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Наша шана кращим
За високу професійну майстерність і вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного паливно-

енергетичного комплексу та з нагоди професійного свята – Дня працівників нафтової, газової та

нафтопереробної промисловості група працівників компанії нагороджена державними орденами,

медалями, грамотами Кабінету Міністрів та Мінпаливенерго України.
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Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня удостоєні:

БАЗАЛЄЄВ Михайло Дем’янович – машиніст Новопсковського ЛВУ УМГ “Донбастрансгаз”,
ЗЯБЧЕНКО Юрій Дмитрович – директор НВЦ “Техдіагаз”.

Медаллю “За працю і звитягу” нагороджені:

ДЗЮБА Микола Семенович – слюсар Мринського ВУПЗГ УМГ “Київтрансгаз”,
КУДЕЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Іванович – електрогазозварник Одеського ЛВУ УМГ “Прикарпаттрансгаз”,
КОВРЯК Анатолій Олександрович – електромонтер Яготинського цеху технологічного зв’язку управління

“Укргазтехзв’язок”.

Звання “Заслужений працівник промисловості України” присвоєно:

БАЛАБАЮ Олексію Петровичу – заступнику директора УМГ “Київтрансгаз”,
ТУРМІЮ Анатолію Кузьмичу – оператору Макіївського ЛВУ УМГ “Донбастрансгаз”,
ТЮШЦІ Василю Михайловичу – начальнику Стрийського ВУПЗГ УМГ “Львівтрансгаз”,
КАЛІЩУК Світлані Олексіївні – ізолювальниці Боярського управління ВРТП “Укргазенергосервіс”.

Звання “Заслужений будівельник України” присвоєно:

ТРОЦЕНКУ Олександру Юхимовичу – головному інженеру БМФ “Укргазпромбуд”.

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України нагороджені:

КОЛЯДЖИНА Михайло Григорович – слюсар Івано-Франківського управління ВРТП “Укргазенергосервіс”,
ГЛАДУН Сергій Валентинович – начальник відділу Об’єднаного диспетчерського управління,
ЄФРЕМОВА Анжела Сергіївна – керуюча їдальнею ДК “Укртрансгаз”.

Подяки Кабінету Міністрів України удостоєні:

КУДІНОВА Оксана Петрівна – начальник відділу Об’єднаного диспетчерського управління,
КОВАЛЬ Петро Порфирович – інженер Черкаського територіального центру управління “Укргазтехзв’язок”,
СРІБНИЙ Сергій Вікторович – оператор Пролетарського ВУПЗГ УМГ “Харківтрансгаз”.

Грамотою Мінпаливенерго нагороджені:

АМЕЛІН Ігор Іванович – начальник монтажної дільниці БМФ “Укргазпромбуд”,
ВІНТОНЯК Володимир Михайлович – старший майстер Богородчанського ВУПЗГ УМГ “Прикарпаттрансгаз”,
ГОРДІЄНКО Віктор Васильович – електрогазозварник Запорізького ЛВУ УМГ “Харківтрансгаз”,
НОРКОВ Микола Васильович – електрогазозварник Первомайського ЛВУ УМГ “Черкаситрансгаз”,
ПУШНОВ Юрій Васильович – електрогазозварник Луганського ЛВУ УМГ “Донбастрансгаз”,
ВЕРБИЦЬКИЙ Ігор Євгенович – заступник начальника управління охорони праці ДК “Укртрансгаз”,
БІЛОСТОЦЬКА Світлана Михайлівна – начальник Криворізького ЛВУ УМГ “Харківтрансгаз”.

Шановні колеги!
Редакційна колегія щиро вітає вас з нагородами, які ви заслужено отримали за високі

показники у праці.
Бажаємо вам здоров’я, нових трудових звершень та творчого натхнення.
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Відбулася конференція працівників дочірньої компанії “Укр-
трансгаз”, на якій обговорювались питання про підсумки роботи
за 8 місяців та виконання колективного договору в першому
півріччі 2010 р. Розглянуто та прийнято зміни і доповнення до 
колективного договору на 2010–2012 рр. та інші питання.
У роботі конференції брали участь 96 делегатів та запрошені
гості – заступники директора, начальники управлінь та інші.
Конференція пройшла в селекторному режимі. 

ЗМІНИ НА КРАЩЕ

Зосновною доповіддю виступив директор ДК “Укртранс-
газ” Сергій Вінокуров. Він підбив підсумки роботи ком-
панії за 8 місяців, зосередив увагу присутніх на питаннях

охорони праці та добровільного страхування. Серед основ-
них показників виробничої діяльності компанії він відзначив,

що за 8 місяців через систему магістральних газопроводів
протранспортовано 94 млрд. м3 газу, що на 16% більше порів-
няно з аналогічним періодом 2009 р.; закачано 10,1 млрд. м3

природного газу в підземні сховища, що на 12% більше від-
повідного показника минулого року, та відібрано із підзем-
них сховищ 11,9 млрд. м3 природного газу, що на 6% більше
відповідного показника 2009 р.

За звітний період компанія збільшила чистий дохід порів-
няно з минулим роком на 26%, а витрати компанії за 8 місяців
поточного року в розмірі 7,5 млрд. грн. розподілилися таким
чином:

вартість закупівлі газу на виробничо-технологічні по-
треби склала 4,7 млрд. грн. (об’єм закупленого газу стано-
вить 1,9 млрд. м3);

споживання електричної енергії – 577 млн. грн. Збіль-
шення зумовлено включеннями в технологічний режим ро-
боти компресорних станцій електропривідних двигунів
замість газотурбінних агрегатів, що дало можливість зеко-
номити 67 млн. грн.;

фонд оплати праці – 1,35 млрд. грн., що на 7,7% більше
порівняно з аналогічним періодом 2009 р. Фонд оплати

О.О. Мостицька, 
ДК “Укртрансгаз”
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пресорних станцій із 13 запланованих на 2010 р., виконано
47 планових зупинок компресорних станцій для проведення
планових вогневих робіт, відремонтовано 70 ГПА. На ре-
монтних базах заводів-виробників відремонтовано 23 газо-
турбінних двигуни різних типів. 

Таким чином, основні виробничі показники компанії вико-
нані згідно з планом, а деякі перевиконані.

Завдяки вчасній та повній реалізації запланованих проти-
пожежних заходів, незважаючи на спекотну погоду та по-
наднормові температурні режими літнього сезону, з початку
2010 р. категорійних аварій на об’єктах ДК “Укртрансгаз” не
зареєстровано.

Позитивну динаміку зростання матеріального забезпе-
чення та соціального захисту працівників компанії характе-
ризують показники рівня заробітної плати. Так, порівняно з
аналогічним періодом минулого року середньомісячна
заробітна плата збільшилася на 12,8% – з 3942,7 грн. до 
4520,4 грн. при середньомісячному рості заробітної плати
на підприємствах галузі на 11,6%. Усі працівники компанії
повністю були забезпечені спеціальним одягом, взуттям та
засобами індивідуального захисту. Своєчасно проводився
медогляд працівників.

Фінансування профспілкових організацій ДК “Укртранс-
газ” збільшено порівняно з минулорічним періодом на 49%
і становить 2,2% фонду оплати праці, при цьому існуючим
колективним договором передбачено не менше 0,5%.

Серед питань, що розглядались на конференції, було 
добровільне страхування. Наводимо фрагмент доповіді
Сергія Вінокурова з цього питання (текст мовою оригі-
налу): 

праці було збільшено на виконання п. 2.19 Галузевої угоди
між Міністерством палива та енергетики, НАК “Нафтогаз 
України” і профспілкою працівників нафтової і газової про-
мисловості України та відповідно п. 4.18 колективного дого-
вору ДК “Укртрансгаз” на 2010–2012 рр. в частині перегля-
ду тарифних ставок (посадових окладів) працівників у зв’яз-
ку із збільшенням у державі величини мінімальної заробітної
плати згідно з Законом “Про Державний бюджет України на
2010 рік”;

вартість усіх видів ремонтів за рахунок поточних витрат
склала 770 млн. грн.

Компанія одержала чистий прибуток за 8 місяців 2010 р.
у розмірі 520 млн. грн., що на 46% більше, ніж за аналогіч-
ний період минулого року. Рівень оплати послуг споживача-
ми природного газу за транспортування становив 108% з
урахуванням погашення боргів за минулі періоди, при цьому
компанія вчасно сплатила кошти в бюджет. 

За рахунок капітального будівництва освоєно 398 млн. грн.
капітальних вкладень, введено в експлуатацію основних
фондів на суму 116 млн. грн., виконано будівельно-монтаж-
них робіт власними силами на суму 355 млн. грн., що на 70%
більше аналогічного показника минулого року, в тому числі
будівельно-монтажна фірма “Укргазпромбуд” виконала
будівельно-монтажних робіт на суму 352 млн. грн.

Зроблено капітальний ремонт 53 км газопроводів, уста-
новлено на магістральних газопроводах 173 стальні муфти і
бандажі для ліквідації 937 дефектів тіла труби, які були ви-
явлені після проведення внутрішньотрубної діагностики. 
За графіком здійснено 10 комплексів планово-попереджува-
вальних ремонтів загальностанційного обладнання ком-



5трубопровiдний транспорт

“ДК “Укртрансгаз” НАК “Нефтегаз Украины” заключил
договор добровольного страхования жизни и дополни-
тельной пенсии с ПАО СК “Блакитный полис” №11-1010 
от 22.08.2002 г. Численность работающих, охваченных 
негосударственным пенсионным обеспечением, на сегод-
няшний день составляет 8994 человека.

В Акте №30 от 23.04.2010 г. Национальная комиссия 
регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины пришла
к выводу, что ДК “Укртрансгаз” перечислением денежных
средств на счет ПАО СК “Блакитный полис” во исполнение
условий договора добровольного страхования жизни и 
дополнительной пенсии №11-1010 от 22.08.2002 г. нару-
шает лицензионные условия осуществления хозяйствен-
ной деятельности по транспортировке газа магистральны-
ми трубопроводами и по его хранению.

Управлению ценовой и тарифной политики в нефте-
газовом комплексе протокольным решением НКРЭ №18 
от 29.04.2010 г. дано указание пересмотреть тариф 
на транспортировку природного газа магистральными 
газопроводами ДК “Укртрансгаз” путем исключения 
неэффективно используемых средств в части оплат ПАО
СК “Блакитный полис”.

С 1 августа 2010 г. действует постановление НКРЭ 
Украины №1007 от 30.07.2010 г., согласно которому для ДК
“Укртрансгаз” был утвержден средний тариф на транспор-
тировку природного газа магистральными трубопровода-
ми в размере 91,70 грн. за 1 тыс. м3 (без учета НДС), что на
51 грн. больше, чем тариф, который действовал с 1 января
2007 г. согласно постановлению НКРЭ Украины №1682 от

19.12.2006 г. При этом тариф рассчитан с учетом решения
№18 от 29.04.2010 г. и не предусматривает возможности
перечисления денег ПАО СК “Блакитный полис”. Установ-
ление нового тарифа возлагает на компанию дополни-
тельную ответственность при осуществлении основной 
лицензионной деятельности ДК “Укртрансгаз”, невыпол-
нение лицензионных условий может привести, в том числе,
к уменьшению тарифа, что может негативно отразиться на
финансовом положении компании. 

Учитывая вышеизложенное, включение перечислений
на счет ПАО СК “Блакитный полис” в расходную часть фи-
нансового плана компании и утверждение его в этой части
Кабинетом Министров Украины не может быть осуществ-
лено, поскольку будет нарушать указанные нормы лицен-
зионных условий и законодательства в целом. 

Поэтому дальнейшее осуществление выплат ДК “Укр-
трансгаз” на счет ПАО СК “Блакитный полис” не предста-
вляется возможным, в связи с чем ПАО СК “Блакитный
полис” направлены документы на расторжение договора
№11-1010 от 22.08.2002 г.

Аппарат ДК “Укртрансгаз” гарантирует, что работникам
в октябре 2010 г. будут возвращены суммы подоходного
налога, ранее удержанные из сумм, которые фактически не
оплачены ДК “Укртрансгаз” ПАО СК “Блакитный полис”.

Кроме того, при проведении проверки отдельных воп-
росов инвестиционной деятельности ПАО СК “Блакитный
полис” было установлено следующее:

Балансовая стоимость портфеля ценных бумаг по состо-
янию на 30.06.2010 г. составляет 23 млн. грн., но анализ
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портфеля ценных бумаг ПАО СК “Блакитный полис” пока-
зал, что его оценочная стоимость по состоянию на
06.09.2010 г. составляет только 13 млн. грн., что в 1,7 раза
ниже балансовой стоимости. Однако гарантировать, что
реализовать эти акции и за эти деньги не представляется
возможным. 

Также было установлено, что ПАО СК “Блакитный 
полис” в 2008 г. купило недвижимость на сумму 4,1 млн.
дол. США (881,3 м2), при этом стоимость 1 м2 составляла 
5149 дол. США. На сегодня средняя цена продажи офис-
ной недвижимости на вторичном рынке Киева за 1 м2 – 
2307 дол. США. То есть, рыночная цена этой недвижимо-
сти составляет 1,8 млн. дол. США, что более чем в 2 раза
ниже той, за которую была приобретена недвижимость
ПАО СК “Блакитный полис”.

Исходя из изложенной выше информации, каждый
работник может сделать для себя вывод и сам принять
решение о дальнейших взаимоотношениях с ПАО СК
“Блакитный полис”.

Управлением юридической и договорной работы был
проведен анализ отдельных договоров, заключенных меж-
ду работниками и ПАО СК “Блакитный полис”. В случае
расторжения договоров, заключенных до 1 марта 2008 г.,
работники имеют право получить выкупную сумму в пол-
ном объeме с учетом взносов компании и работника, кото-
рая рассчитывается в соответствии с правилами страхова-
ния. Однако уже в договорах, которые заключались после
1 марта 2008 г., работникам были навязаны дискриминаци-

онные условия, согласно которым их фактически лишали
права на расторжение договора.

Руководство ДК “Укртрансгаз”, понимая все сложности
и проблемы, с которыми столкнутся работники при защите
своих прав и интересов в отношениях с ПАО СК “Блакит-
ный полис” (с учетом дискриминационных условий догово-
ра), готово оказать правовую помощь тем, кто примет
решение о расторжении договора”.

Завершивши доклад, директор підкреслив, що компа-
нія докладає всіх зусиль та намагається виконувати всі
зобов’язання перед колективом.
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МЕТА КОНКУРСУ
Метою конкурсу є виявлення і висвітлення на

сторінках журналів кращих науково-технічних розро-
бок і передового виробничого досвіду в сфері техніч-
ного діагностування об’єктів транспорту і зберігання
газу Росії і України.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ
Організаторами конкурсу є редакції журналів “Тру-

бопровідний транспорт” і “Газовая промышленность”.
Конкурс проводиться за підтримки ДК “Укртрансгаз”
НАК “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром”.

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ І РОЗМІР
ВИНАГОРОД
На конкурс висуваються статті в таких номінаціях:

діагностування технічного стану лінійної частини
магістральних газопроводів – I, II, III премії;

діагностування устаткування компресорних стан-
цій – І, ІІ, ІІІ премії;

діагностування устаткування підземних сховищ
газу – І, ІІ, ІІІ премії.

Розмір премій (винагород) становить відповідно:
I премія – 25 тис. грн.

II премія – 20 тис. грн.

III премія – 15 тис. грн.

Преміальний фонд формується компаніями ВАТ
“Газпром” і ДК “Укртрансгаз” та оплачується перемож-
цям конкурсу наступним чином:

резидентам України премію (винагороду) випла-
чує ДК “Укртрансгаз”;

резидентам Російської Федерації – ВАТ “Газпром”.

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
Конкурсна комісія формується з членів редакційних

рад журналів, науково-технічних рад і фахівців компа-
ній у складі 10 чоловік. У разі рівного поділу голосів
при голосуванні голова комісії має вирішальний голос.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСIB
Оголошення про початок проведення конкурсу

друкується в журналах “Трубопровідний транспорт” і
“Газовая промышленность”.

Автори направляють у редакції журналів матеріа-
ли для публікації, оформлені відповідно до редакцій-
них вимог, з позначкою “на конкурс”.

Отримані редакціями авторські матеріали готу-
ються до друку і публікуються в журналах в установле-
ному порядку.

У конкурсі беруть участь статті, опубліковані в
журналах за період з 1 січня 2010 року до 1 квітня 
2011 року, а також неопубліковані статті, що поступили
в редакції до 01.04.2011 року.

У термін до 10 квітня 2011 року редакції журналів
визначають кількість статей, що надійшли на конкурс,
з наступною їх передачею експертам для вивчення і
надання висновків про відповідність номінаціям, а також
про вклад кожної статті в досягнення мети конкурсу.

Кращі статті в номінації визначаються шляхом
голосування членів конкурсної комісії до 20 квітня
2011 року.

Місце проведення засідання конкурсної комісії –
м. Київ.

Рішення конкурсної комісії оформляється прото-
колом редакційної ради журналу “Трубопровідний
транспорт”.

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
КОНКУРСУ
Церемонія нагородження переможців конкурсу з

врученням дипломів проводитиметься в II кварталі
2011 року під час роботи Міжнародного семінару з
діагностики в м. Києві.

Положення про конкурс на кращі публікації

в журналі “Трубопровідний транспорт” з питань

діагностики об’єктів газотранспортної системи

Для висвітлення наукової і виробничої діяльності в сфері діагностики газотранспортної 
системи, розширення співпраці і обміну досвідом між Дочірньою компанією “Укртрансгаз” 
НАК “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром” проводиться конкурс на кращі публікації в журналах
“Трубопровідний транспорт” і “Газовая промышленность”.
Конкурс проводиться серед фахівців – авторів публікацій, незалежно від їхнього місця роботи 
та проживання.
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ВТД дає можливість виявляти дефекти металу труби різного поход-
ження, такі як заводські дефекти – розшарування металу, різноманітні
включення; будівельні дефекти – вм’ятини, гофри, заломи, задири;
аномалії зварних швів – непровари, пористість, зміщення кромок;
аномалії стінки труби – корозія, тріщини, дефекти ізоляційного по-
криття тощо. Слід відзначити, що своєчасне виявлення та усунення
наведених вище дефектів дає можливість звести до мінімуму виник-
нення аварійних ситуацій на магістральних газопроводах, підвищити
надійність їх експлуатації, забезпечити безперебійне постачання газу
споживачам України та транспортування транзитного газу у країни
Європи.

Роботи з ВТД лінійної частини магістральних газопроводів були
розпочаті в Україні в 1996 р. На даний час за допомогою засобів ВТД
виконано обстеження близько 26 тис. км магістральних газопроводів
в однонитковому вимірі, в тому числі різними видами ВТД та повтор-
но, згідно з діючими нормативами (рис. 1).

ВТД лінійної частини магістральних газопроводів потребує серйоз-

Газотранспортні системи практично всіх країн світу експлуату-
ються протягом досить тривалого часу, а тому питання визначен-
ня їх технічного стану та розрахунку залишкового ресурсу є акту-
альними для всіх операторів, які займаються транспортуванням
вуглеводнів.

Є.Б. Іваник,
ДК “Укртрансгаз”

Для підтримання газотранспортної системи в належному
технічному стані, запобігання нештатним ситуаціям чи відмовам,
згідно з діючими нині в Україні нормативними документами 

необхідно періодично контролювати технічний стан газопроводів з
використанням приладів і технічних засобів. На сьогодні інтенсивно
розвиваються і використовуються різні методи діагностування тіла
труби магістральних трубопроводів, стану ізоляційного покриття та
засобів електрохімзахисту. Особлива увага в ДК “Укртрансгаз”
приділяється внутрішньотрубній діагностиці (ВТД) магістральних газо-
проводів як найбільш інформативному та досконалому методу діагно-
стування лінійної частини ГТС.

Досвід діагностування магістральних газопроводів
ДК “Укртрансгаз” за допомогою внутрішньотрубних
інспекційних поршнів

Рис. 1. Виконання робіт з ВТД на МГ ДК “Укртрансгаз” 1996–2010 рр.



виробництво

10 трубопровiдний транспорт

черговість діагностики дільниць, виходячи з логістики оптимальних
автомобільних перевезень, необхідного часу для підписання угод та
узгодження дій з газотранспортними підприємствами сусідніх країн,
складання спільних наказів, інструкцій тощо. 

Далі детальніше про пропускання очисних поршнів з метою підго-
товки дільниць МГ до виконання ВТД. Згідно з нормативами необхідно
забезпечити відсутність у внутрішній порожнині газопроводу залишків
електродів, бруду, рідини і т.п., тому що наявність сторонніх предметів
може викликати пошкодження сенсорів діагностичного поршня і, як
наслідок, спотворення кінцевих результатів проведеної ВТД.

В ДК “Укртрансгаз” застосовують різні типи очисних поршнів 
(ОП) (рис. 2).

Для очищення так званих сухих дільниць МГ з наявністю абразиву-
піску використовують інжекційний очисний поршень з направляючи-
ми опорними роликами, який значно зменшує стирання поліуретано-
вих манжет та забезпечує якісне очищення.

Слід зазначити, що в газотранспортну систему України подається
природний газ не тільки з родовищ Росії та Середньої Азії, а й з вітчиз-
няних видобувних підприємств, якість якого іноді не відповідає ГОСТ
5542-87 та призводить до забруднення дільниць МГ. Основні обсяги
вітчизняного газу надходять у Київську, Харківську, Черкаську та
Львівську системи магістральних газопроводів. Для підготовки таких
дільниць до пропускання діагностичних поршнів необхідно проводи-
ти, як показали практика та досвід виконання такого типу робіт, бага-
торазові пропуски очисних поршнів по одній дільниці МГ (рис. 4).

Заключний етап підготовки дільниці МГ до ВТД – це пропускання
очисного поршня з калібрувальним диском, за деформацією якого
приймається остаточне рішення про можливість пропускання діагно-
стичних поршнів. 

Наступним етапом робіт є визначення геометричних деформацій 
в газопроводі за допомогою електронного геометричного поршня.
Обстеження геометрії допоможуть виявити наявність у газопроводі
овальностей, вм’ятин, гофр та інших виступаючих елементів армату-
ри, які можуть пошкодити магнітний діагностичний поршень. Для
кожного дефекту геометрії визначається довжина, ширина та глиби-
на. Виконується запис швидкості, прискорень та температури, який
дає змогу контролювати умови пропускання до початку обстеження
на втрати металу. Це зводить до мінімуму ризик невдалого пропускан-
ня магнітного діагностичного поршня.

ного підходу та виконання цілого комплексу організаційно-технічних
заходів. У ДК “Укртрансгаз” щорічно розробляють та узгоджують з
відповідними службами і виробничими підрозділами річні та перспек-
тивні плани з проведення комплексу робіт з ВТД. Причому при плану-
ванні необхідно враховувати виконання в поточному році та на пер-
спективу робіт з реконструкції магістральних газопроводів для пропу-
скання очисних та діагностичних поршнів, періодичність повторного
виконання ВТД, узгодження планів з сусідніми державами для діагно-
стики спільних прикордонних дільниць, позапланове проведення ВТД
після аварійних ситуацій на дільницях МГ та інше. Після виконання всіх
організаційних заходів розробляють графік пропускання очисних та
діагностичних поршнів. Формування графіка ВТД залежить, у першу
чергу, від виконання планово-попереджувальних ремонтів на лінійній
частині МГ та узгодження планових режимів з ОДУ ДК “Укртрансгаз”,
тому що для виконання якісної очистки та діагностики необхідно за-
безпечити відповідні швидкості потоку газу на окремих дільницях МГ.
Наприклад, для пропускання очисного поршня швидкість потоку газу
має досягати до 10 м/с, а для пропускання діагностичного поршня –
до 8 м/с. Також враховують терміни мобілізації і постачання очисного
та діагностичного обладнання в Україну, період його розмитнення та

а – з калібрувальною пластиною б – з щітками в – з магнітами

Рис. 2. Типи очисних поршнів

Рис. 3. Інжекційний очисний поршень з направляючими опорними роликами

а б в
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сори, які розташовані рядами по периметру поршня, забезпечують
стовідсоткове охоплення внутрішньої поверхні труби та фіксують
зміну магнітного поля в процесі руху поршня по газопроводу. Ступінь
небезпеки втрати металу розраховується методом аналізу відхилень
від моделі рівного магнітного поля. Використовуються діагностичні
поршні з високою роздільною здатністю, які можуть розрізняти втра-
ту металу як на  внутрішній, так і на зовнішній поверхні тіла труби.

Перед пропусканням діагностичного поршня, безпосередньо на
газопроводі, встановлюють магнітні маркери з інтервалом приблизно
2 км, а також на кутах повороту та перетину однієї нитки трубопрово-
ду з іншими у випадку, коли вони проходять в одному технологічному
коридорі. Схема встановлення магнітних маркерів на магістральному
трубопроводі показана на рис. 6. При аналізі даних ВТД сигнали магніт-
них маркерів легко ідентифікуються та використовуються в якості
орієнтирів на стадії складання звіту та при пошуку дефектних місць. 

Магнітні маркери мають необмежений термін використання, вста-
новлюються без зняття існуючого ізоляційного покриття магістраль-
ного газопроводу та використовуються при наступних обстеженнях.
Фахівці лінійних служб створюють відповідну карту розташування
магнітних маркерів та їхні GPS координати і передають її відповідаль-
ному виконавцю робіт з ВТД. 

Слід зазначити, що як у магнітний, так і у геометричний поршень
може інтегруватися вимірювальний блок на основі лазерної гіроскопії
для XYZ– картографування газопроводу. Під час пропускання діагно-
стичного поршня обладнаним гіроскопічним блоком виконується
вимірювання фактичного розташування газопроводу відносно трьох
осей координат, у результаті яких отримуємо точне зображення тра-
си і профіль газопроводу. Гіроскопічний інерційний вимірювальний
блок вимірює в процесі руху поршня зміну кутової та лінійної швид-
кості по осях X, Y, Z та здатний з високою точністю позиціювання кар-
тографувати газопровід, використовуючи магнітні маркери з відомими
географічними координатами. Обстеження просторового положення
газопроводу дає можливість розрахунку та запису координат кільце-
вих швів, а також визначати радіуси поворотів і відхилення осі газо-
проводу від проектної та зміни положення осі на певному зафіксова-
ному проміжку часу експлуатації, і є важливим для розрахунків напру-
жено-деформованого стану дільниці газопроводу та прогнозування її
залишкового ресурсу. В процесі співставлення отриманих профілів
траси газопроводу за результатами кількох пропускань інтелектуаль-
них поршнів виконується оцінка можливих деформацій згинів та
зміщень дільниць МГ.

У короткому огляді неможливо описати всі аспекти внутрішньо-
трубного обстеження магістральних газопроводів. В наступному огля-
ді буде більш детально розглянуто застосування різних типів діагно-
стичних поршнів та проблемні питання, які виникають у процесі про-
ведення ВТД на магістральних газопроводах ДК “Укртансгаз”. 

Обстеження лінійної частини магістральних газопроводів на визна-
чення корозійних дефектів та втрати металу проводиться магнітними
діагностичними поршнями, в яких використовується принцип втрати
магнітного потоку, що базується на ефекті Холла (рис. 5).

При впливі магнітів на стінку труби в металі створюється магнітне
поле. У випадку, коли поршень проходить місце, де кількість металу 
в стінці труби менша від номінальної величини, виникають втрати
магнітного потоку. Ці сигнали записуються в пам’ять поршня і дають
можливість при обробці результатів обстеження виявляти наявність,
місцезнаходження та ступінь небезпеки дефектів з втрати металу. Сен-

Рис. 4. Результати очищення дільниць МГ

Рис. 5. Схематичне зображення принципу втрати магнітного потоку, 
що базується на ефекті Холла

Рис. 6. Схема встановлення магнітних маркерів на магістральному
трубопроводі
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Несуцільності по площі листа, розміри яких у кожному напрямку пе-
ревищують 80 мм (або умовна площа більше 50 мм2), є недопустимими.

За наявності кількох розшарувань довжиною від 30 до 80 мм від-
стань між суміжними розшаруваннями має бути не менше ніж 500 мм. 

Наявність ланцюгових розшарувань недопустима при загальній
довжині ланцюга понад 80 мм. Ланцюговим розшаруванням вважають
два та більше розшарувань довжиною менше ніж 30 мм, кожне на
відстані один від одного менше товщини листа. 

Вихід розшарувань будь-якого розміру на край листа при візуаль-
ному контролі не допускається. 

Всі інші дефекти, які не входять до описаних, допускаються при
виготовленні труб, призначених для монтажу в трасу газопроводу.

Для прямошовної труби є один ГОСТ 10704-91 “Трубы стальные
электросварные прямошовные. Сортамент”, який визначає сортамент,
і два основних ГОСТи, які визначають технічні вимоги (ГОСТ 10705-80
“Трубы стальные электросварные. Технические условия”, ГОСТ
10706-76 “Трубы стальные электросварные прямошовные. Техниче-
ские требования”) для труб загального призначення. Наявність двох
ГОСТів пов’язана з двома технологіями зварювання: контактне зварю-
вання струмом високої частоти та електродугове зварювання. Це в
ГОСТах не зазначено (лише в ГОСТ 20295-85 згадуються різні зварю-
вальні технології). За вимогами ГОСТ 10705-80 контактне зварювання
струмом високої частоти поширюється на труби діаметром від 10 до
530 мм. ГОСТ 10706-76 поширюється на труби великого діаметру (428–
1420 мм), виготовлені методом електродугового зварювання із зовніш-
нім та внутрішнім підсиленням (відповідно до технології трубу зва-
рюють в три етапи: спочатку виконують проміжний шов, потім –
зовнішній та внут-рішній для підсилення).

Два ГОСТи дуже схожі, але є суттєві відмінності. Зокрема, за ГОСТ
10706 труби можуть мати поперечний шов. Причому труби діаметром
від 820 мм та більше повинні мати два поздовжні та один поперечний
шов. На відміну від ГОСТ 10705 ГОСТ 10706 регламентує фаску на тор-
цях труби. Є певні відмінності в марках сталі, які допускаються до вико-
ристання при виготовленні труби. За ГОСТ 10706-76 це, в основному,
сталь марок Ст. 3 і Ст. 2, за ГОСТ 10705-80 вибір сталей значно ширший:
зокрема, широко представлені на вторинному ринку труби з якісної сталі
марок Ст. 10 і Ст. 20, які були у використанні. Виготовлення труби за
ГОСТ 10705-80 і 10706-76 зі сталі марки 17ГС та її аналогів не передбачено. 

Візуально шов високоякісного зварювання практично непомітний,
він значно вужчий, ніж після електродугового зварювання. На внутріш-
ній поверхні утворюються нерівності у вигляді шорсткого потовщен-
ня в зоні шва (грат). Іноді грат зашліфовується або сплющується. Зов-
нішній грат завжди видаляється. Шов після електродугового зварю-
вання більш широкий. Він характеризується наявністю валика підси-
лення висотою до 3 мм як з внутрішньої, так і з зовнішньої сторони.
На рис. 1, 2, 3, 4 зображено обидва шви на трубі Ду 530 мм, виготов-
леної за різними ГОСТами.

Отже, дефекти, які допускаються в металі для виготовлення труб
за заводськими умовами, вже після монтажу труби в трасу для подаль-
шої її експлуатації і проведення діагностичних обстежень визначають-
ся як невідповідні вимогам ДК “Укртрансгаз” і підлягають ремонту.
Звідси маємо конфлікт інтересів, вихід з якого – необхідність приведен-
ня стандартів експлуатації до стандартів виготовлення або навпаки.

ДК “Укртрансгаз” під час експлуатації газопроводів керується
ДСТУ – НБВ. 2.3-21:2008 (Настанова. Магістральні трубопроводи.
Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з
дефектами), а також Положенням про аналіз результатів внут-
рішньотрубної діагностики магістральних газопроводів ДК “Укр-
трансгаз” та організацією виконання ремонтних робіт з усунення
дефектів.

О.В. Щербак,
ДК “Укртрансгаз”

Відповідно до цих документів дефекти, які підлягають негайному
усуненню: закат, розшарування, пузир, включення мають такі 
параметри:
глибина дорівнює або більша ніж 30%;
кількість дефектів глибиною ≥20% на одній секції (трубі) більше 10;
кількість дефектів глибиною ≥10%, розміщених вздовж поз-

довжнього шва (±200 мм) на одній секції (трубі), більше 5;
поздовжньо розташовані дефекти глибиною ≥10% із співвідно-

шенням довжини до ширини Д/Ш≥10 при ширині дефекту ≤2h (h –
товщина стінки МГ);

поперечні дефекти глибиною ≥10% розташовані вздовж кільце-
вого шва (±100 мм) із співвідношенням ширини до довжини (Ш/Д) ≥10
при довжині дефекту ≤h (h – товщина стінки МГ);

дефекти глибиною ≥10% в зоні поздовжнього шва (±200 мм) на
“гарячих” (30 км від КС) ділянках;

розшарування під кутом у навколошовній зоні, розшарування з
виходом на поверхню, розшарування з випученням (усі дефекти).

Виробники труб для потреби газової галузі повинні користуватися
ГОСТ 19281-89 “Прокат из стали повышенной прочности. Общие тех-
нические условия”, ГОСТ 21014-88 “Прокат черных металлов. Терми-
ны и определения дефектов поверхности” та іншими нормативними
документами.

Наприклад, Харцизький трубний завод виготовляє труби сталеві
електрозварні прямошовні, еспандовані діаметром 711–1220 мм для
магістральних газонафтопроводів за ТУ У 27.2-00191135-016:2007, в
яких п. 2.12 технічних вимог передбачено, що кожний сталевий лист
на заводі-виготівнику проходить ультразвуковий контроль на суціль-
ність методом багаторазового лінійного сканування паралельних смуг
відносно осі прокатки з кроком не більше 100 мм у поперечному
напрямку.

Конфлікт інтересів

Рис. 1. Шов від контактного
високочастотного зварювання зовні 

Рис. 2. Внутрішній шов від контактного ви-
сокочастотного зварювання (грат не знімали) 

Рис. 3. Шов від електродугового
зварювання

Рис. 4. Внутрішній валик підсилення
шва
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Пластовые потери обусловлены тем, что современный уро-
вень разведки структур для хранения газа не позволяет 
однозначно определить герметичность “покрышки” объекта

хранения.
К пластовым потерям принято относить:

газ, находящийся за пределами ловушки и изолированный от
основной залежи ПХГ;

газ, мигрирующий в вышележащие водоносные горизонты и
не участвующий в технологии отбора газа и не оказывающий влия-
ния на процесс эксплуатации хранилища.

Пластовые потери газа при эксплуатации ПХГ вызваны как геоло-
гическими, так и техническими причинами, проявляющимися само-
стоятельно или совместно.

Пластовые потери газа по геологическим причинам присущи
хранилищам с водонапорным режимом, сооружаемым в сложных
горно-геологических условиях. К геологическим причинам, вызыва-

Один из проблемных вопросов энергосбережения в подземном
хранении газа – перетекание газа из объекта хранения в выше-
лежащие контрольные горизонты. Для решения этой проблемы
на Осиповичском ПХГ была применена технология утилизации 
газа* (ред.) с использованием блочных компрессорных устано-
вок с приводом от газового двигателя и современной когенера-
ционной технологии. Подобная технология утилизации позволяет
обеспечить оптимальный режим работы разгружаемых скважин
и круглогодичную утилизацию техногенного газа. В настоящей
статье рассмотрены современные способы утилизации пласто-
вых потерь в подземном хранении газа, описаны технологиче-
ские схемы утилизации перетекающего газа, изложены основ-
ные технические особенности энергосберегающего оборудова-
ния, позволяющего эффективно утилизировать основную часть
перетекающего газа на Осиповичском ПХГ.

Энергосберегающие технологии утилизации
пластовых потерь газа при эксплуатации ПХГ 
(на примере Осиповичского ПХГ)

С.Г. Солдаткин, И.В. Марущенко, С.А. Воронов,
ООО “Газпром ВНИИГАЗ”

ющим пластовые потери, относят наличие тектонических наруше-
ний и литологических “окон” в основной покрышке, непосредст-
венно перекрывающей объект хранения газа.

Потери газа по техническим причинам имеют место на многих
действующих ПХГ, сооружаемых как в водоносных пластах, так и в
истощенных месторождениях. Частным случаем таких потерь явля-
ются перетоки газа в вышележащие горизонты и на поверхность,
наблюдаемые по отдельным скважинам. Потери газа по техниче-
ским причинам, как показывает практика, носят локальный харак-
тер, контролируются различными промыслово-геофизическими
методами.

При пластовых потерях газ может образовывать вторичные (тех-
ногенные) залежи в вышележащих контрольных горизонтах и за
проектным контуром газоносности хранилища. К пластовым поте-
рям следует относить такие техногенные залежи, из которых при су-
ществующей технике и технологии экономически нецелесообразно
отбирать газ и принимать меры к недопущению его дальнейшего
накопления.

Проблема миграции газа из искусственной залежи с образовани-
ем техногенных залежей при эксплуатации ПХГ не нова и характер-
на для многих российских и зарубежных хранилищ: Хершер, Лерой
(США), Кетцин, Эшенфельд (Германия), Лаб (Словакия), Грушки (Че-
хия), Осиповичское (Беларусь), Северо-Сохское (Узбекистан), Пол-
торацкое (Казахстан), Калужское, Невское, Совхозное (Россия). 

Утилизация перетекающего газа на объектах ПХГ предназначена
для предотвращения скопления природного газа за пределами ло-
вушки, в прилегающих горизонтах и загрязнения окружающей сре-
ды. Технология утилизации перетекающего газа позволяет сущест-
венно снизить пластовые потери газа за счет его дальнейшего 
полезного использования.

Возможные варианты утилизации газа на ПХГ:
эжектирование газа с использованием компрессоров;
газификация близлежащих населенных пунктов;
компримирование газа;
использование газа на собственные технологические нужды и

в качестве топлива для генераторных установок по производству
электроэнергии.

Эжектирование газа с использованием компрессоров теоретиче-
ски возможно в трубопровод на местные нужды и в шлейф эксплу-
атационной скважины.

Газификация близлежащих сел также связана с частичной утили-
зацией перетекающего газа. Однако газификация ввиду сезонных
колебаний потребления газа местными потребителями при значи-
тельных объёмах не позволяет полностью утилизировать перетека-
ющий газ.

Таким образом, наиболее целесообразной схемой утилизации в
настоящее время является использование низконапорного газа, от-
бираемого из техногенных залежей, путем использования компрес-
сорной установки для подачи его в газопровод, либо использова-
ние его на газогенераторных установках для выработки электро-
энергии, что обеспечивает непрерывность процесса утилизации.

Подобная технология утилизации позволяет обеспечить опти-
мальный режим работы разгружаемых скважин и круглогодичную
утилизацию техногенного газа. Целесообразность этого варианта
подтверждается схемами, используемыми при утилизации пласто-
вых потерь газа на Осиповичском ПХГ.

В работе Осиповичского ПХГ имеется два негативных фактора:
перетекание газа в вышележащие горизонты и частичный уход газа
за пределы ловушки, в северо-восточном направлении. Интенсив-

* (ред.) Утилизация, или правильнее, использование пластовых потерь
газа в полезных целях – это актуальный вопрос для всех подземных храни-
лищ, имеющих такие отклонения от технологии эксплуатации по геологиче-
ским или другим причинам. На примере Осиповичского ПХГ (ОАО “Белтранс-
газ”, Республика Беларусь) описан способ решения конкретной проблемы.

Хотелось бы дополнить технологию сбора перетекающего газа в конт-
рольных горизонтах (пуховичский – Pt3pch, свислочский – Pt3svs и наровский
D2nr). Они имеют горизонтальное распространение, и первое появление
инфильтрационного газа в них носило рассеяный, хаотичный характер.

Разгрузочные скважины работали нестабильно, преимущественно с
большим водным фактором. Было принято решение – основное внимание
уделить центральным сважинам и дать им более интенсивную разгрузку. 
В результате за несколько лет был закончен процесс формирования пото-
ков воды с рассеяным газом к центру пласта (где есть скорость движения
флюидов, там снижается давление). Рассеяный газ “нашел” дорогу и снизил
сопротивление пласта, начал накапливаться в призабойной зоне централь-
ных разгрузочных скважин. В результате работа скважин стала стабильной и
преимущественно с газом. Это позволило создать систему утилизации газа и
её стабильную работу.

Система утилизации защищена патентом Российской Федерации (патент
№2097295 от 27 ноября 1997 г. на изобретение “Способ улавливания пере-
текающего газа на подземном хранилище газа”. Авторы: Хаецкий Ю.Б., Гри-
горьев А.В., Кинаш Е.В.).

Ю.Б. Хаецкий, ДК “Укртрансгаз” 
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зочных скважин состоит из скв. №№117, 151, 181, 122, 171, 131. 
Система утилизации перетекающего газа со схемой подключения
скважин представлена на рис. 2.

Организация системы стабильной разгрузки газа и тщательный
анализ работы разгрузочных скважин на Осиповичском ПХГ позво-
лил выделить две группы разгрузочных скважин, которые можно по
параметрам эксплуатации объединить в одну систему.

Первая группа – это наиболее глубокие скважины №№122, 131,
117, способные обеспечить стабильный дебит до 6–30 тыс. м3/сут при
давлениях 0,4–1,8 МПа. Газовый потенциал этих скважин достаточен,
чтобы использовать газ для работы технологического оборудования.
Поэтому на хранилище была построена система сборных коллекто-
ров этих скважин, на выходе которой смонтирована ГРС, обеспечива-
ющая газ для собственных нужд ПХГ и близлежащих населенных пунк-
тов, и блочные компрессорные установки (БКУ “Ариэль” и ГПУ-500 –
введена в 2009 г.) с приводом от газового двигателя, позволяющие
дожимать газ в магистральный газопровод. Такая система позволяет
в настоящий момент утилизировать до 5,9 млн. м3 или 46,5% от обще-
го объема разгрузки в сезоне 2008–2009 гг. На рис. 3. представлено
процентное соотношение утилизации газа от разгрузки в атмосферу
на Осиповичском ПХГ в 2009 г. при эксплуатации БКУ “Ариэль”.

ность этих негативных факторов определяется главным образом
объёмом хранимого газа и величиной пластового давления в залежи.

На Осиповичском ПХГ с самого начала создания объекта наблю-
далось перетекание газа в вышележащие горизонты, а в 1980 г. был
отмечен выход газа на дневную поверхность.

В связи с этим в 1981–1982 гг. было начато бурение контрольно-
разгрузочных скважин на вышележащие контрольные горизонты. 
К настоящему моменту число контрольных скважин составляет 108
единиц. Пробуренные скважины (23 шт.) обеспечивают разгрузку
газа из контрольных горизонтов, что обеспечивает безопасность
работы хранилища.

На рис. 1 представлен геологический профиль Осиповичского
ПХГ, где схематично изображены вышележащие контрольные гори-
зонты.

ОАО “Белтрансгаз” совместно с ООО “Газпром ВНИИГАЗ” были
разработаны основные принципы и схемы утилизации, которые 
реализованы на Осиповичском ПХГ.

Для разгрузки контрольных горизонтов используется система
разгрузочных скважин, которые соединены с установками по ком-
примированию и генерации шлейфами с перемычками для удобст-
ва и надёжности эксплуатации системы утилизации. Система разгру-

Рис. 1. Геологический профиль
Осиповичского ПХГ

Рис. 2. Принципиальная схема
утилизации перетекающего газа 
на Осиповичском ПХГ
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Вторая группа – скважины с низкопотенциальным изменяющим-
ся дебитом от 0 до 3–6 тыс. м3/сут, которые могут работать с давле-
нием не выше 0,07–0,25 МПа (скв. №№151, 181, 171). Утилизация га-
за с такими параметрами имеет технически сложные и капиталоем-
кие решения. Однако проведенные экономические исследования
показали эффективность утилизации газа даже с такими параметра-
ми, учитывая, что объем газа, разгружаемый через эту группу сква-
жин, составляет около 3,0 млн. м3 в год. Для утилизации этих потерь
на Осиповичском ПХГ введена в эксплуатацию современная когене-
рационная установка с приводом от газовых двигателей, которая
позволяет, используя вторичный низкопотенциальный газ, полно-
стью обеспечивать теплом и электроэнергией подземное хранили-
ще газа и собственные нужды ПХГ. В 2010 г. с введением КГУ, а так-
же дополнительно ГПУ-500 (БКУ-2) предполагаемая суммарная ути-
лизация достигнет около 60% от разгружаемого газа (рис. 4).

Таким образом, на Осиповичском ПХГ утилизация перетекаю-
щего газа из разгрузочных скважин осуществляется следующим 
образом:

Рис. 4. Утилизация газа на Осиповичском ПХГ с учетом ввода КГУ и ГПУ-500 в 2010 г.

утилизация перетекающего газа в магистральный газопровод
с использованием блочных компрессорных установок (БКУ “Ари-
эль”, ГПУ-500);

генерация электроэнергии (КГУ);
подача газа потребителю через ГРС “Скв. №131”.

Для отделения попутно-пластовой воды от разгружаемого газа
система предусматривает ряд дегазаторов (сепараторов) на всём
пути движения газа от скважины до потребителя, КГУ или БКУ.

На скважинах при невозможности разгрузки газа в систему на-
земных коммуникаций предусмотрены свечи для сброса газа с гори-
зонтальных сепараторов, предназначенных для удаления капель-
ной жидкости и механических примесей (рис. 5). На некоторых сква-
жинах предусмотрены вертикальные сепараторы для более глубо-
кой очистки газа. Жидкость с сепараторов по сливному патрубку
поступает в технический сливной колодец. На рис. 6 изображены
скважины №151 и №171 с комплексом наземных коммуникаций.

Для компримирования природного газа на Осиповичском ПХГ
используются поршневые мини-компрессоры на базе двигателей

Рис. 5. Схема обвязки устьев разгрузочных скважин Осиповичского ПХГ

Рис. 6. Скважины  № 151 и №171

Рис. 3. Утилизация газа на Осиповичском ПХГ в 2009 г.

співпраця з журналом “Газовая промышленность”



співпраця з журналом “Газовая промышленность”

16 трубопровiдний транспорт

Внедрение компрессорной системы утилизации позволило суще-
ственно увеличить объем утилизации газа с 2,1 млн. м3 (18,5% раз-
гружаемого газа) в сезоне 2000–2001 гг. до 5,9 млн. м3 (47% разгру-
жаемого газа) в сезоне 2008–2009 гг.

Для сравнения скажем, что без использования энергосберегаю-
щих технологий по утилизации газа при существующих ценах на
коммерческий газ в Республике Беларусь ($165 / тыс. м3) ежегодные
потери могут составлять более $1 млн. При такой цене на природ-
ный газ мероприятия по утилизации будут экономически эффектив-
ными. Срок окупаемости внедренных на Осиповичском ПХГ техно-
логий при условии стабильной работы оборудования составит 
~5 лет.

Таким образом, в подземном хранении газа имеется ряд высоко-
эффективных научно-технических разработок в области энергосбе-
режения, применение которых может успешно решать проблемы
эксплуатации негерметичных подземных хранилищ газа.

Литература

Методические указания по определению технологически необходи-
мых безвозвратных потерь газа при создании и эксплуатации газохрани-
лищ в пористых пластах. – М.: ВНИИГАЗ, 1996.

“Форд”, усовершенствованные для использования газового топли-
ва. На рис. 7 изображена газоперекачивающая установка ГПУ-500.

Когенерационная установка (рис. 8) позволяет, используя вто-
ричный низкопотенциальный газ, полностью обеспечивать теплом
и электроэнергией подземное хранилище газа и собственные нуж-
ды ПХГ.

Общий объем разгруженного из контрольных горизонтов газа за
период 1982–2009 гг. составил 229,09 млн. м3, из них утилизировано
42,33 млн. м3 или 18,5% от общего количества разгруженного газа,
причём в последние годы утилизация достигла 40% от отбираемого
при разгрузке контрольных горизонтов газа. В таблице представле-
но процентное соотношение
утилизации газа от разгрузки
в атмосферу на Осиповичском
ПХГ за период 1982–2009 гг.

В настоящее время объем
разгрузки перетекающего 
газа стабилизировался в 
объеме 13–15 млн. м3. Это
объясняется ограниченными
возможностями системы ути-
лизации, которая в настоя-
щее время ограничивает воз-
можность отбора газа из кон-
трольных горизонтов, в ре-
зультате чего газ распростра-
няется дальше по площади
контрольных горизонтов и
появляется в новых разгру-
зочных скважинах. Но тем не
менее существующая система
разгрузки позволяет обеспе-
чить безопасную эксплуатацию
ПХГ и разгружать основную
долю перетекающего газа.
Работа по наращиванию мощ-
ностей на Осиповичском ПХГ
продолжается, и доля утили-
зированного газа будет расти.

Рис. 7. Поршневой компрессор ГПУ-500

Рис. 8. Когенерационная установка на Осиповичском ПХГ

Сезон Разгрузка газа Объем утилизации % утилизации от 

объема разгрузки

1982-2000 111 615 0,0 0,0

2000-2001 11 279 2087,0 18,5

2001-2002 13 924 5541,2 39,8

2002-2003 11 826 4990,0 42,2

2003-2004 13 052 3658,0 28,0

2004-2005 12 496 4598,1 36,8

2005-2006 13 286 5312,2 40,0

2006-2007 13 810 5006,4 36,3

2007-2008 15 024 5188,9 34,5

2008-2009 12 778 5946,8 46,5

Итого 229 090 42 328,6 18,5

Соотношение утилизации газа от разгрузки 
на Осиповичском ПХГ за период 1982–2009 гг., тыс. м3 Таблица
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На фоні безперервного зношення технологічних об’єктів
магістральних газопроводів та обмеження можливостей інве-
стицій на відновлення основного парку, забезпечення висо-

кого рівня надійності та подальшої безпечної експлуатації можливе
тільки при використанні технічної діагностики. В останні роки їй при-
діляється багато уваги, тому що розв’язання цих питань впливає на
дотримання вимог політики в питаннях безпеки, охорони праці,
захисту навколишнього середовища й носить економічний характер.

Як відомо, метою технічної діагностики є ефективна організація
процесів діагностування технічного стану об’єктів, що сприяє підви-
щенню надійності та ресурсу технічних систем, забезпеченню вимог
безпеки та ефективного використання обладнання.

Після отримання результатів діагностичного контролю газопро-
воду у разі виявлення дефектів виникає необхідність їх ранжування
за ступенем небезпеки та визначення необхідності їх ремонту.

Останніми роками в технічній діагностиці приділяється все більше
уваги оперативному прийняттю рішень з визначення технічного ста-
ну. Але розробка алгоритмів прийняття рішень технічним персона-
лом стосовно ранжування дефектів за ступенем їхньої небезпеки та
необхідності їх ремонту є досить складним завданням. Тому питання,
пов’язані з розв’язанням та оптимізацією цих завдань, є актуальними.

Метою даної роботи є розробка способу прийняття рішень при
визначенні необхідності ремонту дефекту трубопроводу.

Наукова новизна роботи полягає в розробці програмного про-
дукту “Експрес-аналіз дефекту” з метою полегшення прийняття
рішень щодо необхідності ремонту дефекту трубопроводу.

Практичне застосування результатів полягає в отриманні про-
грамного продукту для визначення порядку ремонту дефектів тру-
бопроводу, який дає змогу оптимізувати прийняття рішень щодо 
подальших дій стосовно ремонту дефекту. За допомогою “Експрес-
аналізу…” можна виконувати оцінку дефектів трубопроводу за ре-
зультатами діагностичного контролю. Оцінка необхідності ремонту
дефекту виконується за критеріями, які визначені в нормативних 
документах [1,2,3,4,5,6,7]. Розрахунок проводиться для найбільш
розповсюджених типів дефектів лінійної частини магістрального 
газопроводу. Принцип роботи програми полягає в заповненні кори-
стувачем відповідних полів вхідної екранної форми даними та логіч-
ній послідовності дій з метою отримання оброблених даних.

“Експрес-аналіз дефекту” має два вікна діалогу з користувачем: 
вихідні дані (рис. 1); 
результат розрахунку (рис. 2).

Вікно “Вихідні дані” призначене для введення початкових даних
розрахунку необхідності ремонту дефекту трубопроводу та фукціо-
нально розділене на два модулі:

характеристики трубопроводу;
характеристики дефекту.

У модуль “Характеристики трубопрововоду” користувач вводить
вихідні дані по трубопроводу, які необхідні для розрахунку.

Оцінка необхідності ремонту виконується для таких видів дефектів:
аномалія кільцевого шва – дефект, який знаходиться в кільце-

вому шві або в зоні його термічного впливу;
аномалія поздовжнього шва – знаходиться в поздовжньому шві

або в зоні його термічного впливу;
втрата металу – корозія – характеризуєтся руйнуванням металу

та призводить до зменшення товщини стінки внаслідок дії агресив-
ного середовища;

гофр – має форму поперечної складки на поверхні труби;
дефект геометрії (внутрішнього діаметру) – характеризується

деформацією форми перетину труби, яка призводить до зміни внут-
рішнього діаметру;

задир – пошкодження поверхні труби, яке виникло в результаті 
її динамічної взаємодії з твердим тілом, яке переміщується по ній, 
у вигляді канавок, що мають гострі краї з зазубринами;

подряпина – заглиблення неправильної форми та довільного 
напрямку, яке утворюється в результаті його механічних пошкод-
жень, у тому числі при зберіганні і транспортуванні;

риска – виникає в результаті взаємодії поверхні металу зі зноше-
ною прокатною арматурою;

розшарування – порушення структури металу або неоднорід-
ність, яка характеризується розділенням стінки трубопроводу на 
шари паралельно або під кутом до поверхні;

розшарування з виходом на поверхню – порушення структури
металу або неоднорідність, яка характеризується розділенням стін-
ки трубопроводу на шари та проявляється на її поверхні;

розшарування з випученням – порушення структури металу або
неоднорідність, яка характеризується розділенням стінки трубопро-
воду на шари з випученням її поверхні;

тріщина – розрив металу.

Програмний продукт “Експрес-аналіз дефекту”

Д.В. Кондратьєв,
НВЦ “Техдіагаз”

Ця робота є презентацією розробленого програмного продукту
“Експрес-аналіз дефекту”, який призначений для визначення 
необхідності ремонту дефектів трубопроводу. Програма дає
можливість оперативно вирішувати питання, пов’язані з прийнят-
тям рішень у процесі експлуатації магістрального газопроводу.

№
з/п
1

1.

2.

Критерії визначення необхідності ремонту дефектів трубопроводу [5] 

Назва дефекту

2

Дефект геометрії 
(аномалія внутрішнього
діаметру – вм’ятина)

Втрата металу зовнішня,
внутрішня або їх комбінація
(корозія, заводська
аномалія, будівельний
дефект)

Параметри

3

Дефект глибиною рівною або більше ніж
3,5% від діаметру трубопроводу (D)

Оціночний коефіцієнт ремонту (ERF)≥0,95.
Умовний коефіцієнт згідно [2]≤1,05.
Дефект глибиною рівною або більше ніж 50%.
Поздовжньо орієнтовані дефекти глибиною
≥10% і розміщені вздовж поздовжнього
шва (±200 мм) із співвідношенням довжини
(L) до ширини (W) дефекту: L /W≥30 при
ширині дефекту ≤2.t (t – товщина стінки
трубопроводу).
Поперечно орієнтовані дефекти, глибиною
≥10% і розміщені вздовж кільцевого шва
(±200 мм) із співвідношенням: W/L≥30, при
довжині дефекту ≤2.t.

Дефекти першочергового ремонту
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Вікно “Результат розрахунку” складається з двох модулів: 
“визначення дефекту”. Відображає результат розрахунку щодо

необхідності ремонту та критерії вибору дефектів для ремонту; 
“деталі розрахунку”. Відображає вихідні дані для розрахунку та

додаткові параметри, які використовувались при виборі дефектів
для ремонту.

Для прикладу роботи програми “Експрес-аналіз дефекту” роз-
глянемо розрахунок дефекту “Втрата металу (корозія)”.

За результатами розрахунку дефект є “дефектом першочергово-
го ремонту” (рис. 2), відповідно до критеріїв:

ERF дефекту ≥0,95;
умовний коефіцієнт порівняння дефекту ≤1,05.
“Експрес-аналіз дефекту” дає змогу визначати необхідність 

ремонту найбільш розповсюджених типів дефектів трубопроводу,
використовуючи критерії, які прописані в нормативних документах.
Цей програмний продукт дає змогу оперативно вирішувати техніч-
ному персоналу питання, пов'язані з прийняттям рішень щодо не-
обхідності ремонту дефектів трубопроводу в процесі експлуатації
магістрального газопроводу.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Аномалія кільцевого шва

Аномалія поздовжнього 
шва

Гофри

Тріщина по тілу труби або 
у зварному шві

Розшарування під кутом 
у навколошовній зоні,
розшарування з виходом 
на поверхню, розшару-
вання з випученням

Дефекти, що підлягають
ремонту та розміщені 
на потенційно небезпечних
дільницях МГ*

Дефект глибиною ≥50% або довжиною по
колу, що дорівнює або більше ніж 1/3 π.D

Дефект довжиною по осі шва рівною 
чи більше ніж 

Висота хвилі більша від товщини стінки 

Усі дефекти

Усі дефекти

Усі дефекти

Примітка: До потенційно небезпечних дільниць МГ слід відносити дільниці
згідно з п. 6.1.13 Правил безпечної експлуатації МГ + надземні дільниці МГ,
перетини з автомобільними дорогами та залізницями, перетини з магістраль-
ними трубопроводами.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дефект геометрії (аномалія
внутрішнього діаметру), 
що примикає до зварного
шва (±100 мм) або розта-
шований на зварному шві

Втрата металу зовнішня,
внутрішня або їх комбінація
(корозія, заводська
аномалія, будівельний
дефект)

Розшарування у навколо-
шовній зоні (±100 мм)

Аномалія кільцевого шва

Аномалія поздовжнього
(спірального) шва

Гофри

Риска, подряпина, задир

Недопустимі конструктивні
елементи, з’єднувальні
деталі, що не відповідають
вимогам НД

Усі дефекти

Дефект глибиною рівною або більше ніж 30%.
Кількість дефектів глибиною ≥20% на одній
секції більше 10 штук.
Кількість дефектів глибиною ≥10%,
розміщених вздовж поздовжнього шва
(±200 мм) на одній секції, більше 5 штук.
Поздовжньо розташовані дефекти
глибиною ≥10% із співвідношенням: 
L /W≥10 при ширині дефекту ≤2.t.
Поперечно орієнтовані дефекти глибиною
≥10%, розміщені вздовж кільцевого шва
(±100 мм), із співвідношенням: W/L≥10 
при довжині дефекту ≤2.t.
Дефекти глибиною ≥10% в зоні поздовжньо-
го шва (±200 мм) на “гарячих” (30 км від КС)
ділянках.

Усі дефекти

Дефект сумарною довжиною по колу, 
що дорівнює або більше ніж 1/6 π.D

Один дефект довжиною по осі шва більше
ніж 10 мм

Висота хвилі більша від 0,5 товщини стінки

Дефект глибиною ≥10%

Усі дефекти

Дефекти, що підлягають ремонту

Рис. 1. Внесення вихідних даних

Рис. 2. Результати розрахунку дефекту
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Узв’язку зі стратегічним розміщенням Богородчанського ПСГ та
роботою при відбиранні газу на експорт було проведено мас-
штабну реконструкцію установки осушування газу, яка вклю-

чала в себе демонтаж технічно та морально застарілого обладнан-
ня (технологічного та обладнання автоматики), а також монтаж та
пуско-налагодження обладнання новітнього покоління. Реконструк-
ція проводилась з метою покращання точки роси та забезпечення 
її на рівні не вище 8°С згідно з Технічною угодою з ВАТ “Газпром”. 
Також від впровадження нового обладнання очікувалась значна
економія енергоносіїв, зокрема паливного газу та діетиленгліколю.
Крім того, після проведення робіт, які передбачали поліпшення
умов праці для обслуговуючого персоналу, зменшилась кількість
викидів у навколишнє середовище.

Один з перших етапів реконструкції включав у себе розробку,
монтаж та впровадження у виробництво блока регенерації ДЕГ
новітнього покоління продуктивністю Q=12,5м3/год (БРД №1), який
ввійшов до складу абсорбційної установки осушування природного
газу на Богородчанському ПСГ. Блок призначений для нагрівання
розчину насиченого діетиленгліколю (НДЕГ) з випаровуванням води
та досягненням концентрації регенерованого діетиленгліколю
(РДЕГ) до 99,5% мас. (рис. 1). Блок регенерації ДЕГ є розробкою

фірми ТОВ “Гарантія”, впроваджується в газовій промисловості
України вперше, аналогів поки що не існує.

Регенерація діетиленгліколю є складним технологічним проце-
сом з рядом підсистем, які тісно пов’язані між собою. Тому для 
забезпечення стабільної та безперебійної роботи блока регенерації
ДЕГ усі параметри проходження технологічного процесу повинні
чітко відображатись та контролюватись системою управління (сис-
темою автоматичного керування технологічним процесом установки
осушування газу (САК ТП УОГ), змонтованою на базі технологій
Siemens). На мнемосхемі відображено значну кількість параметрів:
рівень, тиск, температура, струм, частота, потужність, витрата, які
характеризують проходження технологічного процесу (рис. 2). 

При введенні БРД в експлуатацію система автоматичного керу-
вання була недосконалою, оскільки більшість основних параметрів,
які відігравали важливу роль у проходженні технологічного процесу

Впровадження нових алгоритмів автоматичного керування
та повна автоматизація технологічного процесу установки
осушування газу на Богородчанському ПСГ

Ю.С. Федорів, 
Богородчанське ВУПЗГ
УМГ “Прикарпаттрансгаз”

Богородчанське підземне сховище газу створене на базі висна-
женого однойменного родовища для забезпечення надійності
транзиту експортного газу в країни Європи по газопроводах 
“Союз”, “Уренгой–Помари–Ужгород”, “Прогрес”, а також регу-
лювання сезонної нерівномірності споживання газу в Україні.

Рис. 1. Блок регенерації 
ДЕГ продуктивністю 
Q = 12,5 м3/год:
1 – піч; 2 – колона ВК-1; 
3 – ємкість Е-1; 
4 – фільтри Ф-1, Ф-3; 
5 – апарат повітрянного
охолодження АПО-1;
6 – газодувка ВН-1;
7 – насос Н-1; 8 – насос Н-2; 
9 – насос Н-3; 10 – насос Н-4; 
11 – теплообмінник Т-1/3;
12 – теплообмінник Т-1/4;
13 – теплообмінник Т-1/5;
14 – теплообмінник Т-1/6

Рис. 2. Мнемосхема блоку регенерації ДЕГ у програмному забезпеченні 
SIMATIC WinCC V7.0 
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регенерації ДЕГ, виводились на робочий режим та регулювались 
обслуговуючим персоналом вручну з операторської станції або ж
безпосередньо на блоці регенерації ДЕГ. 

За вищесказаних умов проходження процесу регенерації ДЕГ 
потребувало ретельного спостереження та ручного регулювання
технологічних параметрів (частота обертання приводів насосного
обладнання, потужність пальника, злив водяного конденсату, поло-
ження регулювальної арматури та інші), що навантажувало обслуго-
вуючий персонал та призводило до нестабільної роботи блока, в
результаті чого погіршувалась концентрація регенерованого діети-
ленгліколю та спостерігалась надмірна витрата енергоресурсів, зок-
рема паливного газу та ДЕГ. 

Тому після проведення довготривалої дослідно-промислової 
експлуатації, під час якої були виявлені недоліки проходження тех-
нологічного процесу регенерації, було прийнято рішення щодо їх
усунення за допомогою впровадження в систему керування, зокре-
ма в її верхній рівень, нових контурів автоматичного регулювання.
Результатом роботи їх передбачалась повна автоматизація проход-
ження технологічного процесу без втручання обслуговуючого пер-
соналу, а також високі показники концентрації РДЕГ та економія 
паливного газу під час роботи БРД. 

Внесення змін у верхній рівень ієрархії САК ТП УОГ проводилось
за допомогою функціональних блоків бібліотеки PCS7 SIMATIC
WinCC V7.0, зокрема блока ПІД регулятора CTRL-PID з аналоговим
вихідним сигналом та частотних перетворювачів для зміни частоти
обертання електроприводів насосного обладнання.

Для реалізації всіх розроблених нововведень у нижньому рівні
ієрархії САК ТП УОГ було проведено ряд змін, зокрема змонтовано
додатковий запірний клапан з електроприводом AUMA NORM та
для більш коректного регулювання технологічними параметрами
дискретні сигнали керування було замінено  на аналогові (4–20 мА).

Після проведення змін у верхньому рівні ієрархії системи автома-
тичного керування та налаштування нових змонтованих контурів 
автоматичного регулювання було досягнуто повної автоматизації
проходження технологічного процесу регенерації ДЕГ на БРД №1
Q=12,5 м3/год. Технологічний процес згідно з характеристиками 
його проходження став стабільним, про що засвідчують графіки,
взяті безпосередньо під час роботи блока регенерації ДЕГ (рис. 3).

Завдяки впровадженню в систему автоматичного керування тех-
нологічним процесом нових алгоритмів керування було зменшено
навантаження та покращено умови праці обслуговуючому персона-
лу установки осушування газу, зокрема у проведенні технологічного 
процесу. 

Після проведення реконструкції установки осушування газу, по-
чинаючи з першого її етапу, значно покращились показники її роботи.
Зокрема, точка роси на виході з УОГ під час сезону відбирання газу
2009–2010 рр. в середньому становила –10°С, і жодного разу не бу-

ла вищою ніж –8°С, а за необ-
хідності досягався показник на
рівні –18°С, який значно пере-
вищує показники попередніх
років експлуатації установки.
Також при високих показниках
точки роси, як основного 
параметру якості газу при його
транспортуванні спостеріга-
лась суттєва економія діети-
ленгліколю та паливного газу,
про що засвідчує накопичена
інформація щодо показників
роботи установки осушування
газу за останні шість сезонів
відбирання газу. 

Незважаючи на вже досяг-
нуті позитивні результати в ро-
боті установки, нині продов-

жується корегування та впровадження нових алгоритмів автоматич-
ного керування технологічним процесом установки осушування газу. 
Зокрема, ведуться пусконалагоджувальні роботи блоку регенерації
ДЕГ №2 продуктивністю Q=6 м3/год новітнього покоління, метою
яких є досягнення оптимальних параметрів роботи та повна автома-
тизація проходження процесу регенерації. 

Також проводиться вдосконалення автоматичної системи захис-
ту та блокування абсорберів, посудин, які працюють під високим 
тиском (Рроб = 7,5 МПа), що в свою чергу значно знизить ризик 
виникнення нештатних та аварійних ситуацій при їх роботі в автома-
тичному і дистанційному режимах роботи (рис. 4).

Автоматизація технологічних процесів відіграє важливу роль у
надійності та якості роботи газотранспортної системи України. 
Запроваджуючи новітні технології автоматичного керування як вико-
навчих механізмів, так і програмного забезпечення, можна не тільки
зменшити навантаження на обслуговуючий персонал, а й значно по-
кращити показники роботи установок та агрегатів, збільшити термін
роботи обладнання та зменшити ймовірність  виходу його з ладу або
ж передбачити його. Також при застосуванні новітніх технологій
значно покращуються умови праці, техніка безпеки та охорона праці
за рахунок застосування різноманітних алгоритмів керування, які
значно зменшують можливість виникнення аварійних і нештатних 
виробничих ситуацій, що, в свою чергу, робить виробництво без-
печнішим в експлуатації. 

Процес розвитку невпинно та стрімко рухається вперед, а з ним –
нові ідеї та механізми, які неодмінно потрібно раціонально застосо-
вувати в газовій та інших промисловостях України.

Рис. 3. Графіки роботи блоку регенерації ДЕГ  в автоматичному режимі, характеристика температурних параметрів та рівнів

Рис. 4. Мнемосхема абсорбера в програмному забезпеченні SIMATIC WinCC V7.0
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Уконференції брали участь 79 молодих спеціалістів з усіх куточ-
ків України, керівники ДК ”Укртрансгаз“ і УМГ ”Донбастранс-
газ“, провідні спеціалісти, начальники відділів кадрів усіх 

управлінь магістральних газопроводів, представники вищих на-
вчальних закладів.

Молоді спеціалісти виступали з доповідями про проведені науко-
во-технічні роботи, впроваджені у виробництво цікаві пропозиції
щодо підвищення економічної ефективності та ін. Ці доповіді попе-
редньо розглядалися спеціалістами відповідного фаху в управліннях
ДК “Укртрансгаз” за критеріями актуальності, практичного застосу-
вання, рівнем подання матеріалу. В ДК “Укртрансгаз” проводилась
підготовча робота до конференції, доповіді розподілили по секціях.
Рівень подання матеріалу був визначений безпосередньо на конфе-
ренції, коли молоді спеціалісти відповідали на задані питання. 

Робота конференції проходила у семи секціях: “Компресорні
станції”, “Магістральні трубопроводи і газорозподільні станції”, 
“Автоматизація, метрологія”, “Підземне зберігання газу”, “Енергети-
ка“, ”Раціональне використання ресурсів та екологія”, “Економіка,
фінанси, бухгалтерія та управління персоналом”.

Учасники конференції демонстрували рівень своїх знань, впев-
неність, наполегливість і, разом з тим, представляли вуз, який вони
закінчили, і управління, в якому працюють. Найбільша кількість учас-
ників – випускники Івано-Франківського національного університету
нафти і газу – 27, на другому місці за кількістю випускників-праців-
ників компанії – Національний авіаційний університет (НАУ, Київ) – 10
учасників і Національний технічний університет “КПІ” – 4 учасники та
Національний аерокосмічний університет (ХАІ) – 3 учасники. Також
брали участь у секціях випускники Харківського, Донецького націо-
нальних університетів, Національного університету “Львівська полі-
техніка” та інших вузів.

VI конференція молодих спеціалістів проходила 20–23 вересня
2010 р. на базі відпочинку “Ялта” УМГ “Донбастрансгаз” 
в с. Юр’ївка Донецької області, на березі Азовського моря.

І.М. Васько, ДК “Укртрансгаз”, 
О.В. Семенюк, НАЦ 

VI конференція 
молодих спеціалістів 
ДК “Укртрансгаз”

Відповідно до наказу №234 від 18.06.2010 р.

та згідно з протоколом заключного засідання комісії

з проведення конференції молодих спеціалістів

нагороджені:

ДИПЛОМОМ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ
з виплатою грошової винагороди у розмірі 4000 грн.:

Волович Олександр Васильович – заступник начальника
лабораторії екологічного контролю та технічної діагностики 
устаткування магістральних газопроводів (МГ) Київської діагно-
стичної дільниці НВЦ “Техдіагаз”;

Кондратьєв Денис Вікторович – провідний інженер аналітич-
ного відділу технічної діагностики об’єктів МГ НВЦ “Техдіагаз”;

Мешечко Владислав Володимирович – диспетчер з транс-
портування газу Первомайського ЛВУ УМГ “Черкаситрансгаз”.

Пиріг Іван Іванович – інженер з автоматизованих систем 
керування виробництвом (АСКВ) групи інформаційних техноло-
гій Барського ЛВУ УМГ “Черкаситрансгаз”;

Соломенніков Сергій Васильович – інженер ІІ категорії від-
ділу підземного зберігання газу УМГ “Донбастрансгаз”;

Усов Дмитро Ігорович – монтер із захисту підземних трубо-
проводів від корозії служби протикорозійного захисту Сєвєро-
донецького ВУПЗГ УМГ “Донбастрансгаз”;

Федорів Юрій Степанович – інженер служби КВПіА Бого-
родчанського виробничого управління підземного зберігання
газу (ВУПЗГ) УМГ “Прикарпаттрансгаз”;

ДИПЛОМОМ ДРУГОГО СТУПЕНЯ
з виплатою грошової винагороди у розмірі 3000 грн.:

Вовк Віктор Іванович – приладист 5-го розряду КВПіА Бого-
родчанського ЛВУ УМГ “Прикарпаттрансгаз”;

Вождаєв Володимир Вікторович – інженер І категорії від-
ділу нормування та ефективності використання матеріально-
технічних ресурсів Нормативно-аналітичного центру;

Гейна Андрій Володимирович – інженер з ремонту І кате-
горії КС-37 Барського ЛВУ УМГ “Черкаситрансгаз”;

Ісіров Віктор Федорович – слюсар КВПіА 5-го розряду
служби ГРС Макіївського ЛВУ УМГ “Донбастрансгаз”;

Книш Максим Миколайович – геолог з видобування та під-
земного зберігання газу Харківського ЛВУ УМГ “Харківтрансгаз”;

Лебеденко Дмитро Михайлович – інженер-програміст
служби автоматики, контрольно-вимірювальних приладів та 
телемеханіки Макіївського ЛВУ УМГ “Донбастрансгаз”;

Онуфрієнко Володимир Олександрович – інженер І кате-
горії електротехнічної дільниці ВРТП “Укргазенергосервіс”;

ДИПЛОМОМ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ
з виплатою грошової винагороди у розмірі 2000 грн.:

Васьковський Максим Ігорович – інженер І категорії про-
ектно-кошторисного відділу УМГ “Київтрансгаз”;

Грицай Василь Миколайович – інженер ІІ категорії електро-
технічної дільниці ВРТП “Укргазенергосервіс”;

Грядунов Геннадій Геннадійович – інженер І категорії від-
ділу оптимізації режимів транспорту газу, перспективного роз-
витку ГТС Об’єднаного диспетчерського управління;

Гуменюк Андрій Ігорович – провідний інженер відділу під-
земного зберігання газу УМГ “Київтрансгаз”;

Лисенко Денис Вікторович – начальник вимірювальної
лабораторії відділу технічної діагностики ГПА КС і компресор-
них установок АГНКС НВЦ “Техдіагаз”.

Русак Євген Вікторович – інженер з метрології ІІ категорії
Пролетарського ВУПЗГ УМГ “Харківтрансгаз”;

Шушура Ігор Петрович – інженер з охорони праці ІІ кате-
горії Пролетарського ВУПЗГ УМГ “Харківтрансгаз”.
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Під час роботи конференції для обговорення актуальних питань
був організований круглий стіл. На запитання журналу “Трубопровід-
ний транспорт” відповідали: Богдан Олексійович Клюк, к.т.н., заступ-
ник директора ДК “Укртрансгаз”; Юрій Іванович Кошель, директор
УМГ “Донбастрансгаз”; Володимир Петрович Лісафін, декан факульте-
ту нафтогазопроводів, доцент кафедри транспорту і зберігання нафти
і газу, к.т.н. і Олег Григорович Дзьоба, професор, директор Інституту
післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу; Михайло Сергійович Єфремов і Андрій Во-
лодимирович Гейна – молоді спеціалісти-працівники УМГ “Черкаси-
трансгаз”.

Т.Т.: Які цілі і завдання конференції?

Б.Клюк: Конференція дає нам можливість визначити рівень підго-
товки молодих спеціалістів, їхнє прагнення підвищувати свою квалі-

фікацію, бажання кар’єрного росту. В секціях ми заслуховуємо моло-
дих спеціалістів, аналізуємо, наскільки творчо вони підходять до своєї
роботи, які пропозиції вони надають для покращення технологій,
техніки, своїх робочих місць. Я вважаю, що такі конференції дають 
велику користь.

Молоді спеціалісти зі всієї України мають можливість познайоми-
тись один з одним, обмінятися координатами, номерами телефонів. 
А це, в свою чергу, дасть можливість дізнаватись, як працюють коле-
ги, про їхні новини, досягнення. Це дуже важливо для підвищення
їхнього технічного рівня. 

Т.Т.: Як компанія підтримує молодих спеціалістів, чи виконують-

ся умови договору з ними? 

Б.Клюк: Ми тут і з’ясовуємо, які умови праці створюються на ро-
бочих місцях, як ставиться той чи інший керівник до молодих спеціа-
лістів. За підсумками роботи з молодими спеціалістами будемо бачи-
ти, яка кількість молодих спеціалістів на тому чи іншому підприємстві,
які умови створені для праці і самовдосконалення. Вони прибули 
сюди, щоб показати свою підготовленість до праці за фахом. Багато
молодих спеціалістів, які працюють на робочих посадах, заслуговують
на інженерні посади. 

Т.Т.: Якими рисами характеру має володіти молодий спеціаліст-

газовик? 

Б.Клюк: По-перше, він повинен бути цілеспрямований, мати 
бажання працювати, переймаючи досвід ветеранів. А тут якраз зібра-
лись такі люди. Ми маємо 3000 молодих спеціалістів, а на конферен-
цію приїхало тільки 79. Тобто, багато з них не взяли в руки ручку, не
пішли в бібліотеку, не сіли за комп’ютер, не займалися пошуком в
інтернеті. Я думаю, що деяких молодих людей влаштовує нинішнє ста-
новище, вони заспокоїлись і їх не цікавить усе нове, прогресивне. А є
молоді люди, які хочуть досягнути чогось більшого. А щоб досягнути,
треба себе проявити. Для цього необхідно багато працювати, мати
відповідний рівень знань, диплом. Я впевнений, що всі учасники кон-
ференції – це молоді люди, яких не влаштовує сьогодення, вони праг-
нуть більшого. 

Т.Т.: Уже стало традицією проведення конференцій молодих

спеціалістів ДК “Укртрансгаз” саме на базі відпочинку “Ялта” УМГ

“Донбастрансгаз”. Чим саме притягує організаторів проведення

даного заходу цей оздоровчий куточок: морським кліматом, гар-

ним сервісом, умовами побуту, доброзичливим ставленням пра-

цівників бази відпочинку до своїх клієнтів? Як створювався цей

куточок відпочинку для працівників? 

Ю.Кошель: Конференція молодих спеціалістів проводиться вдру-
ге на базі відпочинку “Ялта”. Я вважаю, це тому, що база добре об-
лаштована для проведення таких заходів: є актовий зал, комп’ютери-
зовані кімнати для роботи секцій, кімнати для нарад комісії, а саме 
головне – є можливість прийняти таку кількість людей і забезпечити їм
комфортне проживання протягом роботи конференції. 

Ця база відпочинку введена в експлуатацію влітку 2005 р. Взагалі-
то, це був довгобуд, будували її 12 років. Але, як там у мультфільмі 
говорять: “Мы строили, строили и наконец построили”! Багато що
довелося змінити, тому що проект 1993 р., звичайно, застарів. Під час
будівництва багато що змінювали. Зробили відкриті басейни, конфе-
ренц-зал у громадському корпусі, висадили парк. У нас тут погано
приживаються дерева, тому що клімат не дуже придатний. У зимовий
період дмуть сильні вітри, немає вологи, солончаки. Підбирали особ-
ливі породи дерев. Де зараз парк – був звичайний пагорб. Отак,
своїми руками ми збудували цю “перлину” Азовського моря. Такої 
бази немає ніде на узбережжі. Є невеликі будівлі котеджного типу з
певним сервісом, але такого комплексу на узбережжі немає. На від-
критті бази губернатор Донецької області сказав присутнім учасникам
урочистого зібрання, журналістам: “Перш ніж будувати на узбережжі
Азовського моря в межах Донецької області, приїдьте сюди, подивіть-
ся, як тут усе зроблено”.

Ми тут будемо приймати гостей “Євро-2012”. Під проект “Євро-
2012” буде задіяно три котеджі, тому там мають бути створені певні
умови – не менш як чотиризірковий готель і т.п. Плануємо зробити 

О.Г. Дзьоба і В.П. Лісафін

А.В. Гейна і М.С. Єфремов

Ю.І. Кошель, Б.О. Клюк, І.М. Васько, І.А. Новицька
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ремонт у великому спальному корпусі, щоб привести до належного
стану всі готельні номери.

Т.Т.: В якому стані сучасний рівень галузевої освіти? 

В.Лісафін: Я вдячний керівництву ДК “Укртрансгаз” за запрошен-
ня на конференцію молодих спеціалістів. Я вже вдруге беру участь в
таких конференціях. З позиції викладача мені подобається в цій кон-
ференції те, що коли ми розглядаємо роботи своїх випускників, то
бачимо результати своєї викладацької роботи. 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 
газу – це базовий багатопрофільний заклад освіти IV рівня акреди-
тації. До складу університету входять 14 факультетів: 12 факультетів
очної форми навчання, факультети заочного, дистанційного навчання
та навчання іноземних студентів. На 57 кафедрах університету навча-
ються близько 10 тисяч студентів, здійснюється підготовка і перепід-
готовка за 23 напрямами з 28 спеціальностей. Університет веде підго-
товку і перепідготовку фахівців для нафтогазової галузі, в тому числі з
напряму “Нафтогазова справа” на рівні бакалавра та спеціалістів і
магістрів зі спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища”.

Факультет нафтогазопроводів здійснює підготовку кадрів, які пра-
цюватимуть на спорудженні та експлуатації магістральних газонафто-
проводів, компресорних та насосних станціях, підземних сховищах 
газу, автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях
(АГНКС), автозаправних станціях і складах нафти і нафтопродуктів, 
у морських терміналах, системах газопостачання населених пунктів, 
у науково-дослідних та проектних інститутах.

У 2010 р. за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосхови-
ща” випущено 91 спеціаліст і магістр, з них за держзамовленням нав-
чалося 50 осіб. З них через важкі економічні умови 10 не отримали на-
правлення на роботу. ДК “Укртрансгаз” цього року з усіх випускників
університету прийняла на роботу тільки 6 осіб. Власне, ДК “Укртранс-
газ” кожен рік приймала на роботу приблизно 30 осіб – випускників
університету (механіки, електрики, економісти та ін.). Стабільний
попит на випускників університету зумовлений якістю їх підготовки.

Т.Т.: Який рейтинг в Україні має Івано-Франківський національ-

ний технічний університет нафти і газу? 

В.Лісафін: Різноманітні рейтинги мають певні критерії оцінювання.
Місце вищого навчального закладу у цих рейтингах може відрізнятися
на кілька десятків позицій, що свідчить про різноманітність підходів
до інтегральних показників діяльності вузів. Зауважу, що серед вишів
України жоден не входить у 500 кращих у світі. 

На мою думку, важливо, який статус має навчальний заклад у га-
лузі. Було б некоректно з позиції декана оцінювати в цілому діяльність 
вузу. Тому буду говорити в основному про факультет нафтогазопро-
водів, який очолюю. 

За роки існування університет підготував тисячі спеціалістів, серед
них є відомі працівники галузі – це Б.О. Клюк, під керівництвом якого
проходить сьогоднішня конференція, провідні фахівці сфери обслуго-
вування газотранспортної системи – М.П. Ковалко, Р.Я. Шимко, Ю.І. Ко-
шель, Ю.В. Банахевич, В.П. Рудко, М.В. Кучерук, Р.О. Флюнт, А.С. Ман-
дра та багато інших. Ці люди сприяють розвитку нашого університету.
Вони запрошують наших випускників до себе на роботу. Це нормаль-
не явище, коли є ротація кадрів і завдяки цьому розвивається 
система. Не було б попиту на такі кадри, ми б також не розвивалися. 

Існує довгострокова угода між університетом і ДК “Укртрансгаз”.
Звичайно, ми не керуємо галуззю. Галузь визначає потребу у фахівцях
сама. Вона має право вибору кращих спеціалістів. До нас на розподіл
приїжджають керівники галузевих підприємств, представники відділів
кадрів. Підбір проходить за різноманітними критеріями. Береться до
уваги і місце проживання. Бо не кожна людина відважиться їхати на
віддалену компресорну станцію. Треба мати відповідне бажання. Під-
приємства ДК “Укртрансгаз” створюють необхідні умови для адаптації
випускників на робочих місцях, забезпечують їм нормальні побутові
умови.

Ми уважно слідкуємо за розвитком галузі і своєчасно вносимо
зміни в навчальний процес, переглядаємо наші робочі плани і програ-
ми дисциплін. З 2009 р. працюємо за новими навчальними планами.

Це робиться постійно, тому що готувати фахівця, який не потрібен га-
лузі, немає сенсу. Зменшено кількість спеціалізацій, за якими ведеться
підготовка фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонаф-
тосховища” – на сьогоднішній день їх п’ять.  Багато уваги приділяється
енергоменеджменту і енергоефективності. Наприклад, одним із роз-
ділів кожного дипломного проекту є розробка енергозберігаючих
технологій. Фахівець повинен  вміти забезпечувати скорочення затрат
газу на власні потреби при його транспортуванні, зберіганні і роз-
поділі. На це ми спрямовуємо студентів. 

Т.Т.: Як розвивається система освіти України? 

О.Дзьоба: В Україні ми повинні розвивати систему безперервної
освіти, яка продовжується впродовж усього життя. Основні її складо-
ві – це дошкільна освіта, середня школа, довузівська підготовка, під-
готовка фахівців безпосередньо в університетах і подальша післядип-
ломна освіта, розвиток особистості, розвиток фахових навичок уже в
період активної трудової діяльності спеціаліста. 

Наш університет має чітко виражене галузеве спрямування, і
основна частка випускників отримують направлення на підприємства
нафтогазового комплексу. Саме для цих підприємств ми пропонуємо
та розвиваємо широкий спектр освітянських послуг у рамках концеп-
ції безперервної освіти.

На стадії післядипломної освіти ми пропонуємо ДК “Укртрансгаз” ве-
лику кількість послуг – різноманітні курси підвищення кваліфікації фахів-
ців, короткотермінові навчальні курси, програми сертифікації спеціаліс-
тів із врахуванням потреб галузі. Крім того, ми здійснюємо перепідго-
товку фахівців із здобуттям другої вищої освіти. Систематичне проход-
ження курсів підвищення кваліфікації дає працівникам галузі можливість
отримувати нові знання, ознайомлюватися з новою технікою і сучасни-
ми технологіями, методами організації і управління виробництвом, а
відтак виконувати свої професійні обов’язки на більш високому фахо-
вому рівні.

Ми отримуємо чимало схвальних відгуків про роботу наших фахів-
ців не тільки в Україні, але і за її межами. Багато наших випускників
працюють у нафтогазових компаніях різних країн світу. 

В даний час ми формуємо систему управління якістю діяльності
університету, опираючись на передовий світовий досвід. Це дасть
змогу удосконалити організацію всіх складових навчального процесу,
активізувати та підвищити ефективність науково-дослідних робіт.

Т.Т.: Як Ви оцінюєте одержані знання після закінчення вищих

навчальних закладів? 

М.Єфремов: У кожного інституту є свої плюси. Я закінчив Харківсь-
кий авіаційний університет у 2008 р. Завідуючою кафедрою у нас була
Бойко Людмила Георгіївна – це мій улюблений викладач. ХАІ славить-
ся тим, що у них точно ведуть розрахунки, порівнюють характеристи-
ки двигунів. На базі реального двигуна у мене був дипломний проект –
“Двигун ДН-80”. Це ГПА виробництва ДП НВКГ “Зоря”–“Машпроект”.
На цьому ж заводі у мене була практика після третього курсу. 

У нас одна з найсильніших інститутських лабораторій в Україні з ви-
пробування двигунів на різних режимах роботи і зняття з них характе-
ристик. У Національному авіаційному університеті (НАУ) у Києві своя
дуже сильна база. Та в Харківському авіаційному база сильніша саме
в плані розробки двигунів, їх проектування. 

У мене брат навчався в Київському авіаційному. У них більше все
пов’язано з технологією виробництва на компресорних станціях 
(допоміжне устаткування, магістральна частина). Тобто, процеси, які
відбуваються в газотранспортній системі. 

Газова справа – це наша сімейна справа. Мій батько, Єфремов
Сергій Григорович, пройшов газовими магістралями, починаючи з
Півночі, а зараз працює в УМГ “Черкаситрансгаз” начальником відділу
експлуатації компресорних станцій і, звичайно, ділиться своїм досві-
дом. Мати, Тетяна Григорівна, працює завідуючою складом, брат, Ігор
Сергійович, – диспетчером. Усі працюємо в УМГ “Черкаситрансгаз”. 

А.Гейна: Я працюю в Барському ЛВУ УМГ “Черкаситрансгаз” інже-
нером з ремонту компресорної станції №37. Закінчив Івано-Франківсь-
кий національний університет нафти і газу п’ять років тому. З того 
часу працюю в газовій промисловості на одному місці. 



виставки, наради, конференції

24 трубопровiдний транспорт

На цій конференції я мав можливість поспілкуватися зі своїми ко-
легами з різних станцій. Мені цікаво послухати доповіді на різні теми,
дізнатись, хто про що думає і як поповнює свої знання. Мене це
більше цікавить. А навчання в інституті – це тільки теоретичні знання,
які ще потрібно підтвердити практикою. А тут люди вже з певним
досвідом роботи. Добре, що в Україні існують такі конференції, і
хотілося, щоб вони проходили не через кожні два роки, а частіше. 

Зліт молодих спеціалістів традиційно проводять у великих ком-
паніях, у тому числі в російському Газпромі. Росія залучає до себе на
роботу грамотних спеціалістів. А у нас бракує спілкування. Наприк-
лад, чому б не організувати обмін досвідом між інженерами різних
профілів? Наприклад, мене цікавить досвід роботи інженера з ремон-
ту компресорних станцій. Тобто, щоб до мене хтось міг приїхати,
поділитися своїм досвідом, а може, щось почерпнути у нас у Барі на
станції. Адже ніяка людина не є досконалою. 

Одержані знання з профілюючих предметів дуже потрібні. Івано-
Франківський університет – це один з вузів України, який найглобаль-
ніше розкриває всі питання з транспортування газу, нафти, зріджених
енергоносіїв і газових мереж низького тиску. В Україні аналогічних
інститутів і університетів немає. 

Якщо говорити про авіаційні університети, то вони розвивалися
значно краще, швидше через те, що в радянські часи працювали на
військову техніку, літаки. Для них виділялось більше фінансування. 
А інститутів нафти і газу в усьому Радянському Союзі було сім: в Івано-
Франківську, Москві, Уфі, Ухті, Тюмені, Баку і в Грозному. Ці інститути
працювали на весь Радянський Союз. Як Вам сказати… наплив сту-
дентів величезний, конкурси великі. А моя спеціалізація, яку я отри-
мав, – “нафтогазопроводи, нафтогазосховища” – вона вважається
однією з найкращих в інституті. Вона найперспективніша, тому що в
газотранспортній системі зараз відбувається зміна поколінь. І завжди
буде потрібний молодий спеціаліст такого фаху. 

Я отримую задоволення від тієї роботи, яку виконую. І мене в цьо-
му підтримує моє керівництво, яке бачить мої зусилля і в усьому нама-
гається мені допомогти. Я дуже вдячний моїм наставникам Степану
Андрійовичу Гратію і Олегу Орестовичу Ільницькому. Вони старались
чомусь мене навчити, щось показати, порадити. Моральне задово-
лення від виконаної роботи є завжди. 

Т.Т.: Ви хотіли би працювати за кордоном? 

А.Гейна: Я люблю нашу країну, люблю слухати наш гімн, особли-
во, коли грає збірна України з футболу. Люблю наш тризуб і все, що
виробляється на території України. На даний період закордон мене не
цікавить, тому що я бачу перспективу себе реалізувати тут. 

Від редакції:

Результати проведення семінару молодих спеціалістів ще будуть
обговорюватись, досвідченіші спеціалісти будуть підвищені в посадах
(зокрема, Андрія Володимировича Гейну перевели на посаду началь-
ника служби ГКС-19), кращі доповіді друкуватимуться в журналі. Але
редакція хоче звернути увагу на молодого спеціаліста-диспетчера з
транспортування газу лінійної виробничо-диспетчерської служби
Рівненського ЛВУМГ – Білявського Максима Леонідовича, який наро-
дився у 1986 р., закінчив з відзнаками середню школу і Житомирський
державний технологічний університет, аспірантуру, захистив канди-
датську дисертацію на тему: “Технологічне забезпечення якості оброб-
ки сталевих деталей комбінованим торцевим фрезеруванням”, 
є автором 73 наукових праць, отримав один патент та 10 заявок на
видачу патентів. Працює над науковою проблемою ефективного впро-
вадження машин для когенерації теплової та електричної енергії, 
актуальною для газової промисловості. 

Його доповідь на конференції не дістала схвалення учасників. 
Але існує багато прикладів, коли винаходи молодих вчених дуже

довго не визнавались. 
У XIX ст. 27-річний математик Микола Лобачевський розв’язав 

задачу так званого п’ятого постулата геометрії Евкліда. Її безуспішно
пробували розв’язати математики протягом тисячоліть. Ця проблема
була розв’язана створенням нової геометрії, що отримала назву “гео-
метрії Лобачевського”. Та визнана вона була лише після його смерті. 

Другий приклад: молодий математик із Санкт-Петербурга Григорій
Перельман довів гіпотезу, сформульовану більш як 100 років тому
математиком Пуанкаре. Розв’язав він її у 27 років, ще сім років визнані
світові фахівці перевіряли алгоритм, доведення і правильність вирі-
шення цієї проблеми. Світова спільнота визнала його як “вченого 
останнього тисячоліття”, але довго його не визнавали співробітники,
керівництво наукового інституту, в якому він працював. 

Незважаючи на те, що сьогодні зовсім нелегко і непросто проявити
себе молодим людям у галузі науки, знайти проблему, яку потрібно
вирішувати, в газовій галузі великий фронт цих проблем. 

Наприклад, у журналі №4 (64) надруковано статтю професора 
Техаського університету Ю.Ф. Макогона про його винахід, який описав
природу гідратів (метан у твердому стані). Під час видобутку і транспор-
тування газу газовики боролись з гідратами, які закупорювали труби. 
В природі є велика кількість гідратів, і вони можуть слугувати джерелом
енергії для людства. Розв’язати наукове і технологічне завдання як
донести це джерело енергії до споживачів належить молодим науков-
цям, спеціалістам. Вам це під силу!
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Історія газифікації Рівненщини природним газом розпочалася у
1957 р., коли було прийнято рішення про початок проектних
робіт на будівництво магістрального газопроводу “Кам’янка-
Бузька–Рівне”. У цьому ж році виконавчими комітетами Рівненсь-
кої області було виділено землі під майбутнє будівництво. Воно
велося в 1960–1961 рр. силами будівельного управління №7, 
землерийного управління №9 та зварювально-монтажного управ-
ління №14 тресту “Укрнафтогазбуд”. Офіційний вісник Рівненщи-
ни тих часів – газета “Червоний прапор” на своїх сторінках (з ли-
стопада 1961 по квітень 1962 рр.) кілька разів відзначала будівель-
ників голубих магістралей – начальника дільниці Р.Ю. Ковальсько-
го, виконробів В.Я. Рафалюка та О.Морозова, працівників укла-
дально-ізоляційної колони Є.Г. Васильєва.

Рівненське ЛВУ УМГ транспортує до 1,6 млрд. м3 товарного
газу на рік для 10 прямих і 3652 промислових, комунально-
побутових та бюджетних споживачів, 313 037 абонентів

серед населення (через газорозподільні мережі облгазів), які
проживають у 24 районах п’яти областей України:

14 з 16 районів Рівненщини,
6 з 23 районів Житомирщини,
2 з 20 районів Хмельниччини,
1 з 20 районів Львівщини,
1 з 16 районів Волині.

Через ГТС Рівненського ЛВУМГ транспортується природний
газ для трьох газорозподільних станцій ВАТ “Бєлтрансгаз” (Наров-
ля, Лельчиці, Єльськ). 

1 жовтня 1995 р. відповідно до постанови правління АТ “Укр-
газпром” №77 від 07.07.1995 р. та на виконання наказу генераль-
ного директора дочірнього підприємства “Львівтрансгаз” Палцана
Івана Григоровича №348 від 29.08.1995 р. було створено наш під-
розділ. Головними завданнями новоствореного управління було
забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання
споживачів Рівненської області та технічно бездоганне функціо-
нування системи магістральних газопроводів.

Історія газифікації Рівненщини
Рівненському лінійному виробничому 

управлінню магістральних газопроводів 

УМГ “Львівтрансгаз” – 15 років

П.Т. Сорока, Рівненське ЛВУМГ

Рівненське ЛВУМГ: зона відпочинку

Вхід в адмінкорпус
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При цьому особисто відзначились бригадир комплексної бри-
гади М.Д. Мельник, майстер Шпиталенко, зварники зварювально-
монтажного управління №14 тресту “Укрнафтогазбуд” О.С. Ков-
ригін, І.Пойменов, І.Д. Пархоменко, Ф.Перцев, бригадир центру-
вальників В.Д. Новак, В.О. Жебрун, О.Т. Дегальцев, машиністи
трубоукладачів І.С. Усовиченко, І.Г. Рульов, машиністи екскавато-
рів І.Є. Конончук та Ф. Карпунець та багато інших, чиї імена роз-
танули в глибині часу.

Першочергово новозбудований майже 170-кілометровий газо-
провід (ДУ 300–500 мм) забезпечив блакитним паливом Здолбу-
нівський цементно-шиферний комбінат, якому було подано при-
родний газ напередодні 28 листопада 1961 р. Газифікацію облас-
ного центру Рівненщини – міста Рівне розпочали 30 квітня 1962 р.

Створення управління проводилось шляхом поділу існуючого
Кам’янко-Бузького управління магістральних газопроводів на два
управління: Кам’янко-Бузьке та Рівненське. Діюче Кам’янко-Бузь-
ке УМГ було надто віддаленим від крайніх точок газотранспорт-
ної системи, яка інтенсивно розбудовувалась на Рівненщині. Гост-
ро поставали питання безпеки газопостачання. На момент поділу
виробнича база Кам’янко-Бузького УМГ була розташована на від-
стані понад 320 км від крайньої точки системи – газорозподільної
станції Сарни – це зводило нанівець оперативні дії при можливих
надзвичайних та аварійних ситуаціях. Крім того, йшло будівниц-
тво нових об’єктів на Поліссі: будувався магістральний газопро-
від “Коростень–Рокитне”, в близькій перспективі поставали пи-
тання будівництва магістрального газопроводу “Рокитне–Дубро-
виця” та магістрального газопроводу до Рівненського промвузла.
Ці вирішальні моменти і стали поштовхом до створення окремо-
го підрозділу для технічного обслуговування діючих (на той час
близько 500 км) газопроводів і контролю за тими, що будуються. 

Сьогодні Рівненське лінійне виробниче управління магістраль-
них газопроводів – це молодий підрозділ у системі ДК “Укртранс-

газ”, але в ньому склалися свої традиції, є високопрофесійний
особовий склад та значні напрацювання в питаннях експлуатації
газотранспортної системи. Свій трудовий шлях на підприємстві
пройшли відомі фахівці газової справи: Булик, Коробченко, Бара-
нович, Мезенцев, Бесєдін, Антонюк та інші. Окремі з них пропра-
цювали тільки в нашій галузі понад 40 років.

Непростим був шлях цих 15 років – шлях ризиків і небезпечних
знахідок. Та він довів вже на своєму початку, що ідея створення
окремого підрозділу з експлуатації газотранспортної системи на
Рівненщині була життєво необхідною. Це сталось у 1996 р., коли
з метою ліквідації розшарування тіла труби магістрального газо-
проводу (який уже був в експлуатації понад 35 років) ми були 
змушені припинити газопостачання для гіганта хімічної галузі ВАТ
“Рівнеазот”. Аварійно-відновні, ремонтні роботи тривали майже
дві доби. 17 січня 1998 р. через розгерметизацію на 26 км газо-
проводу-відводу до ГРС “Гоща” з 12 до 17 год було припинено
газопостачання всіх споживачів цієї ГРС. 23 квітня 1998 р. – лікві-
дація (шляхом вварювання котушки) аварійного витоку газу на 
2-й нитці газопроводу-відводу до ГРС “Азот”. 13 жовтня 1998 р.
через аварійну розгерметизацію газопроводу-відводу до ГРС
“Дубно” з 8 до 20 год було повністю припинено газопостачання
споживачів м. Дубно та Дубнівського району. І це далеко не весь
перелік у нашій короткій біографії.

Звичайно, що робота в екстремальних умовах додала чимало-
го досвіду в питаннях з ліквідації надзвичайних та аварійних ситу-
ацій. Вона дала колективу розуміння усвідомлення своєї важли-
вості і необхідності для газотранспортної галузі саме тут, на Рів-
ненщині та Житомирщині.

Наш колектив, як і більшість у системі ДК “Укртрансгаз”, фор-
мувався з людей, чиї долі тим чи іншим чином були пов’язані з
нафтогазовою галуззю. Хтось працював у галузі транспортування
газу, одні продовжували справу батьків, інші прийшли з будів-

Оперативний контроль проводить інженер з ОП В.А. Холод. ГРС “Грушвиця”
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ництва нафтогазопроводів, хтось був до цього експлуатаційни-
ком газорозподільної мережі, а для когось це був не тільки поча-
ток кар’єри в газовій галузі, а й взагалі початок трудової діяль-
ності. Саме тут освоювали свої перші професійні щаблі випускни-
ки Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу: нинішній начальник управління Руслан Ярославович
Ільків, головний інженер Василь Михайлович Тиндик, головний
бухгалтер Леся Любомирівна Джунусова, начальник Новоград-
Волинської ВТС А.М. Яцко, інженер з ЕХЗ А.А. Джунусов, інженер
з ЕЛЧМГ А.Т. Чопань, начальник ЛЕД Новоград-Волинської ВТС
Е.В. Мезенцев, діловод К.В. Ромчук. З кожним роком працівники
управління набували досвіду, діяльність підрозділу ставала дедалі
оперативнішою та професійною, і ми, газовики, все більше здо-
бували повагу та довіру на своїх теренах серед населення, під-
приємств та організацій, територіальних органів влади.

Чого лише варто те, що в номінації “Авторитет 2000 року в
Рівненській області” було визнано першого керівника нашого 
управління, заслуженого працівника промисловості України Бог-
дана Мирославовича Булика. Його шлях у транспортуванні газу
починався саме на теренах нашої області, коли піонери нової 
галузі освоювали Рівненщину. Не менш заслуженими були й інші
наші колеги, такі як перший керівник Новоград-Волинського
ЛВУМГ Сергій Васильович Коробченко та головний інженер 
цього ж (вже не існуючого) підрозділу Валерій Павлович Мезен-
цев. Схожі долі в інших наших пенсіонерів: Марії Юріївни Гойсак,
Анатолія Платоновича Юхимчука, Софії Йосипівни Баранович, Во-
лодимира Федоровича Нечипуренка, Георгія Олексійовича Пань-
ка, Олександри Антонівни Курій. Пліч-о-пліч з нами працюють 
ветерани газотранспортної галузі Людмила Василівна Міськевич,
Василь Іванович Хомич, Володимир Михайлович Хоміцький.
Світлою пам’яттю залишились імена Всеволода Яковича Курія,
Степана Прокоповича Барановича, Володимира Євтиховича
Полінчука, Петра Ростиславовича Грабовського.

Наше управління – це підрозділ, від результатів роботи якого
значною мірою залежить успішна діяльність та вдала робота 
усього УМГ “Львівтрансгаз”. Тільки надходження природного 
газу в ГТС нашого управління в першій половині 2010 р. склало
3,670 млрд. м3. З них 2,768 млрд. м3 газу ми передали транзитом
до інших підрозділів філії УМГ “Львівтрансгаз”, і саме транзитне
транспортування газу є найбільшою перспективою при викори-
станні нашої ГТС. Адже вона забезпечує не тільки прямий, а й 
реверсний рух газу в кількох напрямках по понад 1270 км магі-
стральних газопроводів і газопроводів-відводів.

При незначному вдосконаленні нашої ГТС (мається на увазі до-
будова в районі м. Сарни 7-кілометрової перемички Ду 400 мм
між газопроводом-відводом до ГРС “Сарни” та газопроводом-
відводом до ГРС “Дубровиця”) її реверсний потенціал суттєво
зросте. А це:

більша надійність ГТС; 
забезпечення безперебійного постачання газу споживачам; 
скорочення втрат газу при проведенні різних видів ремонт-

них та будівельних робіт на ГТС; 
більш гнучка схема експлуатації ЛЧ (це вчасно проведені 

вогневі та газонебезпечні роботи, безперебійність постачання 
газу споживачам при виведенні окремих ділянок ГТС з експлуа-
тації і т.д.).

При цьому стане можливим рух природного газу з МГ “Тор-
жок–Долина” за маршрутом Мозир–Коростень–Рокитне–Сарни і
далі до м. Турійськ та смт Кам’янка-Бузька  і в зворотному напрям-
ку. Особливо це актуально при роботі ГТС щодо забезпечення
споживачів природним газом в опалювальний період, коли кіль-
кість відібраного споживачами газу зростає у кілька разів 
(в літні місячні відбори товарного газу коливаються в межах
33,1–90,0 млн. м3, а в зимові – 116,7–192,0 млн. м3). 

Ми підтримуємо партнерські стосунки з шістьма акціонерними
товариствами з газопостачання та газифікації, в газорозподільні

мережі яких газ передається через 55 газорозподільних станцій.
3 із 55 ГРС нашого управління мають вахтову форму обслугову-
вання (з проектною потужністю від 104 до 140 тис. м3/год), реш-
та – періодичну з обслуговуванням одним або двома оператора-
ми (їхня потужність коливається від 10 до 70 тис. м3/год).

Звичайно, що управління такою ГТС (пропускна здатність якої
на вході 24,7млрд. м3/рік і на виході – 22,3 млрд. м3/рік), значні
обсяги передачі товарного газу (при сезонних коливання надход-
жень газу в нашу ГТС від 194 до 811млн. м3 на місяць) відбори
товарного газу коливаються в межах 67,5–223,1 млн. м3, що ста-
новить майже 28–35% від надходження), наявність великої
кількості газорозподільних підприємств і споживачів газу у нас, 
як і у більшості ЛВУМГ нашої системи, створює деякі труднощі. 
Мається на увазі і понадлімітне споживання газу, і проблеми неза-
вантаженості виробничих потужностей ГТС. Кризові явища в еко-
номіці, ріст ціни на газ, перехід споживачів на альтернативні види
палива (вугілля, торф, електроенергію) стали причиною різкого
падіння обсягів споживання газу, а отже, і скорочення обсягів 
його транспортування, і, як наслідок, – зменшення фінансових
надходжень за надані послуги з транспортування газу. Для при-
кладу: в 2009 р. було зупинено виробництво на підприємствах, 
а отже – споживання природного газу: 

ВАТ “Рівнеазот” – з червня по листопад (за нормальних умов
споживав 54–70 тис. м3/год, а це від 40 до 52 млн. м3 газу на
місяць);

ПАТ “Волинь-цемент” – був зупинений більше половини
січня і зменшив відбір газу на 61–93% протягом року (з липня

ГРС “Здолбунів”: вузол переключень

Диспетчери О.А. Довгополий, М.С. Баранович, П.Т. Сорока, О.А. Урин, 
Т.Є. Катерина
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2010 р. перевів усе основне виробництво з виготовлення цемен-
ту на вугілля; за нормальних умов споживав до 50 млн. м3 газу на
місяць);

ВАТ “Любомирський ВСЗ” – був зупинений весь січень і в на-
ступні місяці працював на 17–58% потужності (зараз інтенсивно
використовує альтернативні види палива, в т.ч. деревину (дрова)
для розпалу обертових печей з виготовлення вапна).

Це призвело до зменшення закупівлі товарно-матеріальних
цінностей, необхідних для підтримання ГТС у робочому стані, 
вимушеної “оптимізації” (скорочення) чисельності персоналу,
відмови від забезпечення соціальної сфери тощо. 

Але незважаючи на всі складності в роботі, колектив працює
професійно і відповідально. Саме тому наші газопроводи працю-
ють безвідмовно. Завзятість і наполегливість у роботі, досконале
знання своєї справи зробило колектив командою справжніх про-
фесіоналів. Серйозно підходить до виконання своїх службових
обов’язків наша молодь. Високі професійні якості в роботі 
демонструють начальник дільниці АТГ Радченко Олексій Володи-
мирович, інженер з ЕУ ГРС Клюйко Максим Іванович, інженер з
АСКВ І категорії Нечипорук Михайло Андрійович, слюсар КВПіА
Хабун Юрій Миколайович, слюсар РТО Марчук Андрій Фео-
досійович, трубопровідники лінійні Трофімчук Іван Вікторович та
Пархомей Андрій Олексадрович, електромонтер Сухораб Богдан
Іванович, оператори ГРС Мошинський Сергій Аркадійович і Шин-
дерук Олександр Володимирович, Нагорний Ігор Петрович та
інші. Є в нашому колективі і ті, кого зачепила нелегка військова
доля. Ці люди не тільки сумлінно працюють, а стають прикладом
у роботі для колег. Воїни-афганці Ткачук Володимир Григорович
та Коваль Микола Станіславович, Дяків Василь Тарасович не раз
своєю професійністю та наполегливістю забезпечували вирішен-
ня складних проблем. В цілому ми одна команда, яка має чітку

мету і знає шляхи її вирішення. Звісно, результат був би гіршим,
коли б хоч одне, навіть саме маленьке “коліщатко” нашого
механізму працювало не чітко, не на повну силу. Тому поваги
заслуговує весь колектив. 

Спортивні команди Рівненського ЛВУМГ неодноразово раду-
вали своїх вболівальників ефектними перемогами. А як тут про-
водять свята! Скільки енергії, таланту вкладається у кожний,
навіть маленький штрих дійств! Колеги з суміжних підрозділів,
запрошені гості, що були на святкуванні 80-річчя газової проми-
словості України на базі відпочинку “Карпати” філії УМГ “Львів-
трансгаз” (в с. Верхнє Сеньовидне Львівської області) із захоп-
ленням пригадують курінь рівненчан і їх художній колектив.
Скільки було позитиву і незабутніх вражень! 

З особливою теплотою згадую про своїх батьків Сороку 
Тимофія Яковича та Євгенію Ульянівну (операторів ГРС “Здол-
бунів”), що пропрацювали в галузі відповідно 45 та 36 років. Зав-
дяки їм моє дитинство було наповнене такими термінами, як
“зміна тисків”, “боротьба з гідратами”, “заливання метанолу”,
“робота по байпасу”, “відбори газу” і т.п. Батьки привели мене 
в цю галузь, подарували мені перший професійний досвід. У свою
чергу я відкрив цей шлях своєму синові. Власне, така ж доля була
у багатьох моїх однолітків. Ми народжувались, росли, мудрішали
“біля газопроводу” (і для нас це не просто “красне” слівце). Там
залишилось наше дитинство, юність, молодість, а тепер ми кла-
демо на цей вівтар свою зрілість. А ще надіємось, що нашу спра-
ву продовжать діти і будуть гідними нащадками справи своїх дідів
та бабусь, сумлінно та віддано працюючи на благо ДК “Укртранс-
газ” та нашої Батьківщини – України.

Незаперечною істиною є те, що професіоналізм і відповідаль-
ність у роботі всього колективу Рівненського ЛВУМГ дають свої
плоди. Природний газ невпинно і безперешкодно доходить до
кожного споживача в запланованих обсягах. 

Bолейбольна команда
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Т.Т.: Виходячи з назви Закону, які ж вони – ”основні заса-

ди функціонування ринку природного газу”?

В.К.: На мій погляд, ключовими для газового ринку країни є
закріплення в Законі кількох “стрижнів”:

1. Визначення регулятора газового ринку – Національну комі-
сію регулювання електроенергетики України (НКРЕ), повнова-
ження якої відтепер закріплено на законодавчому рівні, що має
зробити даний орган більш незалежним і самостійним у прий-
нятті власних рішень. Це не стало якоюсь несподіванкою, адже
НКРЕ і раніше виконувала цю функцію, проте через невизначе-
ний законодавчий статус не мала реальної незалежності у прий-
нятті рішень. Відтепер НКРЕ де-юре є незалежною (ст. 4 Закону)
і отримала, напевне, всі повноваження, про які тільки мріяла. 

2. Попри “ринкову” назву Закону, залишення значного сег-
менту ринку в сфері регулювання є однією із його характерних
ознак. Так, були враховані положення бюджетного законодав-
ства в частині забезпечення природним газом населення шля-
хом спрямування газу, видобутого на території України, на за-
доволення потреб населення; визначено порядок формування
закупівельної ціни у газодобувних підприємств; в сфері регулю-
вання залишаються тарифи на транспортування, розподіл, 
постачання, зберігання, закачування та відбір природного газу
та інше.

3. Проголошення відкритості ринку газу, що означає, насам-
перед, вільну торгівлю будь-яким трейдером (який отримав
відповідну ліцензію) природним газом. Вказаний принцип є най-
головнішою умовою для створення реальної конкуренції на га-
зовому ринку України. Також у Законі закріплено і тісно пов’я-
заний з цим принцип можливості споживачам вільно обирати
постачальника(ів) газу. 

4. Забезпечення рівних можливостей для доступу до Єдиної
газотранспортної системи України (ЄГТСУ) та підземних сховищ

Т.Т.: 8 липня 2010 р. Верховна Рада України прийняла За-

кон №2667-VI “Про засади функціонування ринку природ-

ного газу”. Чим було зумовлено прийняття даного Закону?

В.К.: Прийняття Закону України “Про засади функціонування
ринку природного газу” (далі – Закон) очікувалось уже давно і
було зумовлено як потребою внутрішнього врегулювання рин-
ку природного газу в країні на рівні Закону, так і необхідністю
адаптації законодавства України до законодавства Європейсь-
кого Союзу (ЄС).

Т.Т.: Невже існуючих Законів, скажімо, “Про нафту і газ”

та “Про трубопровідний транспорт” було недостатньо?

В.К.: Так, дані Закони, дійсно, донедавна були основними,
які регулювали діяльність нашого підприємства на ринку при-
родного газу. Однак перший регулює питання, пов’язані здебіль-
шого із сферою управління, користування, геологічного вивчен-
ня та розробки нафтогазоносних надр, а другий складається
переважно з декларативно-диспозитивних норм, майже не
містить норм прямої дії та стосується загальних умов діяльності
всіх підприємств трубопровідного транспорту, а не лише газо-
транспортної системи. Мені взагалі здається, що якби не ст. 7
Закону України “Про трубопровідний транспорт” (якою забо-
ронено приватизацію, зміну власності підприємств магістраль-
ного трубопровідного транспорту та відчуження їх основних
фондів), то про цей Закон мало хто знав би в Україні.

За таких обставин обидва згадані Вами Закони практично не
мали істотного впливу на правовідносини, які складалися між
учасниками ринку природного газу. А всі “правила гри” регулю-
валися на рівні актів Кабінету Міністрів України, Міністерства
палива та енергетики України (МПЕ), НКРЕ та НАК “Нафтогаз
України”, що досить часто позбавляло юридичну службу ком-
панії можливості більш ефективно відстоювати інтереси під-
приємства в суді.

Прийняття Закону України 
“Про засади функціонування 
ринку природного газу”

Інтерв’ю журналу “Трубопровідний транспорт” 

заступника начальника управління юридичної 

та договірної роботи Козченка Вадима Миколайовича
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газу (ПСГ). Реалізація цього принципу має привести на ринок
нових трейдерів, що може позитивно вплинути на його демо-
нополізацію. Однак у наших реаліях така ситуація може ство-
рювати додаткові проблеми в діяльності нашого підприємства.
Йдеться, насамперед, про необхідність прийняття чітких і зро-
зумілих правил, однакових для всіх без винятку суб’єктів газо-
вого ринку. 

5. Закріплення норм щодо відокремлення функцій постачан-
ня, транспортування, розподілу та зберігання природного газу.
На відміну від наших вітчизняних реалій, законодавство ЄС з
метою демонополізації газового ринку вимагає, щоб газопоста-
чальні, газотранспортні та газорозподільні підприємства були
незалежні одне від одного, особливо тоді, коли вони перебу-
вають у складі вертикально інтегрованого підприємства, на
кшталт НАК “Нафтогаз України”.

Так, Директива №2003/55/ЄС Європейського Парламенту 
та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для
внутрішнього ринку природного газу, яка скасовує Директиву
98/30/ЄС, передбачає, що вертикально інтегровані транзитні та
розподільні системні оператори мають бути юридично відокре-
млені та бути незалежними один від одного як в організаційних
питаннях, так і при прийнятті управлінських рішень. Зокрема, в
ч. 1 ст. 9 даної Директиви передбачено, що “якщо оператор
газотранспортної системи є складовою вертикально інтегрова-
ного підприємства, він повинен бути незалежним, принаймні
стосовно його юридичної форми, організації та прийняття
рішень, по відношенню до інших видів діяльності інтегровано-
го підприємства, що не пов’язані із транспортуванням газу.”

Т.Т.: Це означає, що ДК “Укртрансгаз” буде відокремле-

но від НАК “Нафтогаз України”?

В.К.: Я не можу знати цього напевне, але з аналізу Закону
можна сказати, що таке можливо, однак – не факт. І ось чому.

Формально, аналогічна цитаті з Директиви норма знайшла
своє відображення в ч. 3 ст. 16 Закону. При цьому в Законі чітко
визначено і два основні принципи, що визначають незалежність
діяльності газотранспортного та газорозподільного підприємст-
ва у складі вертикально інтегрованої господарської організації: 

1) заборона суміщення посад у складі вертикально інтегро-
ваної господарської організації; 

2) самостійність прийняття рішень щодо поточних фінансо-
вих операцій, експлуатації, будівництва чи модернізації об’єктів
газотранспортної системи або газорозподільних мереж для
провадження відповідної ліцензійної діяльності та оперативно-
технологічного управління. 

При цьому неможливо не помітити, що в Законі нічого не
сказано про принцип призначення керівника. Адже будь-кому
зрозуміло, що доки директора ДК “Укртрансгаз” призначати-
муть наказом голови правління НАК “Нафтогаз України”, гово-
рити про встановлену Законом незалежність ДК “Укртрансгаз”
як газотранспортного підприємства є передчасним. Формально
така вимога відсутня і в згаданій Директиві ЄС, однак там є
пункт, яким передбачено вжиття належних заходів “для ураху-
вання професіональних інтересів осіб, відповідальних за керу-
вання оператором газотранспортної системи у такий спосіб,
що забезпечує їх здатність діяти незалежно”, аналога якому в
Законі Ви не знайдете. Думається, це не випадковість. Крім то-
го, варто пам’ятати, що відповідно до статуту нашого підпри-
ємства директор Компанії має обмеження і в частині призна-
чення (прийняття) та звільнення заступників директора, голов-
ного інженера, головного бухгалтера, керівника служби безпе-
ки, керівника кадрової служби та керівників філій, які потребу-
ють попереднього погодження голови правління НАК “Нафто-
газ України”. І лише цим залежність не обмежується...

Т.Т.: Ви сказали, що НКРЕ отримала “всі повноваження,

про які тільки мріяла”. Які з них стосуються безпосередньо

господарської діяльності ДК “Укртрансгаз”?

В.К.: Основні повноваження НКРЕ закріплено в ч. 3 ст. 4 За-
кону, де налічується 23 позиції. Майже всі вони тією чи іншою
мірою мають відношення до ДК “Укртрансгаз”. Однак є серед
них і такі, про які не можна не сказати:

затвердження ліцензійних умов провадження певних видів
господарської діяльності на ринку природного газу; 

здійснення контролю за додержанням ліцензіатами ліцен-
зійних умов провадження господарської діяльності на ринку
природного газу відповідно до законодавства та в порядку,
встановленому Національною комісією регулювання електро-
енергетики; 

затвердження порядку доступу до Єдиної газотранспорт-
ної системи України; 

встановлення цілого ряду тарифів, в тому числі на транс-
портування природного, нафтового газу магістральними трубо-
проводами, а також на закачування, зберігання та відбір при-
родного газу; 

застосування в установленому порядку санкцій до суб’єктів
ринку природного газу в порядку, передбаченому цим Законом; 

затвердження алгоритму розподілу коштів; 
затвердження порядку формування тарифів на послуги з

транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберіган-
ня та відбору природного газу; 

затвердження процедури встановлення та перегляду та-
рифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання,
закачування, зберігання та відбору природного газу; 

затвердження типових договорів на:
транспортування природного газу магістральними трубо-

проводами;
зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного

газу; 
приєднання до газових мереж; 
встановлення обмеження щодо суміщення видів діяль-

ності відповідними суб’єктами ринку природного газу.
Т.Т.: Тобто, щоб Закон запрацював повною мірою,

потрібно прийняти ще чимало нормативних актів?

В.К.: Саме так.
Т.Т.: І скільки потрібно часу на їх прийняття?

В.К.: Наказом НАК “Нафтогаз України” від 16.09.2010 р. №440
“Про затвердження плану заходів Національної акціонерної
компанії “Нафтогаз України” на виконання наказу Мінпалив-
енерго від 01.09.2010 р. №341” було затверджено План заходів
Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з реалі-
зації положень Закону (далі – План заходів). Схожі плани за-
тверджені і Мінпаливенерго, і Кабінетом Міністрів України. Тому
наразі доводиться працювати надзвичайно оперативно. Термін
виконання зазначеного Плану заходів – до 01.09.2011 р., однак
близько 90% заходів мають бути виконаними до 01.11.2010 р.
Уявляєте, яка це інтенсивність і обсяг?

Т.Т.: Не зовсім…

В.К.: Відповідно до зазначеного Плану заходів до 01.10.2010 р.
потрібно підготувати та надати пропозиції щодо: 

порядку розробки помісячних планових (розрахункових)
балансів та формування і затвердження планового розподілу
постачання природного газу споживачам; 

методики визначення наявності або відсутності вільної
пропускної потужності ГТС; 

правил і стандартів у галузі постачання природного газу,
які стосуються вимог до складових частин вузла обліку природ-
ного газу, правил експлуатації приладів обліку, порядку вимі-
рювання обсягів газу, визначення його якості та порядку прий-
мання-передачі природного газу.

До 01.11.2010 р. потрібно підготувати та надати пропозиції
щодо: 

строку дії ліцензій на провадження певних видів госпо-
дарської діяльності (з відповідним обґрунтуванням);
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юридична консультація
порядку обмеження (припинення) транспортування і по-

стачання природного газу споживачам;
порядку створення страхового запасу газу;
“кандидатури” оператора ЄГТСУ (з відповідним обґрунту-

ванням); 
порядку визнання аварійним стану систем газопостачання;

Паралельно йде робота з підготовки Типових умов для під-
ключення до ГТС, з розробки ряду типових договорів у рамках
Міжвідомчої групи, створеної НКРЕ…

Т.Т.: Вадиме Миколайовичу, а що це за Міжвідомча робо-

ча група і які в неї завдання?

В.К.: Міжвідомча робоча група створена наказом НКРЕ від
18.08.2010 р. №365. Дана комісія має своїм основним і єдиним
завданням розробити передбачені Законом проекти типових
договорів на купівлю-продаж природного газу, транспортуван-
ня природного газу магістральними трубопроводами, зберіган-
ня (закачування, зберігання, відбір) природного газу, приєднан-
ня до газових мереж, розподіл природного газу, постачання
природного газу, а також Правила користування природним 
газом для юридичних осіб. Нашу Компанію в ній представляю
не лише я, а й ще три фахівці, професійний рівень яких не 
викликає у мене сумніву і додає оптимізму у цьому процесі.

Т.Т.: Що Вам подобається в Законі і, навпаки, викликає

критику або занепокоєння в його змісті?

В.К.: Це дуже велике за обсягом питання. Спробую вислови-
тись стисло. 

Майже все, про що ми говорили вище, відноситься до пози-
тиву: це і сам факт прийняття Закону, і його “основні засади”, 
і передбачені нормативні акти та типові форми договорів…
Крім того, варто додати і те, що:

ст. 18 Закону встановлено порядок проведення розра-
хунків за природний газ всіма категоріями споживачів, що перед-
бачає відкриття постачальникам газу в установах уповноваже-
ного банку поточних рахунків із спеціальним режимом викори-
стання та перерахування коштів відповідно до алгоритму роз-
поділу коштів, який затверджує НКРЕ. Це надасть можливість
компанії отримувати кошти за свої послуги одразу при розра-
хунку споживачем із постачальником за газ, не чекаючи, коли
це зробить постачальник;

ст. 19–22 визначено права та обов’язки споживачів, поста-
чальників, газотранспортних, газорозподільних та газодобув-
них підприємств; 

розширено перелік підстав, згідно з якими допускається
обмеження або припинення постачання газу споживачам; 

закріплено дуже важливу норму, яка надає право на без-
перешкодний доступ до земельних ділянок усіх форм влас-
ності, на яких розташовані об’єкти газотранспортних та газо-
розподільних підприємств, для виконання службових обов’яз-
ків, передбачених Правилами охорони магістральних трубо-
проводів та іншими нормативно-правовими актами (п. 3 ч.1 
ст. 21); 

визначено поняття “несанкціонований відбір природного
газу”(ч. 4 ст. 12); 

і навіть зроблено спробу встановити відповідальність 
окремих суб’єктів. 

Т.Т.: Останнє якось не надто оптимістично. Чому?

В.К.: Бо наразі в мене позитивні характеристики вичерпані,
а Ви запитували і про критику... На жаль, її теж вистачає. Я на-
вмисно не торкатимусь глобальних речей, а зверну Вашу увагу
на “дрібниці”, які стосуються нашої компанії і в своїй сукупності
накладають негативний відбиток на Закон в цілому.

От, приміром, відповідальність окремих суб’єктів газового
ринку. В Законі (ст. 23) встановлено лише відповідальність газо-
транспортних і газорозподільних підприємств, у той час коли
основними порушниками на ринку здебільшого виступають
споживачі та постачальники газу.

Інший приклад: п. 13 ч. 2 ст. 21 встановлює обов’язок 
газотранспортним та газорозподільним підприємствам викону-
вати приписи державних органів нагляду і контролю, однак 
передбачити аналогічний обов’язок споживачам, постачальни-
кам або газодобувним підприємствам законодавець “забув”. 

Закон передбачає прийняття окремого Порядку відшкоду-
вання збитків, завданих газопостачальному або газорозпо-
дільному підприємству внаслідок порушення споживачем
природного газу Правил надання населенню послуг з газо-
постачання, а також споживачеві природного газу внаслідок
порушення газопостачальним або газорозподільним підпри-
ємством Правил надання населенню послуг з газопостачан-
ня. Звісно, що у взаємовідносинах з населенням є свої особ-
ливості, однак коли йдеться про відшкодування шкоди, зако-
нодавцю варто пам’ятати і про такі підприємства, як наша
компанія.

Також з прийняттям Закону були внесені зміни до Закону 
України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності”, згідно з якими дія останнього
відтепер не поширюється на відносини, що виникають, зокре-
ма, під час державного нагляду (контролю) за додержанням
ліцензійних умов транспортування природного і нафтового га-
зу трубопроводами та його розподілу, постачання природного
газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують
рівень, який встановлюється ліцензійними умовами проваджен-
ня господарської діяльності із зберігання природного газу.
Оскільки даний Закон досить лояльно для підприємств регулю-
вав порядок їх перевірок контролюючими органами, то розши-
рення зони, на яку він не поширюється за рахунок значної час-
тини підприємств нафтогазового комплексу, не додає оптиміз-
му. Залишається лише сподіватися, що НКРЕ дасть змогу долу-
читися до процесу прийняття нею передбаченого Законом
порядку здійснення контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов провадження господарської діяльності на
ринку природного газу і таким чином вплинути на процес фор-
мування його змісту.

Крім того:
не визначено поняття “баланс газу”;
закладено основу для видачі ліцензій на 3 роки (замість

нині існуючих 5 років, в той час як компанія безуспішно дома-
гається видачі 10-річних ліцензій);

не встановлено майнову відповідальність для споживачів
(крім населення), які спожили газ без виділених їм планових
обсягів (ресурсів) поставки природного газу на поточний
місяць або з перевищенням планових обсягів (ресурсів) 
у формі сплати власникам спожитого ними газу двократної 
вартості різниці фактично спожитих і планових обсягів 
(ресурсів) газу, що не сприяє наведенню дисципліни у газоспо-
живанні; 

та інше.
Т.Т.: Як Закон вплине на господарську діяльність компанії

в цілому і роботу юридичної служби зокрема?

В.К.: Наразі ніяких змін у господарській діяльності компанії у
зв’язку з прийняттям Закону не відбулось. Однак з часом ми
станемо свідками формалізації процесу відокремлення функцій
транспортування, видобування та постачання природного газу,
про який йшлося вище, вже незабаром почнемо працювати 
з урахуванням цілої низки нових нормативних актів, з новими
договорами і т. п. ... Тому відповісти на це запитання більш 
детально і об’єктивно можна буде через півроку–рік. А от 
щодо роботи юридичної служби, то юристи точно без роботи
не залишаться!

До речі, користуючись нагодою, вітаю всіх своїх колег з про-
фесійним святом – Днем юриста! Бажаю міцного здоров’я, 
оптимізму, професійних здобутків та щедрого керівництва!

Т.Т.: Дякую за розмову.
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Від Орловських воріт Катерининського парку Царського Села
(Санкт-Петербург, Російська Федерація) 13 вересня стартували
20 автомобілів-учасників Міжнародного автопробігу. За шість

днів екіпажі дісталися до Києва. Маршрут автопробігу пройшов 
через Новгород, Твер, Калугу, Брянськ, Чернігів до Києва. У цих
містах відбулися церемонії урочистих зустрічей учасників автопро-
бігу та концерти з участю популярних російської та української груп
“Ногу свело!” і “Вопли Видоплясова”.

Захід проводився з метою зміцнення добросусідських відносин
Росії та України. У ході автопробігу жителі міст, поруч з якими він
проходив, змогли ознайомитися з історією російського і українсько-
го автопрому. 17 вересня учасники автопробігу перетнули російсь-
ко-український кордон з участю президентів двох держав – Дмитра
Медведєва та Віктора Януковича.

Пробіг відтворює історичну гонку, що проводилася з 16 по 29
червня (за старим стилем) 1910 р. імператорським російським авто-
мобільним товариством на приз імператора Миколи II. Маршрут
автопробігу 1910 р.: Санкт-Петербург–Київ–Москва–Санкт-Петер-
бург. У змаганні взяли участь понад 40 автомобілів. Переможцем 
автопробігу став Віллі Пеге (на автомобілі “Мерседес”). Надалі авто-
пробіги на приз імператора стали щорічними.

Нинішній автопробіг пройшов за правилами ралі третьої кате-
горії за класифікацією Російської автомобільної федерації, головна
мета якого – точність проходження маршруту, при цьому швидкість
його проходження другорядна. Обов’язковою умовою участі у зма-
ганні було дотримання правил дорожнього руху Росії і України. Учас-
никами автопробігу з російської сторони стали представники ВАТ
“Газпром”, співаки Дмитро Маліков, Олексій Глизін, Паскаль, група
“Отпетые мошенники”, артисти Валдіс Пельш, Оскар Кучера, Семен
Стругачов, Анастасія Заворотнюк, легендрний боксер Костянтин

Цзю, призер Олімпійських ігор з дзюдо Дмитро Носов, багаторазо-
вий чемпіон світу з кікбоксингу Бату Хасіков, блогер Russos, а також
екіпажі телеканалів НТВ, “Авто Плюс”, “Моя планета”, кореспонден-
ти Stranа.ru, Autoweek.ru, “Авторадіо”, “Радіо Балтика”, журналу
“Автосвіт”.

Україну у пробігу представляли працівники ДК “Укртрансгаз”, 
заслужений художник України скульптор Олег Пінчук, заслужений
співак України Віктор Павлік, учасниці конкурсу “Нова хвиля–Юрма-
ла 2010” Ірина Скринник та Альона Слюсаренко, актори театру і кіно
Олексій Зубков і Віталій Борисюк та кореспонденти телеканалу
“Інтер”, тижневика “2000” і газети “Сегодня”.

Автопарк пробігу складався із сучасних автомобілів, виготовле-
них у Росії. На старті в Санкт-Петербурзі, при перетині державного
кордону і на фініші автопробігу в Києві демонструвались експонати
пересувної виставки ретро-автомобілів.

Фінішував автопробіг у Києві, на центральній площі української
столиці – Майдані Незалежності. Було названо імена переможців
шостого етапу ралі та оголошено результати всього автопробігу, го-
ловна мета якого – зміцнення добросусідських відносин двох країн.

Переможцем автопробігу стала знімальна група телекомпанії
“НТВ” – кореспондент Єгор Коливанов, оператор Микита Чалих та
інженер відеомонтажу Олексій Гайдамакін. На другому місці українсь-
кий екіпаж – співак Віктор Павлік і його директор Ігор Атаманчук.
Третє місце посіли московські блогери – Олександр Попов (Russos)
та Дмитро Якімцев.

Переможці та учасники автопробігу приймали вітання заступника
міністра транспорту України Олексія Баранова, заступника міністра
культури і туризму України Тимофія Кохана і заступника голови
Київської міської держадміністрації Віктора Сівця. “Наше завдання,
завдання уряду і Міністерства транспорту України – зробити все
можливе, щоб наша транспортно-дорожня інфраструктура відпові-
дала європейському рівню. І в цьому напрямі ми сьогодні ефектив-
но працюємо... Ми не хочемо, щоб цей автопробіг був ударом по
бездоріжжю і нехлюйству. Ми хочемо, щоб цей автопробіг символі-
зував успіх, а також встановлення дружніх відносин між людьми”, –
сказав О. Баранов.

Організатори ралі після його закінчення одностайно заявили:
пробіг удався. Таку думку висловив прес-секретар “Газпрому” Сергій
Купріянов, який представляв організаторів заходу. “Головний підсу-
мок автопробігу – що всі доїхали”, – сказав він. За його словами,
“змішана українсько-російська команда спрацювала і показала успіх.
Сподіваємося, що така подія, як ця (автопробіг – ред.) стане одним
з багатьох інших чудових подій, які не роз’єднують, а зближують
наші держави і народи”.

На відзначення столітнього ювілею проведення першого Міжна-
родного пробігу на приз імператора Миколи II Газпром провів
Міжнародний автопробіг “Санкт-Петербург–Київ”. Екіпаж ком-
панії “Укртрансгаз” у складі керівника прес-служби Олени Мос-
тицької і провідного інженера відділу охорони праці і технічного
нагляду Олега Марущака з 13 по 18 вересня проїхав за цим
маршрутом і привіз до компанії Кубок за перше місце на етапі
Чернігів–Київ.

О.О. Мостицька, ДК “Укртрансгаз”

Міжнародний автопробіг 
“Санкт-Петербург–Київ”

спорт i дозвiлля

Олена Мостицька, Олег Марущак – перше місце VI етапу “Чернігів–Київ”

Олена Мостицька та актор кіно Семен Стругачов. Обмін думками про українсько-
російські відносини
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“НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”

NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY 
“NAFTOGAZ OF UKRAINE”

Після перетину російсько-українського
кордону. Чернігівська область

Сергій Купріянов вручає нагороду екіпажу 
ДК “Укртрансгаз” в Українському домі

Співаки Паскаль (Павло Тітов), 
Олексій Глизін, Віктор Павлік

Ігор Атаманчук, Віктор Павлік – 
друге загальнокомандне місце

Артист Валдіс Пельш, прес-секретар 
ВАТ “Газпром” Сергій Купріянов, артист кіно 
Оскар Кучера (“Вулиці розбитих ліхтарів” та ін.)

Серед учасників автопробігу
Президенти Д.Медведєв (Росія),

В.Янукович (Україна)
Фото на згадку. Учасники автопробігу – 
в синьому, судді – в червоному

Президенти Д.Медведєв (Росія), В.Янукович (Україна) 
та співак Дмитро Маліков у колі журналістів
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