графiчнi змiни па ра метрiв ось о во го змiщен ня, про ве с ти
монiто ринг про це су. На ми дослiдже но та ви я в ле но, що на ро бо чих
ГПА при прогрiваннi ма с ти ла до ро бо чої тем пе ра ту ри нуль о ва
вiдмiтка по ло жен ня ва ла змiщується у бік змен шен ня. Це вид но пiд
час аналiзу змiни ве ли чи ни ось о во го змiщен ня про тя гом ро бо ти
ГПА. Крайнi вiдхи лен ня змiщен ня ро то ра у бік збiльшен ня, ко ли 
ро тор на ус та нов чих ко лод ках знач но пе ре ви щує крайнi вiдхи лен ня
у бік змен шен ня, ко ли ро тор на ро бо чих ко лод ках. Та кож вид но на
графiках трен да, як по сту по во вiдбу вається хиб не збiльшен ня ве ли -
чи ни ось о во го змiщен ня ~ на 70÷120 мкм у бік збiльшен ня, в за леж -
ностi вiд збiльшен ня тем пе ра ту ри тiла дат чи ка кон т ро лю ось о во го
змiщен ня ро то ра нагнiта ча пiд час нагрiван ня ма с ти ла до 40÷55°С, 
а при вiдклю ченнi пiдiгрiван ня ма с ти ла вiдбу вається по сту по ве

В.Д. Капущак,     С.В. Скрипай,
УМГ “Черкаситрансгаз”

Рис. 1. Результати дослiдних випробувань

Рис. 2. Результати дослiдних випробувань: змiна
лiнiйних розмiрiв датчика контролю осьового
змiщення вiд температури

Рис. 3. Граничнi межi вимiру осьового змiщення
ротора, вiдповiдностi струму i зазору
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Для iде аль но го га зу за будь-яких умов, тоб то
(рiвнян ня Кла пей ро на).

До рiвнянь ста ну, якi опи су ють при род ний газ при ви со ких ти с ках,
мож на вiдне сти на ступнi:

– NX19 мод., GERG-91 мод., AGA8-92DC i ВНИЦ СМВ [1];
– Бе не ди к та-Веб ба-Ра би на мод. (BWR) [2].
На пiдставi рiвнянь станiв роз ра хо ву ють ся щiльнiсть, фа к тор стис-

ли востi, по каз ник адiаба ти, ко ефiцiєнт ди намiчної в’яз костi. Вибiр
то го або iншо го рiвнян ня ґрун тується не на мож ли востi за сто со ву ва -
ти йо го для роз ра хун ку фiзич них вла сти во стей га зо во го се ре до ви -
ща, а на точ ностi, що до ся гається при ви зна ченнi ен тальпiї, ен тропiї
та iнших тер мо ди намiчних вла сти во стей.

Рiвнян ня ста ну, що вiдповiдає всiм пе ре ра хо ва ним ви мо гам, є 
на ступ не термiчне рiвнян ня [1], [3]:

, (2)

де – вiдно шен ня щiльностi га зу до щiльностi в кри тич-

но му станi; – вiдно шен ня тем пе ра ту ри в кри тич но му станi 

до тем пе ра ту ри га зу; – ко ефiцiєнти рiвнян ня ста ну (до к ладнiше
див. [1], [3]).

По каз ник адiаба ти (iзо ен тро пи) для iде аль но го га зу:

, (3)

де – iзо бар на те п лоємнiсть; – iзо хор на те п лоємнiсть.
Для пе ре хо ду до ре аль них вла сти во стей, у [3] про по нується

замiсть по каз ни ка адiаба ти для iде аль но го га зу ви ко ри сто ву ва ти 
на ступ ний ко ефiцiєнт:

, (4)

де – ко ефiцiєнт швид костi зву ку; – щiльнiсть.
Об чис лен ня на ос новi да них за тер мо ди намiчни ми вла сти во стя -

ми ме та ну по ка зу ють на до сить не знач ну змiну зна чень ве ли чи ни
у ши ро ких дiапа зо нах тискiв i тем пе ра тур од но фаз ної об ластi [3]. 
У дiапа зонi тем пе ра тур 140–600 К i тискiв 0,1–100 МПа змiни 
ко ефiцiєнта адiаба ти для iде аль но го га зу ( ) ста но в лять 1,19–374,95,
а ве ли чи на змiнюється в ме жах 1,1887–1,3899. Настiльки сильнi
змiни ве ли чи ни за ти с ком та тем пе ра ту рою не да ють змо ги вва -
жа ти її кон стан тою навiть у ма лих iнтер ва лах па ра метрiв. До то го ж
рiвнян ня для зна ход жен ня для iде аль но го га зу не вiдо б ра жа ють
йо го за леж ностi вiд тем пе ра ту ри.

Уве де ний по каз ник iзо ен тро пи (4) слаб ко змiнюється за ти с ком 
та тем пе ра ту рою, що дає мож ливiсть вва жа ти йо го кон стан тою в
до с тат ньо ве ли ких дiапа зо нах па ра метрiв.

Пiсля пе ре тво рень i за на яв ностi да них за швидкiстю зву ку ( ),
iзо бар ною i iзо хор ною те п лоємнiстю ве ли чи на ви ра жається фор -
му лою:

, (5)

Для бiльш точ но го ви зна чен ня кри тич ної швид костi ру ху га зу
доцiльно ви ко ри сто ву ва ти на ступ не спiввiдно шен ня [3]: 

, (6)

де , – без розмiрнi тер мо ди намiчнi функцiї.

Пошук альтернативних форм рацiонального використання енергiї
в газовому господарствi зумовив розвиток ежекцiйних техноло-
гiй рiзного призначення. Завдяки високим технiко-економiчним
параметрам ежекцiйнi технологiї сьогоднi знаходять застосуван-
ня при транспортуваннi, зберiганнi та видобутку газу, наприклад,
для збiльшення видобутку газу зi свердловин з низьким тиском i
утилiзацiї газу вивiтрювання, для закачування газу в пiдземнi
сховища, для вiдкачування газу з магiстральних трубопроводiв
при зупинцi їх на профiлактику та ремонт.

Вдосконалений метод розрахунку струминного
насоса  ежектора) з урахуванням фактичного стану
природного газу

Ви ко ри стан ня ежекцiйних тех но логiй дає мож ливiсть одер жу ва -
ти еко логiчно чи с ту енергiю без спа лю ван ня га зу. За с то су ван -
ня еже к торiв у наф то га зовiй про ми сло востi за про по но ва ни ми

спо со ба ми має пе ре ва ги: зни жен ня не га тив но го впли ву на нав ко -
лишнє се ре до ви ще, вiдсутнiсть ви т рат до дат ко вої енергiї ззовнi, 
ви ко ри стан ня iсну ю чо го га зо про во ду для транс пор ту ван ня, вiдсут-
нiсть не обхiдностi в об слу го ву ю чо му пер со налi.

Од нак, не зва жа ю чи на ефе к тивнiсть, по ши рен ня ежекцiйних тех -
но логiй ус к лад нюється че рез вiдсутнiсть ме тодiв роз ра хун ку еже к -
торiв, що пра цю ють на ви со ких ти с ках. У якостi еко логiчно чи с то го
та енер гоз берiга ю чо го об лад нан ня ком при му ван ня га зу еже к то ри
мо жуть за сто со ву ва ти ся пiд час ро бо ти на ви со ких ти с ках, тоб то 
ти с ках, якi пе ре ви щу ють 3 МПа, а iнодi й 10 МПа. Існу ючi ме то ди роз -
ра хун ку еже к торiв та ме то ди, що одер жа ли найбiльше по ши рен ня,
ґрун ту ють ся на рiвнян нях для iде аль но го га зу.

У технiчних роз ра хун ках за ко ни для iде аль но го га зу ви ко ри сто -
ву ють в об ме же них дiапа зо нах: при ти с ках вiд аб со лют но го ва ку у му
до 0,3–1 МПа (за леж но вiд ви ду га зу) i при тем пе ра турi, що пе ре ви -
щує 0°С. Тиск га зу, що пiдля гає про це су ежекцiї, мо же пе ре ви щу ва -
ти за зна ченi межi. Це ще раз пiдтвер д жує не при датнiсть ви ко ри -
стан ня в роз ра хун ках за конiв для iде аль но го га зу. У ви пад ку ви ко ри -
стан ня ежекцiйно го об лад нан ня у ви до бут ку та транс пор ту ваннi га -
зу тиск ак тив но го га зу мо же пе ре ви щу ва ти 10 МПа. То му не ба жа но
ви ко ри стан ня при пу щен ня про iде альнiсть се ре до ви ща.

Ак ту аль ним пи тан ням стає роз роб лен ня вдо ско на ле но го ме то ду
роз ра хун ку га зо вих еже к торiв, що пра цю ють на ви со ких ти с ках з
ура ху ван ням ре аль ностi се ре до ви ща.

АНАЛІЗ ІСНУ Ю ЧИХ ПІДХОДІВ
І ФОР МАЛІЗО ВА НА ПО С ТА НОВ КА ЗАВ ДАН НЯ

Ре альнi га зи опи су ють ся рiвнян ням ста ну iде аль но го га зу ли ше
при близ но, i вiдхи лен ня вiд iде аль но го га зу ста ють помiтни ми при
ви со ких ти с ках i низь ких тем пе ра ту рах. Рiвнян ня ста ну вста но в лює
функцiональ ний зв’язок мiж ти с ком ( ), пи то мим об’ємом ( ) i тем -
пе ра ту рою ( ) га зу в станi рiвно ва ги. Найбiльш зруч ною мiрою
неiде аль ностi є ко ефiцiєнт стис ли востi ( ):

, (1)

де – унiвер саль на га зо ва ста ла.
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ВИСНОВКИ

У ре зуль татi бу ло дослiдже но iсну ючi ме то ди роз ра хун ку 
ре аль них вла сти во стей при род но го га зу та роз роб ле но тер мо -
га зо ди намiчний ме тод роз ра хун ку еже к тор них ус та но вок з ура -
ху ван ням фа к тич но го ста ну га зу. Це дасть мож ливiсть ке ру ва ти -
ся найбiльш точ ною ха ра к те ри сти кою апа ра та для вста но в лен -
ня еко номiчних ре жимiв ек с п лу а тацiї i уточ нен ня дiапа зо ну 
ви ко ри стан ня да но го стру мин но го на со са об ра них розмiрiв.
Да ний ме тод дасть змо гу роз ра хо ву ва ти кон ст рукцiю еже к торiв
при ро ботi на ви со ких ти с ках i тем пе ра ту рах з бiльшою точ-
нiстю, що впли не на збiльшен ня про пу ск ної здат ностi, зни жен -
ня па ра метрiв за пи ран ня, полiпшен ня ди намiчних яко стей 
апа ра та та при зве де до оп ти маль но го ви ко ри стан ня еже к тор -
них ус та но вок у га зовiй га лузi.
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. (12)

ВДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ
СТРУМИННИХ КОМПРЕСОРІВ (ЕЖЕКТОРІВ)

Грун ту ю чись на рiвняннi ста ну ре аль но го га зу ВНИЦ СМВ [1], 
а та кож на га зо ди намiчних функцiях, от ри ма них на пiдставi да но го
рiвнян ня та спiввiдно шень тер мо ди намiки ре аль но го га зу в [3], 
пе ре тво ри мо ме тод роз ра хун ку га зо вих еже к торiв [4]. Да ний ме тод
ча с то ви ко ри сто вується на пра к тицi та одер жав найбiльше по ши -
рен ня се ред ме тодiв роз ра хун ку га зо вих од но фаз них еже к торiв 
з цилiндрич ною ка ме рою змiшу ван ня (що є найбiльш за галь ним 
ви пад ком роз ра хун ку стру мин них апа ратiв) [4]. Не долiком ме то ду 
є те, що вiн ґрун тується на за ко нах для iде аль но го га зу. Ба зо ви ми 
в роз ра хун ку є га зо ди намiчнi функцiї, що да ють змо гу за па ра ме т ра -
ми по токiв та ко ефiцiєнтом швид костi ви зна ча ти па ра ме т ри га зу, 
що ру хається, а та кож про во ди ти роз ра ху нок у зво рот но му на -
прям ку. 

При роз робцi да ної роз ра хун ко вої мо делi важ ли вим зав дан ням 
є ство рен ня ме то ду, що ма к си маль но спро щує впро вад жен ня в 
га зовiй про ми сло востi еже к торiв шля хом пiдви щен ня точ ностi їх
роз ра хун ку та надiйностi про ек ту ван ня.

У ме тодi роз ра хун ку, що про по нується, в ос но ву за кла де но не
тiльки новi га зо ди намiчнi функцiї ре аль но го га зу, але й новi рiвнян ня
для по каз ни ка адiаба ти, ко ефiцiєнта стис ли востi та iншi ко ефiцiєнти,
за леж ностi яких вiд ти с ку i тем пе ра ту ри не постiйнi.

Зав дан ням га зо ди намiчних роз ра хункiв еже к торiв є обґрун ту ван -
ня рацiональ них спiввiдно шень ос нов них розмiрiв со пел i ка мер
змiшу ван ня, що за без пе чу ють при за да них ти с ках ви со ко напiрно го
та низь ко напiрно го га зу ма к си маль не зна чен ня ко ефiцiєнта ежекцiї.
Ба зо ви ми в роз ра хун ку є рiвнян ня ко ефiцiєнта ежекцiї та ти с ку 
стис нен ня на ви ходi еже к то ра. Пiсля пе ре тво рен ня ме то ду роз ра -
хун ку еже к то ра [4] з ура ху ван ням ос нов них спiввiдно шень 
од номiрно го iзо ен троп но го ру ху ре аль но го га зу [3] от ри маємо 
на ступнi рiвнян ня для роз ра хун ку ко ефiцiєнта ежекцiї стру мин но го
ком пре со ра з ура ху ван ням ре аль них вла сти во стей по токiв, що
транс пор ту ють ся:

, (7)

, (8)

, (9)

, (10)

, (11)

де – ко ефiцiєнти швид костi; – вiднос на швидкiсть; , –
га зо ди намiчнi функцiї (вiднос ний тиск i на ве де на ма со ва швид-
кiсть). 

(Усi ве ли чи ни з iнде к сом – для по то ку при кри тичнiй швид костi,
з iнде к сом “ ” – для ро бо чо го (ви со ко напiрно го) по то ку, з iнде к сом
“ ” – для низь ко напiрно го по то ку, з iнде к сом “ ” – для стис ло го
по то ку газiв, з iнде к сом “ ” – для по токiв на ви ходi iз со пла, з iнде -
к сом “ ” – для по токiв у вхiдно му пе ре тинi ка ме ри змiшу ван ня, 
з iнде к сом “ ” – у вихiдно му пе ре тинi ка ме ри змiшу ван ня (див. 
ри су нок). 

Рiвнян ня для роз ра хун ку ти с ку стис нен ня по вiдо мо му ко ефiцiєнтi
ежекцiї має ви гляд:

Схема ежектора
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ли во важ ки ми є умо ви пу с ку ГПА при тем пе ра турi ниж че 0°C 
та вiтрянiй по годi. Тодi три валiсть пу с ку мо же пе ре ви щу ва ти 1 год
(за ре зуль та та ми збо ру ста ти стич них да них про тя гом 2004–2008 рр.).
Са ме то му ви ни к ла про б ле ма в ре гу лю ваннi тем пе ра ту ри ма с ти ла з
ме тою пiдтри ман ня йо го кон дицiї пiд час пу с ку. Бу ло вирiше но вста -
но ви ти бай пас ну лiнiю з ре гу лю валь ним кла па ном для пе ре пу с ку 
ма с ти ла. Вста но в лен ня ав то ма тич но го бай пас но го пе ре пу ск но го
кла па на да ло змо гу змен ши ти три валiсть пу с ку, а ро бо ту дви гу на на
хо ло сто му ходi з ме тою пiдiгрiву ма с ти ла змен ши ти до мiнiму му.

Роз г ля не мо ко рот кий прин цип ро бо ти  си с те ми зма щу ван ня дви -
гу на ДГ-90-Л2. 

Пiсля ко ман ди “Пуск” ма с ти ло з мас ло ба ку дви гу на за би рається
елек тро на со сом i нагнiта ю чою секцiєю мас ло аг ре га ту че рез зворот-
нi кла па ни на сосiв i фiльтрiв по дається до пiдшип никiв та до iнших
ча с тин зма щу ван ня дви гу на. Вiдпраць о ва не ма с ти ло з пе рехiдни ка
та опор но го вiнця турбiни нагнiта ча (ТН) зли вається в мас ловiдвiднi
ба ки.

Мас ло повiтря на сумiш з мас ловiдвiдно го ба ка по сту пає до ста -
тич но го мас ловiдвiдни ка, де вiдбу вається ос та точ не вiддiлен ня ма с -
ти ла вiд мас ля но повiтря ної сумiшi. Вiддiле не вiд повiтря ма с ти ло
зли вається в ци с тер ну. Вiдпраць о ва не ма с ти ло з пе ред нь о го кор пу су
че рез ниж ню ко роб ку при водiв зли вається в пiддон навiше но го мас -
ло аг ре га ту. З пiддо на мас ловiдвiдних бакiв (низь ко го та ви со ко го тис-
кiв) ма с ти ло за би рається секцiями вiдка чу валь но го мас ло аг ре га ту
од но час но з елек тро при во дом вiдка чу ван ня (ЕМНВ), де про хо дить
че рез ре гу ля тор тем пе ра ту ри (РТП-32-2М-45-3). За леж но вiд тем пе -
ра ту ри та пе ре пу с ку РТП ма с ти ло по дається до хо ло диль ни ка за
умо ви, як що йо го тем пе ра ту ра бу де бiльша вiд за да ної тем пе ра тур -
ної встав ки РТП, де потiм зли вається в мас ло бак дви гу на. Як що тем -

пе ра ту ра ма с ти ла бу де мен шою вiд за да -
ної тем пе ра тур ної встав ки ре гу ля то ра, во -
но од ра зу зли вається в мас ло бак дви гу на.
Далi цикл зма щу ван ня зно ву по вто рюється.

Функцiєю ре гу лю валь но го кла па на в
си с темi зма щу ван ня є пiдтри ман ня тем пе -
ра ту ри ма с ти ла для пiдтри ман ня йо го
кон дицiї (до т ри ман ня тем пе ра ту ри ус тав -
ки) пiд час пу с ку ГПА. На фо то по ка за но
роз та шу ван ня бай пас ної лiнiї з ви ко нав -
чим при строєм.

Ос нов не зав дан ня ал го рит му по ля гає 
в до т ри маннi тем пе ра ту ри ус тав ки (Туст.)
для нор маль ної ро бо ти ГПА. Рух ви ко нав -
чо го ме ханiзму (МЕО-40/63) здiйснюється
за за да ним ал го рит мом. Пост упає ко -
ман да, пiсля якої зра зу йде очiку ван ня
(Точiку ван ня). Як що тем пе ра ту ра ма с ти ла,
яке зли вається з мас ло охо лод жу ва ча, 
бу де мен шою за тем пе ра ту ру ус тав ки
(Тм.з.МО<Туст.), то йде ко ман да на вiдкрит -
тя ре гу лю валь но го кла па на (Тко ман ди) 
че рез ви ко нав чий ме ханiзм. Цикл бу де 
по вто рю ва тись до то го ча су, по ки тем-
пе ра ту ра ма с ти ла не бу де бiльшою за
(Тм.з.МО>Туст.). Тодi ко ман да бу де йти на
за крит тя ре гу лю валь но го кла па на. Цикл
бу де по вто рю ва тись, по ки не вiдбу деть ся
зрiвно ва жен ня тем пе ра ту ри до за да ної
на ми тем пе ра ту ри ус тав ки (Туст.).

На КС-3 До линсь ко го лiнiйно-ви роб ни чо го уп равлiння магi-
страль них га зо про водiв УМГ “При кар пат транс газ” з 2003 р. ек с -
п лу а ту ють ся 5 га зо пе ре ка чу валь них аг ре гатiв ГПА-Ц-16С/76-1,44
з дви гу на ми ДГ-90-Л2. На цих аг ре га тах до скла ду си с те ми зма -
щу ван ня дви гу на вхо дять тер мо ста ти ти пу РТП 32-2М-45-3. Ос нов-
ним не долiком цих тер мо статiв є те, що в них є до волi ве ли кий
гiсте ре зис, що при зво дить до рiзких ко ли вань тем пе ра ту ри ма с -
ти ла в си с темi зма щу ван ня дви гу на. А при зни женнi тем пе ра ту ри
ма с ти ла ниж че 40°C спраць о вує об ме жу валь ний за хист ГПА 
(ал го ритм уп равлiння ГПА-Ц-16С) i ГПА ви во дить ся на хо ло стий
хiд (обер ти КВТ – 6200 об/хв). 

Особливостi впровадження системи автоматизованого
регулювання байпасним клапаном системи змащування
двигуна ДГ-90-Л2 на КС-3 Долинського ЛВУМГ

На хо ло сто му хо ду ГПА пра цю ють мас ло на со си: пу с ко вий 
на сос зма щу ван ня (ПНЗ), на сос ущiльнен ня (ПНУ) – нагнiтач,
та елек т ро мас лянi на со си нагнiтан ня (ЕМНН) i вiдка чу ван ня

(ЕМНВ) – дви гун.
Для пiдiгрiву всьо го об’єму ма с ти ла до тем пе ра ту ри > 42°C ГПА

пе ре бу ває в ре жимi хо ло сто го хо ду, при тем пе ра турi зовнiшньо го
се ре до ви ща +15°C – вiд 10 до 25 хв, а при 30°C – 25–50 хв, а особ -
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Рис. 1. Cхема системи змащування з регулювальним клапаном та виконавчим механізмом типу МЕО-40/63
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Елек т ро мас ля ний на сос вiдка чу ван ня – 
ЕМНВ (по тужнiсть РЕМНВ= 0,75 кВт);

Елек т ро мас ля ний на сос нагнiтан ня – 
ЕМНН (по тужнiсть РЕМНН = 0,75 кВт); 

Пу с ко вий на сос зма щу ван ня – 
ПНЗ (по тужнiсть РПНЗ = 15 кВт);

Пу с ко вий на сос ущiльнен ня – 
ПНУ (по тужнiсть РПНУ = 45 кВт).

Провiвши роз ра ху нок еко номiчно го ефе к ту вiд впро вад жен ня
роз роб ки про тя гом пер шо го ро ку ек с п лу а тацiї об лад нан ня, от ри ма -
ли на ступнi еко номiчнi по каз ни ки:

Пприб. = Sвитр. кошт. 1 рiк – Sвитр. на впров.
Пприб. = 77 000,87 – 18 882,8 = 58 118, 07 грн.
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Мож на роз г ля ну ти зра зок ча со вих дiаг рам та ал го рит му послi-
дов но го зрiвно ва жен ня, ви ко ри ста но го для ре гу лю ван ня тем пе ра -
ту ри на ви ходi мас ло хо ло диль никiв за до по мо гою МЕО-40/63, пред -
ста в ле них на рис. 3 та 4.

Як що га зо турбiнний дви гун (ГТД) пра цює, i тем пе ра ту ра ма с ти ла
на входi в мас ло бак дви гу на ста но вить <40 >55°C, тодi ГПА ви во -
дить ся на хо ло стий хiд (обер ти КВТ – 6200 об/хв). Згiдно з ал го рит -
мом пе ре хо ди мо на ре жим (КІЛЬЦЕ). От же, при та ко му ре жимi ро -
бо ти дви гу на ввiмкненi на ступнi елек т ричнi мас ло на со си iз за да ною
по тужнiстю спо жи ван ня: 

Фото. Розшташування байпасної лінії для регулювання температури мастила 
в системі змащування

Рис. 2. Алгоритм роботи виконавчого механізму з регулювальним клапаном

Рис. 5. Структурна
схема збору інфор-
мації з системи
регулювання
температури
мастила ДГ-90-Л2 
на САК ГПА-Ц-16С

Рис. 3. Часова  діаграма подачі команд керування на виконавчий механізм

Рис. 4. Алгоритм послідовного зрівноваження для регулювання температури мастила

Тм.з. МО – температура мастила за маслоохолоджувачами
Туст. – установка температури мастила
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(таблиця) з по даль шим пiдти скан ням шпиль ка ми. Це дасть змо гу
ком пен су ва ти змiну гео ме т рич них розмiрiв магiстраль но го га зо про -
во ду че рез пе ре па ди ти с ку.

Вiдо мо, що гiдро пласт, який розмiще ний у замк ну то му про сторi
та пiдда ний зовнiшнiй силi, рiвномiрно роз подiляється по всiх стiнках
по рож ни ни з од на ко вим ти с ком [2, 3]. Про те вiдсутнi ре ко мен дацiї
що до ви ко ри стан ня гiдро пла ста пiд час ре мон ту де фект них дiля нок
магiстраль но го га зо про во ду, що ви зна чає не обхiднiсть про ве ден ня
ла бо ра тор них ви про бу вань (рис. 2), якi ве дуть ся пiд керiвниц твом
ака демiка К.М. Вой но ва (Росiйсь ка Фе де рацiя).

У статтi представлено новий спосiб ремонту лiнiйної частини
магiстральних газопроводiв, у тому числi пiдводних переходiв, iз
використанням розробленого робототехнiчного комплексу та
пакета прикладних програм, якi дають подальший розвиток
технологiї ремонту магiстральних газопроводiв.

Один iз напрямiв розвитку технологiї ремонту
магiстральних газопровдiв

Стрiмкий роз ви ток па лив но-енер ге тич но го ком п ле к су по тре бує
ство рен ня но вих та вдо ско на лен ня вже iсну ю чих тех но логiй
ре мон ту магiстраль них га зо про водiв. Найбiльш ак ту аль на ця

про б ле ма для си с те ми магiстраль них га зо про водiв ви со ко го ти с ку,
якi ек с п лу а ту ють ся бiльше нiж 10 рокiв, i в ре зуль татi ме ханiчних та
хiмiчних впливiв, у то му числi про цесiв ко розiї, з’яв ля ють ся де фе к ти
(ра ко ви ни, ка вер ни, внутрiшнi трiщи ни i т.п.). У рядi ви падкiв такi 
де фе к ти є не до пу с тимi для без печ ної ек с п лу а тацiї магiстраль них 
га зо про водiв.

То му в данiй ро ботi про по нується роз г ля ну ти один iз на прямiв
роз вит ку тех но логiї магiстраль них га зо про водiв, що вклю чає: спосiб
ре мон ту, вста но в лен ня та дiаг но сту ван ня вiдно в ле ної дiлян ки
магiстраль но го га зо про во ду, в то му числi пiдвод но го пе ре хо ду. 

Найбiльш близь ким за су купнiстю оз нак до роз роб ле но го спо со -
бу ре мон ту лiнiйної ча с ти ни є всесвiтньо виз на ний спосiб [1].

У роз роб ле но му спо собi [2], як i в спо собi [1], про во дять за чи -
щен ня дiлян ки магiстраль но го га зо про во ду, вста но в лен ня на 
де фектнiй дiлянцi розрiзної муф ти. Скрiплен ня ча с тин розрiзної 
муф ти ви ко ну ють ся так: з двох кiнцiв муф ти спо чат ку на мо ту ють по
од но му вит ку гнуч ко го шлан га, який сти ска ють i за пра в ля ють мiж
магiстраль ним га зо про во дом i внутрiшньою по верх нею муф ти. При
цьо му шлан ги роз та шо ву ють па ра лель но до зовнiшнiх країв муф ти,
а кiнцi шлангiв ви во дять че рез ущiльнен ня в тiлi муф ти, пiсля чо го на
магiстраль ний га зо провiд iз двох кiнцiв муф ти вста но в лю ють фланцi.
Потiм у шланг пiд ти с ком по дається га зо подiбна ре чо ви на, що роз -
пи рає шлан ги мiж магiстраль ним га зо про во дом i внутрiшньою по -
верх нею муф ти, пiсля чо го фланцi стя гу ють у по здовж ньо му на прям -
ку за до по мо гою стя жок. 

Про те, на вiдмiну вiд роз роб ле но го спо со бу, у роз гля ду ва но му
спо собi простiр мiж магiстраль ним га зо про во дом i внутрiшньою 
по верх нею муф ти за пов ню ють клеєвою са мо твердiючою ком по -
зицiєю. 

Слiд вiдзна чи ти, що спосiб [1] про стий i ефе к тив ний та ду же 
по ши ре ний, од нак не за стра хо ва ний вiд пев них не долiкiв, а са ме –
пе ре дба чає ви т рим ку клеєвої са мо твердiючої ком по зицiї до твер-
дiння, що мо же зай ня ти вiд кiлькох го дин до до би. 

В ос но ву за про по но ва но го спо со бу (рис. 1) по ста в ле но зав дан ня
пiдви щен ня про ду к тив ностi, якостi та без пе ки ви ко нан ня ре монт них
робiт на де фект них дiлян ках магiстраль но го га зо про во ду шля хом
ви го то в лен ня розрiзної муф ти, яка мiстить два шту це ри, за пов нен ня
про сто ру мiж де фект ною дiлян кою магiстраль но го га зо про во ду та
внутрiшньою по верх нею муф ти гiдро пла стом (сумiш полiхлорвiнiло -
вої смо ли мар ки М, ди бу тил фта ла ту та сте а рат кальцiю). Потiм че рез
шту це ри за пре со ву ють шпиль ки, якi пiдти ска ти муть гiдро пласт до
де фект ної дiлян ки магiстраль но го га зо про во ду, що вивiльнить 
опе ра тив ний час на вста но в лен ня муф ти на де фект ну дiлян ку. 

У зв’яз ку з цим по ста в ле не зав дан ня вирiшується за ра ху нок
замiни про це су твердiння клеєвої ком по зицiї у спо собi-ви на ходi 
на про цес вве ден ня у простiр мiж де фект ною дiлян кою магiстраль -
но го га зо про во ду та внутрiшньою по верх нею муф ти гiдро пла ста

виробництво

М.Л. Бiлявський,
УМГ “Львiвтрансгаз”,
К.М. Войнов, д.т.н.,
академiк РАН Росiї

Рис. 1. Спосiб ремонту дефектної дiлянки магiстрального газопроводу муфтою 
на основi гiдропласта

Компонентний склад та марки гiдропласта Таблиця

Компоненти
Марка

СМ ДМ МАТІ-1-4

Полiхлорвiнiлова смола марки М 20 10 –

Полiхлорвiнiлова смола марки ПВ – – 20

Дибутилфталат (пластифiкатор) 78 88 59

Стеарат кальцiю (стабiлiзатор) 2 2 0,8

Вакуумне мастило – – 20

Рис. 2. Результати експериментальних дослiджень впливу сили притискання
шпильок на зусилля розширення для рiзних марок гiдропласта
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У за гальнiй по ста новцi зав дан ня ви зна чен ня мiцностi вiдре мон то -
ва ної де фект ної дiлян ки магiстраль но го га зо про во ду за про по но ва -
ним спо со бом бу ло зве де но до аналiзу на пру же но-де фор мо ва но го
ста ну (НДС) роз гля ду ва ної си с те ми “де фект на дiлян ка–муф та”. 

Пiд час про ве ден ня iмiтацiйно го мо де лю ван ня (рис. 5) де фект на
дiлян ка та вста но в ле на ком по зит на муф та пред ста в ля лись у ви глядi
кiнце вих еле ментiв ба лоч но го ти пу кiльце во го по пе реч но го пе ре-
рiзу, якi пiдтри му ють вла сти востi роз тя гу-сти ску, зги ну та кру чен ня.
Зовнiшнi об’ємнi та по верх невi на ван та жен ня при во ди лись до вузлiв
еле ментiв. За ме то дом кiнце вих еле ментiв про во див ся роз ра ху нок
за ета па ми: – роз подiл тiла на кiнцевi еле мен ти та при зна чен ня
вузлiв, в яких ви зна ча ють ся пе ремiщен ня; – ви зна чен ня за леж ностi

За ре зуль та та ми про ве де них ек спе ри мен таль них дослiджень слiд
вiдзна чи ти, що роз роб ле на муф та на гiдро пластi за своїми технiчни -
ми мож ли во стя ми роз ши рен ня не по сту пається вiдо мим кон ст -
рукцiям муфт, а змен шен ня ви т рат на вста но в лен ня (опе ра тив ний
час) та до сить низь ка цiна на гiдро пласт ро бить їх кон ку рен тоз дат -
ни ми. 

До с тат ньо ефе к тив но ви ко ри сто ву ва ти роз роб ле ний спосiб для
ре мон ту пiдвод них пе ре ходiв магiстраль них га зо про водiв, оскiльки
тиск вод но го се ре до ви ща бу де да ва ти мож ливiсть до ком пен су ва ти
тиск шпиль ок та рiвномiрно роз подiли тись по всiй дов жинi ре мон -
то ва ної дiлян ки магiстраль но го га зо про во ду. Для пiдви щен ня ефе к -
тив ностi ре мон ту пiдвод них пе ре ходiв магiстраль них га зо про водiв
був роз роб ле ний та за па тен то ва ний ро бо то технiчний ком п лекс, який
пред ста в ле ний вище [4]. 

Кор пус на си с те ма ком п ле к су скла дається з ба зо вої ра ми, гер ме -
тич них кон тей нерiв для розмiщен ня елек трон но го об лад нан ня. Ос -
нов ною вiдмiннiстю роз роб ле но го ком п ле к су порiвня но з вiдо ми ми
ана ло га ми [5] є за сто су ван ня полiпропiле но вих труб в якостi ба зо вих
еле ментiв ра ми кор пу су ро бо ти зо ва ної си с те ми, а та кож оригiналь -
не розмiщен ня дви гунiв, що дає мож ливiсть за без пе чу ва ти рух ро -
бо та по ше с ти ко ор ди на тах. Пе ре ра хо ванi но во вве ден ня да ють
змо гу змен ши ти ма су та га ба ри ти, а та кож суттєво збiльши ти ма нев -
ренiсть. Пред ста в ле ний ро бо то технiчний ком п лекс мо же пра цю ва -
ти на гли би нах до 200 м. 

До спек т ру зав дань, що вирiшу ють ся роз роб ле ним ро бо то -
технiчним ком п ле к сом, вхо дять: 

ви ко нан ня пiдвод ної зйом ки ак ва торiї пiдвод но го пе ре хо ду;
по шук дiля нок магiстраль них га зо про водiв, що про ви са ють i

ма ють пош код же ну iзо ляцiю, та ви зна чен ня їх лiнiйних розмiрiв; 
ви зна чен ня лiнiйних розмiрiв де фе к ту пiдвод но го пе ре хо ду

магiстраль но го га зо про во ду; 
вста но в лен ня муф ти на гiдро пластi;
по шук сто роннiх пред метiв на днi ак ва торiї пiдвод но го пе ре -

хо ду; 
то по графiчна зйом ка бе ре го вої ча с ти ни з ви зна чен ням пла но -

во-ви сот но го по ло жен ня магiстраль но го га зо про во ду. 
Умо вою успiшно го ви ко нан ня ре мон ту де фект ної дiлян ки

магiстраль но го га зо про во ду роз роб ле ним спо со бом є ма те ма тич -
ний апа рат (рис. 4) для про гно зу ван ня надiйностi та дов говiчностi
вiдре мон то ва ної дiлян ки, який ба зується на ма те ма тич них за леж но -
стях, сфор мо ва них у ходi тео ре тич них та ек спе ри мен таль них дослiд-
жень.

Рис. 3. Розроблений
робототехнiчний комплекс
для дiагностування 
та ремонту пiдводних
переходiв магiстральних
газопроводiв

1 – корпус; 

2 – блок аналiзу даних; 

3 – контейнер з блоками управлiння 

двигунами; 

4 – блок енергетичного забезпечення; 

5 – горизонтальнi двигуни; 

6 – вертикальнi двигуни; 

7 – манiпулятор з датчиками; 

8 – датчик температури; 

9 – привiд манiпулятора; 

10 – кольорова поворотна вiдеокамера; 

11 – прожектор; 

12 – навiгацiйна камера; 

13 – оглядова камера;

14 – компенсатор;

15 – датчик глибини

Рис. 4. Алгоритм роботи математичної моделi розробки та експлуатацiї муфти 
на гiдропластi
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Вис нов ки
Теоретично обґрунтовано, що запропонований спосiб ремонту

дає змогу одночасно пiдвищити продуктивнiсть встановлення
стальної муфти та забезпечити високий коефiцiєнт запасу мiцностi. 

Для ремонту дефектних дiлянок пiдводних переходiв запропо-
нований робототехнiчний комплекс, що дає можливiсть провести
одночасну дiагностику та ремонт за запропонованою технологiєю. 

У подальшому планується провести виробничi дослiдження
розробленої муфти.
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мiж зу сил ля ми та пе ремiщен ня ми у вуз лах еле ментiв, тоб то по бу до -
ва ма т рицi жор ст костi; – скла дан ня си с те ми ал ге б раїчних рiвнянь
рiвно ва ги – ма т ри ця жор ст костi; – рiшен ня си с те ми рiвнянь та ви зна -
чен ня ком по нентiв НДС си с те ми “де фект на дiлян ка–муф та”. 

За ре зуль та та ми iмiтацiйно го мо де лю ван ня мож на зро би ти вис но -
вок, що роз роб ле на муф та на гiдро пластi дає змо гу рiвномiрно 
роз подiли ти на ван та жен ня при ти с кан ня до де фект ної дiлян ки iз 
за па сом мiцностi 1,76. 

З ме тою ав то ма ти зацiї та по лег шен ня ро бо ти ви роб ни чих 
служб, зай ня тих про ек ту ван ням, вста но в лен ням та ек с п лу а та-
цiєю ста ле вих муфт на де фект них дiлян ках магiстраль них га зо про -
водiв, за кон цепцiєю (рис. 6) був роз роб ле ний про грам ний про дукт
(рис. 7). 

Де тальнiше ма те ма тич ний апа рат та сфор мо ва ний про грам ний
про дукт роз г ля нутi в ро ботi [2]. 

Роз роб ле ний спосiб, ро бо то технiчний ком п лекс та про грам ний
про дукт в цiло му фор му ють но вий на прям роз вит ку тех но логiї 
ре мон ту де фект них дiля нок магiстраль них га зо про водiв, на у ко ва
но виз на яко го пiдтвер д жується по зи тив ни ми рiшен ня ми на ви да чу
па тентiв Ук раїни [3, 4].

виробництво

Рис. 6. Концепцiя роботи програмного продукту

Рис. 5. Результати
iмiтацiйного
моделювання
коефiцiєнта запасу
мiцностi 
(а – встановлена
муфта; 
б – без муфти) 
при: D=1420 мм,
P=40 атм, t г=4°C,
tсер=12°C, дефект 
не наскрiзний
Hост=95%

а

б
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Для нас, працiвникiв га зо вої про ми сло востi, Пер шо тра -
вень – це подвiйне свя то! 1 трав ня 2010 р. ви пов нюється 
60 рокiв Мар чу ку Яро сла ву Се ме но ви чу. Свiй ювiлей Яро -
слав Се ме но вич зустрiчає у до б ро му гу морi, чу довiй фiзич-
нiй формi та з оп тимiстич ним по гля дом у май бутнє. По ряд з
ним прой маєшся вiрою у щас ли вий зав т рашнiй день га зо вої
га лузi. І не ли ше вiрою, а ще й без меж ною довiрою до йо го
фа хо вої дум ки. Ад же фа хо ва дум ка ювiля ра – на ва гу зо ло та.
Вiн прой шов дов гий шлях “вiд i до”. Про це крас но мов но
свiдчить навiть стис ла iнфор мацiя з йо го бiог рафiчної довiд-
ки: за галь ний стаж ро бо ти – 44 ро ки; без пе ре рвний стаж у
га зовiй про ми сло востi – 44 ро ки. Ок ре мий пункт – уря довi та
га лу зевi на го ро ди. За кож ною на го ро дою – не легкi тру довi
буднi та славнi фа ховi пе ре мо ги: ор ден “За за слу ги” III сту пе-
ня – 2000 р., ор ден “За за слу ги” II сту пе ня – 2002 р., Гра мо та
РДА – 2001 р., По дя ка КМДА – 2001 р., Знак По ша ни КМДА –
2003 р., Гра мо та ДК “Ук ртранс газ” – 1999 р., 2000 р., По чес на
гра мо та НАК “Наф то газ Ук раїни” – 2000 р., 2002 р., По чес на
вiдзна ка НАК “Наф то газ Ук раїни” I сту пе ня – 2003 р., зван ня
“За слу же ний працiвник про ми сло востi Ук раїни” – 2004 р.,
По чес на гра мо та Мiнпа ли ве нер го – 2004 р, Вiдзна ка ДК “Ук р-
транс газ” – 2005 р., По чес на вiдзна ка Наф то газ профспiлки 
I сту пе ня – 2005 р., Гра мо та Кабiне ту Мiнiстрiв – 2006 р., зван -
ня “За слу же ний працiвник про ми сло востi Ук раїни” – 2004 р. 

З на го ди дня на род жен ня ми зи чи мо ша нов но му Яро сла -
ву Се ме но ви чу здiйснен ня яс к ра вих вес ня но-лiтнiх мрiй,
успiшної ре алiзацiї осiнньо-зи мо вих планiв, не ви черп но го
оп тимiзму та на сна ги до жит тя! І не хай бiог рафiчна довiдка
Я.С. Мар чу ка до пов нить ся ще не од ни м де ся тилiття м без-
пе ре рвно го ста жу у га зовiй про ми сло востi! Ве ликi лю ди 
на род жу ють ся у Ве ли ких Де дер ка лах! 

В.Ж.: – У 2008 р., з на го ди 60-рiччя тру бо провiдно го транс пор ту
при род но го га зу в Ук раїнi, Ви на да ли для жур на лу “Тру бо провiдний
транс порт” цiка вий iсто рич ний ма терiал. Пер ший пiдза го ло вок – “До ви-
токiв магiстраль но го транс пор ту га зу”. На разi з на го ди Ва шо го 60-рiччя
нам би хотiло ся дiзна ти ся про “ви то ки” Яро сла ва Се ме но ви ча Мар чу -
ка. Все своє тру до ве жит тя Ви при свя ти ли ро ботi у га зо транс портнiй 
га лузi, от же для нас є ду же цiнною та цiка вою Ва ша осо би ста iсторiя.

Я.М.: – Я на ро див ся 1 трав ня 1950 р. у селi Ве ликi Де дер ка ли Кре ме -
нець ко го рай ону Тер нопiльсь кої об ластi. Тоб то мої “ви то ки” iз Захiдної 
Ук раїни, так са мо, як i “ви то ки” тру бо провiдно го транс пор ту. Мiй бать ко,
Се мен Мар чук, пра цю вав у Тер нопiльсь ко му уп равлiннi магiстраль них 
га зо про водiв. За служ бо вим обов’яз ком, тоб то че рез брак квалiфiко ва них
кадрiв, бать ко ча с то му сив пе реїзди ти з од но го мiсця на iнше. Вiдтак на ша
сiм’я “про ман д ру ва ла” з Тер но по ля до Ва силь ко ва. І, мож на ска за ти, без
вiдхи лень вiд тра си магiстраль но го га зо про во ду. Оскiльки ме не раз по раз
пе ре во ди ли в но ву шко лу, я нав чив ся швид ко на ла год жу ва ти вiдно си ни 
з но ви ми то ва ри ша ми. Так фор му ва ла ся ко мунiка бельнiсть, яка менi ду же
зна до би ла ся у по даль шо му життi. Я вчив ся в Тер нопiльськiй, Олешiвськiй,
Кре ме нецькiй, Ва силькiвськiй шко лах. От ри мав се ред ню освiту. Ро ки ди -
тин ст ва за пам’ята ли ся коль о ро ви ми повiтря ни ми куль ка ми у день на род -
жен ня. Сьо годнi це не ди ви на. А менi про сто по ща с ти ло на ро ди ти ся у свя -
то з пер шо трав не ви ми па ра да ми i куль ка ми! Пiсля закiнчен ня шко ли, 
од ра зу пiсля ви пу ск но го ве чо ра, я влаш ту вав ся на ро бо ту. Пра цю вав слю -
са рем на ку щовiй базi зрiдже но го га зу тре сту “Со юз газ” у Ва силь ковi. Це
ста ло пер шим ета пом моєї тру до вої бiог рафiї.

В.Ж.: – Що спо ну ка ло Вас до ви бо ру про фесiї?
Я.М.: – До ро гов ка зом у га зо ву га лузь слу гу вав фах бать ка. Бать ко 

зав жди був для ме не ве ли ким ав то ри те том. Я ним ду же пи шав ся, ад же вiн
во ю вав і по вер нув ся до до му з пе ре мо гою!

Та кож у моїй свiдо мостi ли ша ли ся вра жен ня вiд шкiльних ек скурсiй на
Тер нопiльсь ку ком пре сор ну станцiю. На пев но, тi вра жен ня теж ляг ли в 

Сьогоднi пiдсумкiв пора
За ними днi твого життя

За матерiалами бесiди вiдповiдального секретаря журналу “Трубопровiдний транспорт”
В.І. Жука із заступником голови правлiння НАК “Нафтогаз України” Я.С. Марчуком



26 трубопровiдний транспорт

ос но ву мо го про фесiйно го ста но в лен ня. Хай там як, а ро бо та в га зовiй 
га лузi прийш лась менi до впо до би. Вже бу ли оче вид ни ми пер спе к ти ви
роз вит ку га лузi, а от же i мої пер спе к ти ви як фахiвця. “Вчись i бу дуть з те -
бе лю ди!”, – ка зав менi бать ко.

У той час, ко ли бiльшiсть моїх од нолiткiв цiка ви лась радiотехнiкою i
кiбер не ти кою, я цiка вив ся, мож на ска за ти, га зом, а вiдтак всту пив до Іва -
но-Франкiвсько го iнсти ту ту наф ти i га зу. Сьо годнi це Нацiональ ний технiч-
ний унiвер си тет наф ти i га зу – єди ний ви щий нав чаль ний за клад наф то га -
зо во го профiлю в Ук раїнi. На мо мент мо го всту пу iнсти ту товi бу ло не бiль-
ше двох рокiв, про те вiн мав дав ню iсторiю: у 1898 р. на базi Львiвської
полiтехнiчної шко ли бу ло за по чат ко ва но спецiальнiсть “бурiння i ви до бу -
ван ня наф ти”; у 1963 р. наф то вий фа куль тет Львiвсько го полiтехнiчно го
iнсти ту ту пе ре ве ли до Іва но-Франкiвська; у 1967 р. фiлiю бу ло ре ор ганiзо -
ва но в Інсти тут наф ти i га зу з п’ять ма фа куль те та ми. Історiя об ра но го мною
ву зу пiдтвер д жу ва ла пер спе к тивнiсть об ра но го фа ху.

В.Ж.: – Чи пiдтвер ди лись Вашi сподiван ня на ро бо чо му мiсцi?
Я.М.: – Ще б пак! Пiсля закiнчен ня iнсти ту ту, вже у ста тусi мо ло до го

ди пло мо ва но го спецiалiста, я при був на ро бо ту до Бо ярсь ко го лiнiйно-
ви роб ни чо го уп равлiння магiстраль них га зо про водiв ви роб ни чо го об’єд-
нан ня “Київтранс газ”. Спо чат ку пра цю вав ма шинiстом тех но логiчних ком -
пре сорiв. Це ком пре со ри 10 ГК-1.4. Їх на зи ва ли “дви гу на ми ре во люцiї” –
яка не яка, а рушiйна си ла про гре су. А ще на зи ва ли “горь ки ми дви га те ля -
ми” че рез те, що во ни ви роб ля лись на за водi у мiстi Горь ко му, i то му, що
об слу го ву ва ти їх бу ло ду же “не со лод ко”. Порiвня ти тi дви гу ни iз су час ни -
ми – все од но, що порiвня ти вiз з лiта ком. Уявiть собi – нiяких си с тем уп -
равлiння i за хи с ту! За те ро бо чий ко ле к тив був най ви що го кла су. Не за леж -
но вiд фа ху всi ми пра цю ва ли за сумiсниц твом на у ков ця ми i дослiдни ка ми.
Ад же все тiльки по чи на ло ся! Це був ве ли кий ек спе ри мент, який за вер -
шив ся успiшно i дав не пе ре вер ше ний ре зуль тат – унiкаль ну за своїми мож -
ли во стя ми по туж ну га зо транс порт ну ме ре жу. У Бо ярсь ко му ЛВУМГ я про -
пра цю вав “чор то ву дю жи ну” рокiв – з 1973 по 1986 р. Прой шов шлях вiд
ма шинiста до го лов но го iнже не ра i, як ка жуть, “был чер тов ски сча ст лив”!
Хiба є бiльша радiсть, нiж за до во лен ня вiд стабiльної i цiка вої ро бо ти?!
Лю ди, з яки ми я пра цю вав, теж бу ли ду же цiкавi i небай дужi. З ду шею, з
во гни ком ми тру ди лись для розквiту на шої га лузi i сьо годнi хо четь ся спо-
дiва ти ся, що ця пра ця не бу ла мар ною. У 1986 р., що увiйшов в iсторiю як
рiк Чор но биль сь кої аварiї, я от ри мав по са ду у Києвi – на чаль ник ви роб ни -
чо го вiддiлу з ек с п лу а тацiї АГНКС ВО “Київав то газ” ВО “Укр газ пром”. Як
ба чи те, моє служ бо ве про су ван ня пов’яза не з чи мось ре во люцiйним –
“ре во люцiйний дви гун”, “ре во люцiйне” паль не для ав то мобiлiв…

В.Ж.: – Так, i сьо годнi, ко ли Ви обiймаєте по са ду за ступ ни ка го ло -
ви правлiння НАК “Наф то газ Ук раїни”, вiдбу вається пе ре бу до ва “га -
зо вих” вiдно син мiж Ук раїною та Росiєю. Про ко мен туй те, будь-ла с ка,
Ва ше ста в лен ня до цих про цесiв.

Я.М.: – Як вiдо мо, Ук раїна до би вається вне сен ня змiн у га зовi кон т рак -
ти з Росiєю, зо к ре ма зни жен ня цiни на газ, що iмпор тується. У свою чер гу
Росiя пов’язує цiну на при род ний газ для Ук раїни з об’єма ми йо го iмпор ту.
До то го ж цiна на газ варiюється за леж но вiд вар тостi наф ти. Про це си уз -
год жен ня мiж ВАТ “Газ пром” i НАК “Наф то газ” пе ре бу ва ють у постiйнiй
ди намiцi. Я ду маю, все що вiдбу вається – на кра ще! Тран зитнi став ки, яки -
ми ми ке руємось, вста но в лю ють ся вiдповiдно до пев них уз год же них фор -
мул. До мо в ленiсть є до мо вленiсть. І хоч во на не зав жди од на ко во влаш -
то вує обидвi сто ро ни, бу ва ють мо мен ти, ко ли че рез тi чи iншi об ста ви ни
до во дить ся йти на тим ча совi по ступ ки. Сьо годнi є всi пiдста ви вва жа ти, 
що нашi уря ди, врештi-решт, знай дуть оп ти маль не рiшен ня що до пи тан ня
цiни на газ – рiшен ня, яке цiлком за до воль нить як Ук раїну, так i Росiю. 
Го лов не, що крiм полiти ки та еко номiки мiж країна ми ко лиш нь о го Со ю зу
iснує не по руш на друж ба зсе ре ди ни. Ми ра зом бу ду ва ли га зо транс порт ну
си с те му, нам при та маннi од на ковi фа ховi по нят тя i термiни. Де б то не бу -
ло – на те ри торiї Росiї, Уз бе ки ста ну, Ка зах ста ну чи Мол до ви, ми ро зумiємо
один од но го. Я вва жаю, що аб со лют но взаємо вигiднi до мо вле ностi – 
це ли ше спра ва ча су i уря до вих зу силь.

В.Ж.: – Як Ви знаєте, на ше спецiалiзо ва не ви дан ня “Тру бо-
провiдний транс порт” на ла го ди ло спiвпра цю з росiйсь ким жур на -
лом “Га зо вая про мыш лен ность”. І, до речi, за iнiцiати вою росiйсь кої
сто ро ни. На ва шу дум ку, чи бу де ко рис ним для га лузi вiдповiд-

ний обмiн iнфор мацiєю мiж на ши ми жур на ла ми?
Я.М.: – Звiсно, що так. Та ка спiвпра ця бу де взаємо ко рис ною та спри я -

ти ме змiцнен ню парт нерсь ких вiдно син мiж країна ми та ком панiями у 
га зовiй сферi. Бiльше то го, га лу зе вий жур нал є вiдо б ра жен ням ста ну 
га лузi, мож на ска за ти, її “об лич чям”.

Чим ви щий iнфор мацiйний рiвень жур на лу, тим шир ше уя в лен ня про
стан справ у га лузi. Наш жур нал, без пе реч но, має ко рис не iнфор мацiйне
на пов нен ня. Особ ли во змiстов ни ми є iсто ричнi ма терiали. Га даю, во ни
ста но в лять ве ли кий iнте рес для росiян, ад же на ша га лу зе ва iсторiя має
спiльнi ви то ки. Сьо го деннi про б ле ми га зо транс порт ної сфе ри та кож ма -
ють точ ки пе ре ти ну. Здебiльшо го ми вирiшуємо од на ковi про б ле ми. Хiба
що те пер, як ка жуть, ко жен сам по собi.

В.Ж.: – Отож бо, Росiя пiшла з тру бою мо рем, в обхiд уто ро ва ного
шля ху… Чи мож на при пу с ти ти, що ук раїнська га зо транс порт на си с те -
ма че рез ви со ку вартiсть тран зи ту втра тить свою унiкальнiсть i ос та -
точ но спо рожнiє, а де сят ки ти сяч га зо викiв за ли шать ся без ро бо ти?

Я.М.: – У жод но му разi не вар то та ко го навiть при пу с ка ти! До по ки на
Урен гої є газ, до по ти тру ба бу де пра цю ва ти. Нав па ки, тре ба про гно зу ва -
ти мо дернiзацiю i оно в лен ня на шої га зо транс порт ної си с те ми. Це генiаль -
не творiння, i во но вар те всебiчної пiдтрим ки та як найш вид шої ре с тав -
рацiї. Я ду маю, що це оче вид но як для Росiї, так i для Євро пи. Що сто -
сується людсь ко го фа к то ра, то на да ний мо мент та кож не слiд дра ма ти зу -
ва ти си ту ацiю. Кри за от-от ми не i все на ла го дить ся! Як що ж го во ри ти про
да ле ке май бутнє, то по даль ший про грес по тре бу ва ти ме пов ної ав то ма ти -
зацiї ви роб ниц тва. Це торк неть ся не ли ше га зо вої га лузi i, тре ба сподiва -
ти ся, що той са мий про грес бу де на ко ристь люд ст ву, тоб то яки мось 
чи ном “по тур бується” про людсь кий до б ро бут.

В.Ж.: – Ва ша прав да – до ля сприяє оп тимiстам! Ви пра цю ва ли 
ге не раль ним ди ре к то ром ДП “Київтранс газ” АТ “Укр газ пром”, ге не -
раль ним ди ре к то ром ДК “Ук ртранс газ” НАК “Наф то газ Ук раїни” i
обiйма ли ще не од ну “ге не раль ну” по са ду. Вiдтак Ва ша ге не раль на
за я ва про те, що дефiци ту бла кит но го па ли ва бо я ти ся не слiд, є 
до сить пе ре кон ли вою для нас. Чи мож на че ка ти яки хось iстот них зру -
шень у сферi га зо ви до бу ван ня?

Я.М.: – У свiтi такi зру шен ня вже вiдбу ва ють ся. Як вiдо мо, у над рах 
на шої землi ду же ба га то слан це вих по кладiв – по ри с тої по ро ди з ве ли ким
вмiстом ор ганiки, що не обхiдна для утво рен ня наф ти i га зу. Ще два
столiття то му у цих по ро дах бу ло ви я в ле но газ. У наш час вiдкри то ве ликi
пер спе к тивнi ро до ви ща. У 2008 р. в Аме рицi ви до бу ток га зу iз слан цю
вий шов на про ми сло вий рiвень. На дум ку аме ри кансь ких ек спертiв, за па-
сiв слан це во го га зу ви с та чить на сто рокiв! До ви до бут ку слан це во го га зу
го ту ють ся Поль ща, Нiмеч чи на, Францiя, Ав ст ралiя, Індiя, Ки тай та iншi
про ми сло во роз ви ненi країни. Го лов не, щоб Ук раїна вчас но до лу чи ла ся
до за галь ної на у ко во-технiчної ре во люцiї у ви до бут ку слан це во го га зу.

В.Ж.: – До лу чи мо ся! Зро би мо на но во му етапi но вий “дви гун 
ре во люцiї”. Який же “дви гун” ру хає Ва ми? 44 ро ки без пе ре рвно го
ста жу в га зовiй про ми сло востi – це ду же не лег ко. Звiдки Ви чер паєте
си ли i гар ний настрiй, тоб то звiдки за сма га i на сна га? 

Я.М.: – Рокiв до 45-ти я про во див дозвiлля, як то ка жуть, з ло па тою на
дачi. На той час це був до сить по пу ляр ний “вид спор ту”. Сьо годнi зай ма -
ю ся iншим спор том – за хо п лююсь ве ли ким тенiсом. На тенiсних кор тах 
ба га то цiка вих лю дей. Вiдтак у приємно му спiлку ваннi, у за хо п лю ючiй грi,
здебiльшо го на свiжо му повiтрi, я от ри мую i на сна гу, i за сма гу. До то го ж
я люб лю по до ро жу ва ти. Із за до во лен ням вiдвiдую му зеї, цiка в люсь
пам’ят ка ми iсторiї. За на яв ностi вiльно го ча су ход жу на ху дожнi ви с тав ки.
На ма га юсь iти в но гу з ча сом. Менi це по до бається i, сподiва юсь, вдається.
Жит тя ба га то гран не, i є сенс ба чи ти йо го найк ращi про яви, тодi усiлякi не -
приємностi пе ре жи ти не важ ко. Ад же ро зумiєш, що пре крас но го дов ко ла
на ба га то бiльше, нiж iнко ли здається… А ще я ду же люб лю свою ро бо ту
i то му зав жди вiдчу ваю на тхнен ня. Менi по ща с ти ло об ра ти вiрний шлях!

В.Ж.: – А га зовiй га лузi по ща с ти ло ма ти у ко гортi своїх постiйних
кадрiв та ла но ви то го iнже не ра i уп равлiнця! Дя куємо Вам за змiстов ну
бесiду, за свiтлий промiнь здо ро во го оп тимiзму! З на го ди ювiлею 
ба жаємо Вам усь о го ба жа но го, а не ба жа не не хай об хо дить Вас 
да ле кою до ро гою! Мiцно го Вам здо ров’я, любові, пе ре мог у ве ли ко -
му тенiсi та не ви черп но го за до во лен ня вiд ро бо ти!

нашi ювiляри
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Ко ле к тив УМГ “При кар пат транс газ” з по чут тям гли бо кої по ва ги
вiтає Вас, ша нов ний Яро сла ве Се ме но ви чу, з на го ди ювiлею –
60-рiччя вiд дня на род жен ня.

Нам би ду же хотiло ся, щоб по здо ро в лен ня Яро сла ва Се ме но ви ча
з цим чу до вим свя том роз по ча ло ся вiд на шо го при кар патсь ко го ко лек -
ти ву. Спра ва в то му, що са ме у нас на При кар паттi, в Іва но-Фран-
кiвсько му iнсти тутi наф ти i га зу фор му ва ли ся всi Вашi про фесiйнi на -
вич ки, здiбностi, прин ци повiсть i твердiсть ха ра к те ру, а та кож лю бов
до на шо го краю. І цiй лю бовi Ви не зра ди ли по сьо годнiшнiй день, чим
за слу жи ли ав то ри тет, по ша ну та по ва гу всiх, хто Вас знає. Тут Ви при -
дба ли чи ма ло друзiв, з яки ми у спiвпрацi i до нинi ба га то ро би те для
ре алiзацiї за думiв та до мо вле но стей. Ми пи шаємо ся тим, що нам 
ви па ла мож ливiсть пра цю ва ти з Ва ми та до сяг ти про фесiйних ви сот,
зна ти Вас як надiйно го ко ле гу.

Сьо годнi з по чут тям гор достi за Вас, ша нов ний Яро сла ве Се ме но -
ви чу, ми вiдзна чаємо, що вся Ва ша тру до ва бiог рафiя, ор ганiза торсь -
кий та лант та здiбностi не роз рив но пов’язанi з га зо вою про ми словiстю
Ук раїни. Прой шов ши шлях вiд ма шинiста га зо вих ком пре сорiв до 
ди ре к то ра УМГ “Київтранс газ”, ди ре к то ра ДК “Ук ртранс газ”, а нинi
за ступ ни ка го ло ви НАК “Наф то газ Ук раїни”, Ви ста ли вiдо мим у га лузi
досвiдче ним спецiалiстом, який зро бив ва го мий вне сок у роз ви ток га -
зо транс порт ної си с те ми, вве ден ня в ек с п лу а тацiю ря ду магiстраль них
га зо про водiв, будiвниц тво га зо про водiв-вiдводiв i ство рен ня роз га лу -

же ної си с те ми ав то мобiльних га зо на пов ню валь них ком пре сор них
станцiй та об’єктiв соцiаль ної сфе ри.

Усi, хто ба га то рокiв пра цю вав плiч-о-плiч з Ва ми, зав жди з приєм-
нiстю зга ду ють мо мен ти як дiло во го, так i про сто го людсь ко го спiлку -
ван ня. Ви мог ливiсть керiвни ка, вмiння чiтко ста ви ти зав дан ня, вка зу ю -
чи най а к ту альнiшi шля хи їх вирiшен ня, i вод но час здатнiсть ро зумiти
ко лег, їхнi по тре би й про б ле ми – ось що вiдрiзняє Вас вiд iнших 
лю дей, надiле них вла дою i вiдповiдни ми пов но ва жен ня ми. При цьо му
як лю ди на ком пе тент на i воль о ва, з ба га торiчним досвiдом за пле чи -
ма, Ви зав жди ко ри сту ва лись ав то ри те том. І хоч Ва ша прин ци по ва 
по зицiя, як вiдо мо всiм, не зав жди зна хо ди ла ро зумiння, Ви вмiли до -
би ва ти ся по ста в ле ної ме ти, пе ре ко ну ва ти у пра виль ностi прий ня то го
рiшен ня.

Тож мно гих та бла гих Вам лiт, вель ми ша нов ний Яро сла ве Се ме но -
ви чу, i хай Ва ша про фесiйна май стернiсть та життєвий досвiд слу гу ють
i на далi на по чеснiй i вiдповiдальнiй нивi. Ба жаємо Вам но вих здо -
буткiв, не згас ної енергiї та не втом ностi. Доз воль те у свiтлий день на -
род жен ня до зем но вкло ни ти ся на тру дже ним Ва шим лiтам i по ба жа ти
Вам мiцно го здо ров’я, ща с тя, ро дин но го те п ла i до б ро бу ту.

З повагою до Вас,
вiд iменi колективу
УМГ “Прикарпаттрансгаз”
В.П. Рудко

Ювiлейний день великий – 
Це краща мить твого життя

Шановний Ярославе Семеновичу!

Прийміть дружні вітання з нагоди Вашого ювілею від УМГ “Київ-
трансгаз”! Кожна річниця від дня нароження – це привід 
для світлих і високих спогадів, роздумів, узагальнень. Ми раді

сьогодні сказати слова сердечної вдячності та великої поваги до Вас,
Ярославе Семеновичу. І звичайно ж, – найщиріші побажання здоров’я,
успіхів, злагоди, віри і оптимізму!

У цей ювілейний день колектив Київтрансгазу щиро дякує Вам за
легкість спілкування, життєву енергію і працездатність, чуйність до лю-

дей – за ті риси, які підкупають всіх, кому пощастило з Вами працювати.
Віримо, що ніколи не полишить Вас добра слава серед газовиків,

яким Ви щедро даруєте тепло своєї душі і серця.
Нехай доля постійно веде Вас по життю і нагороджує сторицею

Вашу добру душу, а серце наповнюється всепереможною вірою. Хай
радістю і оптимізмом буде сповнений кожний прожитий день, а Гос-
подь благословляє Вас і Вашу родину.

З повагою, 
директор УМГ “Київтрансгаз”
М.П. Андріїшин

Друже, честь тобі, хвала!
Ювілейна дата



Ша нов ний Яро сла ве Се ме но ви чу!

Хай ща с тя вiкує у Ва шо му домi, 
І радiсть хай бу де зав жди, 
Здо ров’я мiцно го i щи рої долi
Хай Бог по си лає на довгi ро ки.

Вiд гос тин но го Сло бо жансь ко го краю, iндустрiаль но го Схо ду 
Ук раїни та до б ро зич ли вих ко лег УМГ “Харкiвтранс газ” приймiть
сер дечнi по здо ро в лен ня, найк ращi по ба жан ня та щирi привiтан -

ня з на го ди Ва шо го 60-рiччя вiд дня на род жен ня.
Менi по ща с ти ло в життi нав ча ти ся та пра цю ва ти з Ва ми у га зовiй

про ми сло востi про тя гом ба гать ох рокiв.
У да ле ко му 1968 р. Ви по ча ли нав чан ня в Іва но-Франкiвсько му

iнсти тутi наф ти i га зу. І вже тодi ми – сту ден ти цьо го нав чаль но го 
за кла ду чу ли про на по лег ли во го та та ла но ви то го ко ле гу, який ди ву вав
своїми знан ня ми ви к ла дачiв та за хо п лю вав своєю iнiцiати вою то ва -
ришiв, гар но го хлоп ця, що не да вав спо кою своєю стат тю i ви нят -
ковiстю од но курс ни цям.

Потiм 44-рiчна важ ка, але помiтна пра ця на рiзних дiлян ках га зо вої
про ми сло востi – у ви роб ни чо му об’єднаннi та уп равлiннi магiстраль -
них га зо про водiв “Київтранс газ”, на керiвних по са дах в АТ “Укр газ -
пром”, ДК “Ук ртранс газ” та НАК “Наф то газ Ук раїни”. Ви сокi про фе-

сiоналiзм i еру дицiя, чуй не ста в лен ня до лю дей здо бу ли Вам по ва гу та
за слу же ний ав то ри тет се ред ко лег.

Працiвни ки та спецiалiсти УМГ “Харкiвтранс газ” зав жди вiдчу ва ли
Ва шу ува гу i пiдтрим ку. Ми пам’ятаємо Ва шу на по лег ливiсть i прин ци -
повiсть, до по мо гу i про фесiйнi по ра ди пiд час будiвниц тва дру гої нит -
ки га зо про во ду “Хер сон–Крим”, ре кон ст рукцiї КС “Куп’янськ”, капi-
таль но го ре мон ту пе ре хо ду че рез р. Днiпро.

На свят ку ваннi 50-рiчно го ювiлею УМГ
“Харкiвтранс газ” Ви влас но руч по са ди ли
ялин ку бiля офiсу на шо го пiдприємства.
Во на гар но ро с те, але трош ки су мує ра зом
з на ми – у надiї на зустрiч з Ва ми.

Ви ко ри стуєтесь щи рою по ва гою та 
лю бов’ю усiх нас. Ми знаємо i цiнуємо 
Ваш справжнiй та лант Лю ди ни, iстин но ли -
царсь ку шля хетнiсть та без ком промiснiсть
у вiдсто ю ваннi влас них по глядiв.

У цей свят ко вий день, ша нов ний Яро -
сла ве Се ме но ви чу, ба жаємо Вам та Ва шим
близь ким мiцно го здо ров’я, осо би сто го
ща с тя, на тхнен ня i твор чих успiхiв.

З по ва гою
i щи ри ми по ба жан ня ми,
ди ре к тор УМГ “Харкiвтранс газ”
П.Ф.Сле сар

Добра слава хай з тобою 
Йде дорогою одною

Шановний Ярославе Семеновичу!

Маю велике задоволення від імені колективу філії УМГ “Чер-
каситрансгаз” привітати Вас із визначною датою – славним 
60-річчям.

Нинішній день народження – це той рубіж, який дозволяє торувати
будь-який шлях, не озираючись назад. Значну частину свого життя 
Ви віддали створенню і зміцненню газового комплексу України.
Завдяки Вашій самовідданій праці, високому професіоналізму і відпо-
відальному ставленню до справи з року в рік зростає транзитний
потенціал країни. Нехай і надалі Ваші зусилля будуть спрямовані на
піднесення національної економіки, зміцнення енергетичної незалеж-
ності нашої держави.

Існує думка, що день народження – деякою мірою сумне свято, яке
нагадує про кількість прожитих років, не реалізованих ще ідей. Але
дозвольте нам бути впевненими, що Ви, оточений друзями й одно-
думцями, сьогодні переживаєте зовсім інші почуття.

У цей пам’ятний день зичимо Вам примноження сил і творчої
наснаги до праці. Хай ніколи не залишає Вас добра слава і шана серед
людей, хай українська зозуля кує Вам добру долю, радість у будні і
свята та щасливе довголіття, а Всевишній благословить Вас і Вашу
родину щастям, здоров’ям і всіма благами на многая літа!

З повагою,
від колективу
УМГ “Черкаситрансгаз”,
директор А.С. Мандра

Хай українська зозуля кує Вам добру долю!
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Богдану Андрійовичу Бабію – 70 років

Ша нов ний Бо г да не Андрiйо ви чу!

Вiд iменi ба га то ти сяч но го ко ле к ти ву Дочiрньої ком панiї “Ук ртранс газ” i осо би сто вiд се бе сер деч но вiтаю Вас зi слав -
ним ювiлеєм – 70-рiччям вiд дня на род жен ня.

Ми знаємо, лю би мо i по ва жаємо Вас як справж ньо го патрiота Ук раїни, ви знач но го фахiвця i ор ганiза то ра га зо вої га лузi,
чу до ву лю ди ну, яка по над 50 рокiв сво го жит тя при свя ти ла роз вит ку га зо вої про ми сло востi.

Ми ду же радi, що Вашi ва гомi здо бут ки ви со ко оцiненi на шою дер жа вою. За ве ли кий вне сок у роз ви ток га зо вої про ми -
сло востi Вас вiдзна че но ба гать ма дер жав ни ми на го ро да ми i премiями. Зав дя ки ак тивнiй дiяль ностi про тя гом ба гать ох
рокiв Ви здо бу ли щи ру по ва гу ко лег та працiвникiв га зо транс порт ної си с те ми.

Ви за ре ко мен ду ва ли се бе здiбним ви со ко к валiфiко ва ним фахiвцем, муд рим i прин ци по вим керiвни ком, вмiлим ор ганiза -
то ром. Вашi всебiчнi та грун товнi знан ня про б лем га зо вої про ми сло востi, досвiд та еру дицiя бу ли вiдданi справi роз вит ку
га зо транс порт ної си с те ми Ук раїни.

У цей зна мен ний день ювiлею ба жаємо Вам, до ро гий Бо г да не Андрiйо ви чу, ща с тя, мiцно го здо ров’я на довгi 
ро ки, ми ру та бла го по луч чя, до б ро бу ту i но вих тру до вих звер шень. Не хай Ваш про фесiйний досвiд та ком пе тентнiсть
бу дуть Ва ши ми надiйни ми помiчни ка ми в усiх до б рих по чи нан нях.

Не хай здiйснять ся всi Вашi за повiтнi мрiї i добрi за ду ми!

З по ва гою, М.В. Беккер

Ша нов ний Бо г да не Андрiйо ви чу!

Вiд iменi Пре зидiї Ук раїнської наф то га зо вої ака демiї
маю честь привiта ти Вас iз чу до вим ювiлеєм – 70-рiччям
від дня на род жен ня.

Ви до б ре вiдомi в Ук раїнi як гли бо ко по ряд на лю ди на,
пра це люб ний, ви со коеру до ва ний i да ле ко гляд ний фахi-
вець, та ла но ви тий керiвник та ор ганiза тор. Ос новнi вiхи
Ва шої тру до вої дiяль ностi – опе ра тор з ви до бут ку га зу,
iнже нер-дис пет чер Ше бе линсь ко го га зо про ми сло во го
уп равлiння, iнже нернi i керiвнi по са ди у ВО “Укр газ пром”
(зго дом АТ “Укр газ пром”), за ступ ник го ло ви правлiння
АТ “Укр газ пром”, Го ло ва Дер жав но го комiте ту наф то вої,
га зо вої та наф то пе ре роб ної про ми сло востi Ук раїни,
дiйсний член Ук раїнської наф то га зо вої ака демiї. Ви зро -

би ли ва го мий вне сок у роз ви ток га зо вої га лузi Ук раїни. Ви со ка вiдповiдальнiсть, ви мог ливiсть до се бе, до б ро зич ливiсть,
вмiння згур ту ва ти i спря му ва ти ко ле к тив спiвробiтникiв – ос новнi ри си Ва шо го ха ра к те ру.

Працiвни кам га зо транс порт них пiдприємств, яким по ща с ти ло вирiшу ва ти з Ва ми ви роб ничi зав дан ня, зав жди iмпо ну ва -
ли Вашi всебiчнi та ґрун товнi знан ня спра ви, досвiд та рiзно сто рон ня iнже нер на еру дицiя, на по лег ливiсть, ви мог ливiсть 
у поєднаннi з та к товнiстю та по ва гою до лю дей.

Ми зав жди радi Ва шим успiхам i щи ро ба жаємо Вам, ша нов ний Бо г да не Андрiйо ви чу, мiцно го здо ров’я, ща с тя, 
ра достi вiд жит тя, твор чо го дов голiття, вiдчут них ре зуль татiв вiд по всяк ден ної ро бо ти, но вих успiхiв та не ви черп ної
енергiї для ре алiзацiї усiх Ва ших планiв.

З гли бо кою по ва гою, Б.О. Клюк, 
Пре зи дент Ук раїнської 
наф то га зо вої ака демiї

Наші роки – наша мудрість
Наша життєва спілість



21 бе рез ня 2010 р. за iнiцiати ви Сергiя Ко ля ден ка (ІОЦ ДК “Ук р-
транс газ”) у спор тив но му ком п лексi НПУ iм. Дра го ма но ва вiдбув -
ся Пер ший вiдкри тий чемпiонат з пла ван ня Київсько го мiсько го
ФСТ “Спар так”.

спорт i дозвiлля
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Вода, в тебе немає нi смаку, нi кольору, нi запаху, 
тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, 
не знаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти
необхiдна для життя: ти i є – життя. Ти наповнюєш нас
радiстю, яку не висловиш почуттями.

А. Сент-Екзюперi 

В.В. Гончаров, ДК “Укртрансгаз”

Першiсть Київського мiського ФСТ “Спартак”
у змаганнях з плавання

Узмаганнях, крiм нашої команди, брали участь плавцi з команд
Солом’янської, Оболонської, Шевченкiвської, Святошинської
РДА, КМ ФСТ “Спартак”, КП “Київський iнститут земельних вiд-

носин”, ВАТ “Київхлiб” i “Укртранснафта”. Змагання проводились з
метою пропагування здорового способу життя, популяризацiї пла-
вання, пiдтримання здорових, духовно збагачених та iнтелектуаль-
них працiвникiв рiзних органiзацiй м. Києва.

Особисто-команднi змагання проводились згiдно з дiючими
правилами. Програма заходу включала запливи для чоловiкiв на 50 i
100 м (вiльний стиль), для жiнок – на 25 i 50 м (вiльний стиль), а також
комбiнована естафета 4x25 м. 

Збiрну команду апарату ДК “Укртрансгаз” представляли Ганна Пол-
тарацька, Ірина Романенко, Ігор Орлов та Сергiй Гурiн. Вони показали
прекраснi результати. У спортивну скарбничку нашi спортсмени-ама-

тори поклали 4 золотi та 2 срiбнi меда-
лi. У загальнокомандному залiку наша
команда посiла перше мiсце, залишив-
ши другу та третю сходинки п’єдесталу
пошани командам Солом’янської та
Шевченковської РДА вiдповiдно. Чем-
пiони та призери змагань були наго-
родженi медалями i дипломами. 

Але не слiд забувати, що для бiль-
шостi спортсменiв найголовнiшим до-
сягненням було вiдчувати той драйв та
позитивну енергетику, яку “випромiню-
вали” абсолютно всi присутнi. Загалом
змагання пройшли у дружнiй спортив-
нiй атмосферi.

На завершення зазначимо: плаван-
ня знiмає напругу, пiдвищує працездат-
нiсть, надає життєвої сили, а ще це доб-
рий стимул пiдтримати своє здоров’я й
гарну фiзичну форму. Приєднуйтесь до
нас! Берiть участь у змаганнях разом зi

своїми колегами i
перемагайте,

як вони!



Краща нагорода – 
зустрiч з друзями
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Так, на прикiнцi 2005 р. гру па ен тузiастiв ама торсь ко го во лей бо -
лу Чер ка щи ни, ма ю чи на метi зустрiча ти ся частiше на спор тив -
них май дан чи ках, за пiдтрим ки торгiвель ної мар ки “Зла то гор”

вирiши ла ор ганiзу ва ти справдi на род ний турнiр, до участi в яко му
бу ло за про ше но усiх ба жа ю чих.

В ос новi iдеї бу ла про па ган да не стiльки спор ту як та ко го, не
стiльки роз ви ток i по пу ля ри зацiя во лей бо лу, а пе ре дусiм праг нен ня
спiлку ван ня, cтво рен ня спiльно ти лю дей, що за хо п лю ють ся во лей -
бо лом.

От i збiрна во лей боль на ко ман да УМГ “Чер ка си транс газ” – “Транс -
газ” ко т рий рiк поспiль бе ре участь у цьо му турнiрi, по ка зує чу довi 
ре зуль та ти i зай має при зовi мiсця.

Не став ви нят ком i 2009 рiк. На про по зицiю взя ти участь у цьо му
турнiрi ко ман да “Транс газ” iз за до во лен ням вiдгук ну лась, зiбрав ши у
своєму складi кра щих во лей болiстiв з усiєї “га зо вої тру би”.

Про тя гом 2009–2010 рр. пiд керiвниц твом В.Б. Тар та ковсь ко го та
О.В. Бiло ру са на ша збiрна в склад них iграх ви бо ро ла пер ше мiсце у
своїй пiдгрупi. За пе к ла бо роть ба на кож но му клап ти ку май дан чи ка 
не за ли ша ла бай ду жим нiко го!

Чи вар то де таль но по яс ню ва ти, що та ке во лей бол i як вiн впли ває
на роз ви ток лю ди ни? Пев но, що нi! 
Нi для ко го не се к рет, що зай ма ю чись та ким iгро вим ви дом спор -
ту, мож на роз ви ва ти си лу, спритнiсть, ви т ри валiсть, зiбранiсть,
жа гу до пе ре мо ги. Не менш важ ли вим є i те, що це не про сто 
ве ден ня здо ро во го спо со бу жит тя, це iнший життєвий ук лад, це
ак тив не жит тя з усвiдо м лен ням своїх не об ме же них мож ли во -
стей, це радiсть спiлку ван ня.

А.І. Ганiткевич, УМГ “Львiвтрансгаз”

Зад ля до сяг нен ня ба жа но го ре зуль та ту i за до по мо гою вмiння 
зна хо ди ти спiльну мо ву, пра цю ю чи у згур то ванiй ко мандi, гравцi 
про де мон ст ру ва ли свою май стернiсть, не аби я ку во лю до пе ре мо ги,
си лу ду ху в бо ротьбi, а та кож стабiльнiсть, яка, як вiдо мо, є оз на кою
ви що го кла су. 

І от ре зуль тат – на нас че кає су перфiнал “Зла то гор-Лiги”, який
вiдбу деть ся у травнi цьо го ро ку!

Тож з не терпiнням че каємо на про дов жен ня турнiру в ме жах 
бо роть би за зван ня пе ре мож ця!



Я, ко лишній інже нер Кра ма торсь ко го ЛВУ УМГ “Дон ба странс газ” ДК “Ук ртранс газ”, зай мав ся пра к тич ною ро бо тою з ре алізації при -
род но го га зу на се лен ню Оче ре тинсь кої та Не к ре менсь кої сільсь ких рад Оле к сандрівско го рай ону До нець кої об ласті (це більше ніж 300
або нентів), а та кож про ми сло вим і бюд жет ним ус та но вам, які роз та шо вані на цій те ри торії. Мої пра к тичні знан ня що до оп ла ти за при род -
ний газ на се лен ням і бюд жет ни ми, про ми сло ви ми спо жи ва ча ми дозволяють ствер д жу ва ти, що про тя гом більш як 13 років, по чи -
на ю чи з лип ня 1995 р., ве ли ких про б лем з оп ла тою за спо жи тий при род ний газ на се лен ням не бу ло, а от бюд жетні і про ми слові спо жи -
вачі їх ма ли до 2000 р. Потім ви пад ки не спла ти за спо жи тий газ ста ли і в них по оди но ки ми.

Щовівтор ка ми їде мо в с. Оче ре ти не і прий маємо оп ла ту від або нентів – сільсь ких меш канців. Зна ю чи ме режі га зо по ста чан ня від магі-
страль них до до мо вих і квар тир них, я мо жу ска за ти, що є знач ний ре зерв га зо збе ре жен ня в по буті. Це пов ною мірою сто сується спо жи -
ван ня при род но го га зу на по бу тові по тре би об слу го ву ю чо го пер со на лу га зо вих ме реж, а та кож усіх спо жи вачів при род но го га зу в си с -
темі обл газів. Моя пра к ти ка свідчить: як що кож ний спо жи вач на си с темі во дя но го опа лен ня по ста вить бай пас з на со сом відповідної по -
туж ності, то спо жи ван ня га зу на опа лен ня змен шить ся від 30% за леж но від си с тем опа лен ня. Так, на при к лад, по меш кан ня з лічиль ни ком
га зу пло щею опа лен ня 52,8 м2, об лад на не га зо вою пли тою та га зо вою ко лон кою, у 2008 р. спо жи ло 3970 м3 га зу, а в 2009 р. після вста -
но в лен ня бай па су з на со сом – всьо го  2400 м3 га зу. Це да ло еко номію га зу 1570 м3, тоб то 759,25 грн. (при ціні 1 м3 га зу 48,36 коп.) та при -
нес ло еко номію коштів або нен ту за ра ху нок змен шен ня та ри фу з 73,20 коп. до 48,36 коп. за 1 м3 га зу. От же, за рік бу ло зе ко но м ле но
596,16 грн. Це ду же вигідно як Ук раїні в ціло му, так і кож но му спо жи ва чеві при род но го га зу. Я про по ную на дер жав но му рівні прий ня ти

по ста но ву, якою на без кош товній або кре дитній ос нові зо бов’яза ти всіх або нентів з во дя ним опа лен ням по ста ви ти енер го-
з беріга ю че об лад нан ня в своїх по меш кан нях, а та кож у ди тя чих сад ках та в інших приміщен нях.

А в по меш кан нях об слу го ву ю чо го пер со на лу працівників ДК “Ук р-
транс газ” зро би ти це не гай но, що зе ко но мить газ на ви роб ни чо-тех -
но логічні по тре би і збе ре же кош ти на ших працівників на тра сах
магістраль них га зо про водів. Та ка ро бо та при не се знач ну ко ристь 
Ук раїні в ціло му, змен шить за лежність від спо жи ван ня при род но го га -
зу на опа лен ня на се лен ням, бюд жет ни ми ус та но ва ми, про ми сло ви ми
спо жи ва ча ми. Це ду же про стий і ефе к тив ний спосіб енер гоз бе ре жен -
ня, який мож е зро би ти коже н спо жи ва чі, навіть за свої кош ти.

Дер жа ва мо же виділи ти кош ти на ус та нов ку на сосів і лічиль ників 
за ра ху нок еко номії коштів на пільги і суб сидії для на се лен ня, які при
цьо му знач но ско ро тять ся.

Я це знаю, то му що ци ми пи тан ня ми зай мав ся постійно.
Ду маю, мої мірку ван ня до по мо жуть ба гать ом. 

Калінін Во ло ди мир Ілліч, 
пенсіонер УМГ “Дон ба странс газ”
23.03.2010 р.

Енергозбереження в повсякденному житті.
Практичні поради для прийняття рішень
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З 1959 р. по 1961 р. нав чав ся у Горлiвсько му гiрни чо му технiкумi, пiсля йо го закiнчен ня пра цю вав елек т ро -
мон те ром в буд уп равлiннi №2 тре сту ”Сан те хе лек т ро мон таж“. З 1962 р. по 1965 р. слу жив в ла вах Ра дянсь кої
армiї. Пiсля де мобiлiзацiї пра цю вав в уп равлiннi ”Горлiвськ газ“. У 1970 р. закiнчив Мо с ковсь кий iнсти тут наф -
тохiмiчної та га зо вої про ми сло востi, от ри мав квалiфiкацiю iнже нера-ме ханiка. Для ро бо ти за спецiальнiстю 
пе рей шов у 1968 р. в си с те му ви роб ни чо го об’єднан ня “До нецьк транс газ”, де пра цю вав спо чат ку стар шим
дис пет че ром рай он но го уп равлiння, а потiм – на чаль ни ком ЛЕС Сiверсь ко до нець кої станцiї пiдзем но го
зберiган ня га зу Во ро ши ло во градсь кої об ластi.

За ре ко мен дацiєю Все со юз но го про ми сло во го об’єднан ня “Укр газ пром” в жовтнi 1978 р. пе ре ве де ний на
по са ду за ступ ни ка го лов но го iнже не ра з технiки без пе ки Ви роб ни чо го об’єднан ня “Екс порт транс газ” (Чер ка си). З 1980 р. i до ви хо ду на
пенсiю у 2007 р. пра цю вав на чаль ни ком ви роб ни чо го вiддiлу з ек с п лу а тацiї магiстраль них га зо про водiв i ГРС.

За йо го ак тив ної участi бу ли прий нятi в ек с п лу а тацiю га зо про во ди “Со юз”, “Про г рес”, “Урен гой–По ма ри–Уж го род”, “Кре мен чук–
Ананьєв–Бо го род ча ни”, “Но воп сков–Ше бе лин ка” i ба га то га зо про водiв-вiдводiв. Якiсно здiйсню вав технiчний на гляд за якiстю будiв-
ниц тва i капiталь но го ре мон ту цих га зо про водiв.

Ко ле к тив УМГ “Чер ка си транс газ” гли бо ко су мує з при во ду смертi Вiкто ра Оле к сан д ро ви ча i ви сло в лює спiвчут тя ро динi та близь ким.
У на ших сер цях 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.

11 квiтня 2010 р. на 68 роцi життя перестало битися серце 
заслуженого працiвника газової промисловостi 
НІКОЛАЄВА Вiктора Олександровича.

вiн залишив про себе добру пам’ять

наша пошта



ДЕРЖАВНОЇ ПЕНСІЇ,
НА ЖАЛЬ, ВИСТАЧАЄ

НЕ НА ВСЕ…

“Про п ра цю ва ла все жит тя i от тобi маєш: от ри ма ла вiд
дер жа ви 800 гри вень з копiйка ми на мiсяць за
сумлiнну пра цю”, – бiдкається жiноч ка по хи ло го вiку

бiля пенсiйної ка си. Зро зумiти її роз ча ру ван ня ду же про сто, 
як що зва жи ти на нинiшнi цiни на про ду к ти, по бу товi речi та
вартiсть ко му наль них по слуг. І хоч у країнi зно ву обiця ють
пiдви щу ва ти пенсiї, на вряд чи це суттєво полiпшить ма терiаль -
не становище бiльшостi лiтнiх лю дей... А як за без пе чи ти собi
безбiдну старiсть, не по кла да ю чись на дер жав ний га ма нець? 

Мiж тим це зро би ти ду же про сто. Для цьо го всьо го-на-всьо -
го не обхiдно ук ла сти полiс стра ху ван ня жит тя зi стра хо вою
ком панiєю “Бла кит ний полiс”. Дочiрня ком панiя “Ук ртранс газ”
НАК “Наф то газ Ук раїни” про по нує унiкаль ну мож ливiсть своїм
працiвни кам, спла чу ю чи 50% стра хо во го вне ску. Жод на ком -
панiя в Ук раїнi сьо годнi не мо же по хва ли ти ся подiбною про по -
зицiєю.

На да ний час стра хо ва ком панiя “Бла кит ний полiс” про по нує
цiка ву пенсiйну про гра му за хи с ту працiвни ка на перiод йо го 
ро бо ти на пiдприємствi з од но ра зо вою стра хо вою ви п ла тою
до 200 тис. грн. Та кож стра хо ва ком панiя на дає за хист як 
са мо му працiвни ку у разi не щас но го ви пад ку на ви роб ниц-
твi чи в по бутi, так i йо го ро динi на ви па док втра ти го ду валь-
ни ка. 

Стра хо ва ком панiя “Бла кит ний полiс” на рин ку стра ху ван ня
жит тя пра цює з 2002 р., є лiде ром рин ку пенсiйно го стра ху ван -
ня, вхо дить у п’ятiрку лiдерiв рин ку стра ху ван ня жит тя. За галь -
на су ма ак тивiв ком панiї ста но вить 164,2 млн. грн. i зрос ла з 
по чат ку дiяль ностi май же в 165 разiв.

Стра хо ва ком панiя “Бла кит ний полiс” повнiстю ви ко нує свої
зо бов’язан ня пе ред клiєнта ми. Без пе реч ним до ка зом цьо го є
25,207 млн. грн. ви п лат, якi здiйсне но працiвни кам ком панiї 
“Ук ртранс газ”. Тiльки про тя гом сiчня-лю то го 2010 р. стра хо ва
ком панiя здiйсни ла пенсiйних та стра хо вих ви п лат на за галь ну
су му 1,033 млн. грн. “Бла кит ний полiс” пер шим в Ук раїнi роз по -
чав та про дов жує ви п ла чу ва ти не дер жавнi довiчнi пенсiї.

Стра хо ва ком панiя “Бла кит ний полiс” i сьо годнi про дов жує
ак тив но пра цю ва ти, про по ну ю чи соцiаль ний за хист усiм працiв-
ни кам ком панiї “Ук ртранс газ”. Так, про тя гом 2010 р. бу дуть прове-
денi чис леннi зустрiчi з ко ле к ти ва ми пiдроздiлiв ДК “Ук ртранс газ”.

Для здiйснен ня своєї дiяль ностi “Бла кит ний полiс” ство рив
стру к ту ру регiональ них пред став ництв: Цен т раль не, Київське,
Чер кась ке, До нець ке, Харкiвське, Львiвське, Кар патсь ке. Крiм
фахiвцiв стра хо вої ком панiї, якi що ден но на да ють до по мо гу
клiєнтам, у кож но му пiдроздiлi пiдприємства при зна че но вiдпо-
вiдаль ну осо бу-пред став ни ка стра хо вої ком панiї для ор ганiзацiї
соцiаль но го за хи с ту всiх пра цю ю чих.
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