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виробництво

3 грудня на Ромненській компресорній станції Сумського ліній-
ного виробничого управління УМГ “Київтрансгаз” під головуван-
ням Міністра палива та енергетики України Ю.А. Бойка відбулася
нарада з питань функціонування ГТС України.

Газове питання у проекції 
на наступний рік

О.О. Мостицька, ДК “Укртрансгаз”

рекомендувати НАК “Нафтогаз України” передбачити в дохід-
ній частині фінансового плану ДК “Укртрансгаз” на 2011 р. дохід від
транзиту газу в сумі 12,0 млрд. грн. для забезпечення програм ви-
робничої діяльності і капітальних інвестицій;

затвердити програму капітальних інвестицій ДК “Укртрансгаз”
на 2011 р. у сумі 2665,0 млн. грн.;

схвалити рішення щодо модернізації компресорних станцій га-
зопроводу “Союз” на базі запропонованих технічних пропозицій ДП
НВКГ “Зоря”–“Машпроект” та ВАТ “СМВО ім. М.В. Фрунзе”;

запропонувати Мінпаливенерго звернутись до Кабінету Міні-
стрів України з пропозицією щодо розробки разом з НАК “Нафтогаз
України” та ДАТ “Чорноморнафтогаз” генерального плану газопо-
стачання Автономної Республіки Крим для планування проектних
робіт з газифікації регіону; 

підготувати звернення Міністерства палива та енергетики що-
до встановлення спеціального тарифу на електроенергію для 
ДК “Укртрансгаз” з урахуванням підвищення ефективності будівниц-
тва нових компресорних станцій з електропривідними агрегатами; 

ДК “Укртрансгаз” включити до плану науково-дослідних та
конструкторських робіт на 2011–2012 рр. розробку та виготовлення
дослідного зразка електропривідного газоперекачувального агре-
гату потужністю 12,5 МВт.

Уцьому році це вже друга нарада під головування Міністра 
палива та енергетики. Перша відбулась у червні на Ужго-
родській компресорній станції – західних воротах на виході га-

зотранспортної системи України.
Сумське ЛВУ створено у 1983 р. у складі Сумської КС та Ром-

ненської ГКС. На Ромненському проммайданчику розташовані три
потужні компресорні станції, які обслуговують газопроводи “Урен-
гой–Помари–Ужгород”, “Прогрес”, “Єлець–Кременчук–Кривий
Ріг”. Ці компресорні станції працюють на вхідних основних потоках
російського газу в газотранспортну систему України. Сумарна по-
тужність встановлених газоперекачувальних агрегатів Сумського
ЛВУ становить 296 МВт, у тому числі Ромненської ГКС – 220 МВт. Про-
пускна здатність – 117,8 млрд. м3 на рік, у тому числі через Ромненсь-
ку ГКС – 89,0 млрд. м3 на рік.

У нараді брали участь голова правління, його заступники, дирек-
тори департаментів і начальники управлінь НАК “Нафтогаз України”,
директор, заступники директора ДК “Укртрансгаз”, керівники її
філій, а також керівники підприємств-виробників технологічного 
обладнання для газотранспортної системи: ДП НВКГ “Зоря”–“Маш-
проект”, ВАТ “СМВО ім. М.В. Фрунзе”, ВАТ “Укрхімпроект”, АТ “Укра-
їнська промислова енергетична компанія”, ВАТ “Сумигаз”.

В обговоренні завдань, які були поставлені урядом перед газовою
галуззю, брали участь Є.М. Бакулін, С.О. Вінокуров, І.В. Лохман – з пи-
тання перспективних планів та виробничої програми на 2010 рік, 
а також представники ДП НВКГ “Зоря”–“Машпроект”, ВАТ “СМВО
ім. М.В. Фрунзе”, АТ “Українська промислова енергетична компанія”
та керівники філій ДК “Укртрансгаз” щодо вирішення проблемних
питань діяльності. За результатами наради прийняли рішення:

затвердити плановий обсяг транзиту природного газу терито-
рією України на 2011 р. на рівні 113,2 млрд. м3;

На запитання кореспондента відповідає голова правління НАК “Нафтогаз
України” Є.М. Бакулін
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Велика частина площі глибоководної геологічної структури Паласа
розташована на території України і є ліцензійною власністю українсь-
кого державного акціонерного підприємства “Чорноморнафтогаз”.
Отже, розробка родовища можлива лише за умови створення спіль-
ного підприємства. Геологічна структура Паласа – одна з найперспек-
тивніших ділянок шельфу Чорного моря, адже прогнозовані ресурси
площі Паласа оцінюються в 157 млрд. м3 газу, які добуваються – 
75 млрд. м3. Освоєння родовища зробить можливим щорічний 
видобуток газу в обсязі, що досягне, за попередніми підрахунками,
3,5 млрд. м3! Разом з тим проведення робіт на родовищі потребує 
застосування спеціальних технологій та відповідних коштів. Розподіл
вкладання коштів, визначення джерел, з яких вони будуть надходити,
та затвердження відсотків від прибутку для обох сторін – це досить
серйозні економічні питання, вирішення яких не допускає поспіху.
Справа досить нагальна, проте з нашого боку вивіряється кожний
пункт. Отже, про тверду остаточну домовленість говорити зарано. 
Разом з тим зазначу, що головною метою створення спільних 
українсько-російських підприємств є збільшення видобутку газу на те-
риторії України та забезпечення енергоносіями вітчизняної економіки.
І вже найближчим часом такі підприємства будуть створені.

Т.Т.: Так історично склалося, що українська газотранспортна

система є енергетичним мостом між Росією та Європою. Які захо-

ди вживаються урядом, щоб зберегти цей статус і на майбутнє,

тобто з огляду на проект “Південний потік”, яким передбачено

транспортування газу до Південної Європи в обхід України?

Ю.Б.: Звісно, обхідні маршрути будуються. І будуються вони наши-
ми стратегічними партнерами. Проте я не вважаю їх неминучою 
загрозою. Водночас не заперечую того, що проблема існує. І сьогодні
першочерговим завданням керівництва держави та головною метою
відповідних переговорів є досягнення угод, що гарантуватимуть певні
обсяги транзиту через Україну на довгострокову перспективу. До то-
го ж доводиться надолужувати упущення попереднього уряду. Нещо-
давно були підписані остаточні документи щодо врегулювання забор-
гованості між “Росукренерго”, українським “Нафтогазом” та російсь-
ким “Газпромом”. Разом з тим ми вперше отримали впевненість в 
короткоcтроковій перспективі щодо обсягів транзиту – було підписа-
но додаток до існуючої угоди, згідно з яким ми отримали доволі впев-
нену позицію щодо транзиту газу нашою газотранспортною системою
на наступних п`ять років. Принаймні, частково нам вдалося перейти
на більш прийнятні нормативні бази.

Сьогодні ми транспортуємо майже 100 млрд. м3 газу. Наше завдан-

Після закінчення наради на запитання журналу

“Трубопровідний транспорт” відповів Міністр палива

та енергетики України Ю.А. Бойко. 

Т.Т.: Нарешті можна вважати, що країна поступово починає

виходити з кризи. Проте темпи відродження економіки безпосе-

редньо залежать від забезпеченості енергоносіями. Яким є рівень

забезпеченості енергоресурсами та як вони розподілені в еконо-

міці України?

Ю.Б.: Так само, як і світовий попит, попит України на енергоносії
невпинно збільшується. І, звичайно, найбільший сумарний відсоток
попиту на первинну енергію становить видобувне паливо – газ, нафта
і вугілля. На сьогодні в загальному паливно-енергетичному балансі 
України основні ресурси розподілені таким чином: газ – 37,6%, 
нафта – 12,5%, вугілля – 37,6%. Звісно, що серйозну загрозу для 
економіки становить стрімке зростання цін на нафту і газ. Відтак наші
зусилля повинні бути спрямовані на самостійний видобуток енерго-
носіїв та на підвищення рівня технічного забезпечення. Проте Україна,
на жаль, не видобуває такої кількості копалин, яка б дала можливість
у повному обсязі забезпечити потреби вітчизняної економіки. Зокре-
ма, власний газ може становити лише третину обсягу, необхідного
для країни. Тобто дві третини необхідно закуповувати. Надзвичайну
важливість має налагодження тривалого, прогнозованого та взаємо-
вигідного партнерського співробітництва з іншими країнами в енерге-
тичних питаннях.

Т.Т.: Яких заходів вживає уряд для оптимізації питання експор-

ту газу?

Ю.Б.: На часі першочергові зусилля уряду спрямовані на співро-
бітництво з Росією на паритетних умовах. Питання стратегічної спів-
праці на умовах рівноправного партнерства відображені в рішеннях
українського та російського президентів після зустрічі, яка відбулась
26 листопада у Москві. Як продовження зазначеного напряму, у ході
нашої нещодавньої робочої зустрічі з головою правління “Газпрому”
О. Міллером було обговорено низку питань російсько-українського
співробітництва у форматі спільного підприємства. Мова йшла про
створення двох спільних підприємств, а саме: з видобутку вугільного
метану на території України, прогнозовані запаси якого до 10 трлн. м3,
та з розробки геологічної структури Паласа на шельфі Чорного моря. 

Глибоководна геологічна структура Палас – це прикордонний
об’єкт. Кордон між Росією та Україною ділить його майже навпіл. 

виробництво

Президія робочої наради. Зліва направо: Є.М. Бакулін, Ю.А. Бойко, С.О. Вінокуров, В.В. Рудко
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Укртрансгаз в 2,5 рази. Така економічна робота дала нам можливість
покращити стабільність роботи Укртрансгазу. 

Головним завданням Укртрансгазу на наступний рік є підвищення
рівня безпеки роботи газотранспортної системи. Це завдання завжди
було і залишається головним. На часі воно полягає в усуненні проб-
лем, пов’язаних зі стрес-корозією на лінійній частині газопроводів.
Руйнування лінійної частини трубопроводу в результаті стрес-корозії
відбувається швидко, у несподіваних місцях і є надзвичайно небезпеч-
ним. З метою усунення цієї дуже складної на сьогодні проблеми 
необхідно забезпечити всі об’єкти ГТС діагностичними приладами,
провести паспортизацію об’єктів, впровадити системи моніторингу та
управління цілісністю трубопроводів. Адже від цього залежить
технічна та економічна безпека країни. 

Т.Т.: У цьому році дочірня компанія “Укртрансгаз” розпочала

заміну газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом

на сучасні ГПА, які споживають електроенергію. Чи є перспектив-

ним таке починання?

Ю.Б.: Перехід наших газоперекачувальних агрегатів на електро-
привід – справа, безумовно, перспективна. Рішенням наради з питань
функціонування ГТС України рекомендовано ДК “Укртрансгаз” разом
з НАК “Нафтогаз України” підготувати звернення Міністерства палива
та енергетики щодо встановлення спеціального тарифу на електро-
енергію для ДК “Укртрансгаз” з урахуванням підвищення ефектив-
ності будівництва нових компресорних станцій з електропривідними
агрегатами. Такий захід дасть змогу усунути проблему, пов’язану з
ціною на електроенергію. Тобто, ту проблему, яка досі заважала 
широкому впровадженню електропривідних газоперекачувальних 
агрегатів. Звісно, основною причиною, що зумовила домінування 
газотурбінного приводу, була невідповідність цін на енергоносії – 
паливний газ та електроенергію. Вартість електроенергії значно 
перевищувала вартість газу. Таким чином, склалися умови, за яких
впровадження електропровідних ГПА було економічно невигідним.
Масове застосування газотурбінних ГПА призвело до того, що спожи-
вання паливного газу на власні потреби склало абсолютно невиправ-
даний відсоток від загального обсягу видобування газу. На сьогодні
собівартість вироблення 1 кВт електроенергії нижча від 1 кВт енергії,
виробленої газотурбінним приводом. Отже, потрібно привести у
відповідність ціни на енергоносії. Можна сказати, прийшов час елек-
тропривідних газоперекачувальних агрегатів. Послідовна заміна ГПА
на всіх головних напрямах транспортування газу дасть змогу суттєво
знизити витрати “технічного” газу, який ми імпортуємо. Отже, можна
прогнозувати відчутний економічний ефект. До того ж, нове високо-
технологічне обладнання забезпечить підвищення технічних показ-
ників. Зі свого боку, ми готові надати і фінансову підтримку, і підтрим-
ку на нормативному рівні. Зокрема, підготувати відповідні нормативні
акти. 

Оскільки підприємства мають різну корпоративну власність,
Міністерство палива та енергетики готове стати, скажімо, центром
робіт, пов’язаних із впровадженням електропривідних газоперекачу-
вальних агрегатів. Це дуже важливо для держави.

Варто налагодити виробництво газоперекачувальних агрегатів 
нового покоління на базі виробничих корпорацій між нашими вітчиз-
няними машинобудівними підприємствами.

Згідно з рішеннями наради з питань функціонування ГТС України
дочірній компанії “Укртрансгаз” рекомендовано включити до плану
науково-дослідних та конструкторських робіт на 2010–2011 рр. роз-
робку та виготовлення дослідного зразка електропривідного агрега-
ту потужністю 12,5 МВт.

Т.Т.: Які маєте побажання для працівників галузі напередодні

Нового року?

Ю.Б.: Щонайперше, бажаю шановним працівникам галузі остаточ-
но позбутися відчуття кризи та у доброму гуморі зустрічати Новий рік!
Також зичу міцного здоров’я, любові та злагоди у сім’ях. Нехай буде
якомога більше радісних подій як в особистому житті, так і на роботі.
Нехай Новий рік принесе багато добрих новин у кожен дім і нехай 
у кожному домі завжди буде газ! 

ня – зберегти цей показник і на майбутнє. Згідно з досягнутими до-
мовленостями, отриманий від “Газпрому” аванс за транзит становить 
1,5 млрд. доларів, термін погашення цього кредиту – 5 років. У разі
невиконання з боку Росії обсягів транспортування цей строк буде
змінено на користь України. На сьогодні ми транспортуємо 94 млрд. м3

газу, зафіксований щорічний обсяг транзиту становитиме 112 млрд. м3.
Саме такий додатковий обсяг газу – 18 млрд. м3 – гарантує вчасне по-
гашення кредиту. Наш партнер зацікавлений у тому, щоб ми транс-
портували обсяг газу не менший, ніж зафіксований в домовленості.
Адже якщо ми будемо транспортувати менше, то не зможемо погаси-
ти кредит у визначений термін. Тобто гарантія транзиту є 
гарантією погашення кредиту. 

У першому пункті рішень сьогоднішньої наради рекомендовано
затвердити плановий обсяг транзиту природного газу територією 
України на 2011 рік на рівні 113,2 млрд. м3, у тому числі 
110 млрд. м3 – в країни Європи. Мінпаливенерго та НАК “Нафтогаз 
України” рекомендовано прийняти зазначений обсяг як основу для
планування діяльності дочірньої компанії “Укртрансгаз” на 2011 рік.

Другим пунктом рекомендовано НАК “Нафтогаз України” у дохід-
ній частині фінансового плану ДК “Укртрансгаз” передбачити на 
2011 рік дохід від транзиту газу в сумі 12 млрд. грн. для забезпечення
програм виробничої діяльності та капітальних інвестицій, це дасть
можливість Укртрансгазу самостійно розпочати масштабну модер-
нізацію вітчизняної ГТС.

Т.Т.: З часом питання модернізації газотранспортної системи

України стає риторичним. Чи можна розраховувати на позитивні

зрушення у цьому питанні?

Ю.Б.: Так, позитивні зрушення уже відбуваються. Ми завершуємо
підготовку техніко-економічного обґрунтування. І вже в середині на-
ступного року очікуємо перший транш, тобто першу частину кредитів
Міжнародного банку, Світового банку та Європейського банку рекон-
струкції і розвитку – це 308 млн. доларів. Перші кошти будуть спрямо-
вані на реконструкцію стратегічно важливого магістрального газо-
проводу “Уренгой–Помари–Ужгород”. Наступні “вливання” підуть на
об’єкти, що зазначені у попередньо сформованому плані реконст-
рукції. Враховуючи домовленості з Росією та Європою, ми маємо чітко
визначати напрями та першочерговість вкладання коштів, тобто 
робити це у проекції на максимальну ефективність. Зокрема, на 
нараді з питань функціонування ГТС України було напрацьоване
рішення щодо модернізації компресорних станцій газопроводу 
“Союз” на базі запропонованих технічних рішень ДП НВКГ “Зоря”–
“Машпроект”, ВАТ “СМВО ім. М.В. Фрунзе” та АТ “Українська проми-
слова енергетична компанія”.

Т.Т.: Як Ви оцінюєте роботу Укртрансгазу в 2010 році? Що мож-

на вважати головним завданням Укртрансгазу на наступний рік?

Ю.Б.: Перш за все, суттєво поліпшилась робота Укртрансгазу за
всіма напрямами. Сьогодні була відмічена позитивна динаміка, якщо
говорити простіше, то ми зекономили за цей рік більше 1 млрд. м3

паливного газу, економічна ефективність склала близько 150 млн. до-
ларів, і за рахунок цього збільшили інвестиції в галузь, інвестиції в 
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Обсяг транспортування газу для споживачів України до кінця
року становитиме близько 50,4 млрд. м3, що на 5,9 млрд. м3

більше, ніж у минулому році.
Прогнозований обсяг транзиту природного газу територією Украї-

ни до країн Європи до кінця року очікується на рівні 93–94 млрд. м3. 
Обсяг закачаного природного газу в підземні сховища на кінець

сезону 2010 р. становив 13,1 млрд. м3, що на 2,5 млрд. м3 більше
порівняно з попереднім роком. Активний об’єм природного газу 
в ПСГ ДК “Укртрансгаз” станом на 1 грудня 2010 р. становив 
24,0 млрд. м3. 

У 2010 р. для транспортування природного газу максимально ви-
користовувалися ГПА з електроприводом. Використання електро-
привідних ГПА замість ГПА з газотурбінним приводом до кінця року
дасть змогу зекономити близько 260 млн. м3 паливного газу, а еко-
номічний ефект від заміни роботи ГТУ на електропривідні ГПА ста-
новитиме орієнтовно 150 млн. грн.

Сумарні витрати природного газу на виробничо-технологічні 
потреби за 2010 р. складуть близько 3,2 млрд. м3, що на 0,5 млрд. м3

менше від показника минулого року. 
Традиційно одним з найбільш важливих напрямів діяльності ком-

панії є підготовка об’єктів ГТС до роботи взимку. У цілому за період
підготовки до осінньо-зимового періоду виконано комплекс заходів
на суму 590,3 млн. грн., що дало можливість підготовити об’єкти ГТС
своєчасно. Фінансування оргтехзаходів з підготовки до осінньо-зи-
мового періоду за останні роки найкраще. 

Надійність ГТС у першу чергу визначається техніч-
ним станом лінійної частини магістральних газопро-
водів, трубопроводів та обладнання компресорних
станцій (КС), газорозподільних станцій (ГРС). Це за-
безпечується здійсненням регулярних заходів, 
основними з яких є:

щорічна програма всіх видів ремонтів;
програма капітального будівництва і капіталь-

них ремонтів за рахунок капітальних інвестицій;
система планово-попереджувальних ремонтів

(ППР) та технічного обслуговування (ТО) згідно з
регламентами; 

програма технічної діагностики. 
Програму всіх видів ремонтів зосереджено на

чотирьох основних напрямах: 
лінійної частини і ГРС;
обладнання компресорних станцій;
обладнання підземних сховищ газу (ПСГ);
інших об’єктів виробничого та невиробничо-

го призначення компанії. 
Слід відзначити, що протягом 2010 р. також виконано значні 

обсяги діагностичних та інших видів робіт з визначення технічного
стану обладнання ГТС. Збільшення обсягів діагностичних робіт 
дає можливість отримати більше достовірної інформації про стан
об’єктів ГТС та оптимально планувати їх ремонт. Зокрема, для
моніторингу технічного стану лінійної частини магістральних газо-
проводів планується збільшити темпи обстежень із застосуванням
внутрішньотрубних діагностичних пристроїв та наростити темпи
виконання робіт з паспортизації об’єктів ГТС.

Основним завданням системи управління якістю та екологіч-
ною безпекою ДК “Укртрансгаз” є підвищення ефективності, 
гнучкості та обґрунтованості прийняття рішень щодо управління
ГТС, у тому числі в плануванні робіт з діагностування, технічного 
обслуговування і ремонту лінійної частини магістральних газопро-
водів, оптимізації залучення фінансових, матеріально-технічних та
людських ресурсів. Саме з урахуванням такої концепції формуються
основні виробничі програми компанії на 2011 р. 

Підвищення показників освоєння капітальних інвестицій спосте-
рігається як у капітальному будівництві, так і у виконанні капітальних
ремонтів за рахунок капітальних інвестицій.

У рамках комплексної програми технічного переозброєння 
в 2011 р. передбачено освоєння капітальних вкладень у розмірі 
3530 млн. грн. при фінансуванні 2665 млн. грн. та планується прове-
дення реконструкції компресорних станцій, капітальні ремонти та

Протягом 2010 р. газотранспортна система працювала надійно та
забезпечила безперебійне транспортування природного газу для
споживачів України та транзит російського природного газу
споживачам Європи.

Перспективні плани та виробнича програма 
ДК “Укртрансгаз” на 2011 рік

І.В. Лохман, ДК “Укртрансгаз”



технічне переозброєння лінійної частини магістральних газопро-
водів, модернізація ГРС та ПСГ.

Такі обсяги практично в два рази перевищують показники поточ-
ного року. Із загального обсягу капітальних вкладень близько 75%
буде спрямовано на капітальне будівництво, 18% – на капітальні 
ремонти об’єктів ГТС. При цьому в капітальному будівництві на част-
ку компресорних станцій припадає близько 38,3%, на газопроводи –
25%, ГРС – 9,7%, ПСГ – 3,7%, інші об’єкти (в т.ч. зв’язок) – 17,5%.

Враховуючи, що основним стратегічним активом в частині ГТС є
транзитні газопроводи до країн Європи та Балканського регіону,
комплексна стратегія технічного переозброєння зосереджена 
саме на цих напрямках (газопроводи “Союз”, “Уренгой–Помари–
Ужгород” (УПУ), “Єлець–Курськ–Кривий Ріг” (ЄККР), “Ананьїв–
Тирасполь–Ізмаїл” (АТІ).

Комплексною програмою технічного переозброєння передбаче-
но реалізацію певних заходів:

Обладнання, яке експлуатується на КС газопроводу “Союз”, на
сьогодні потребує модернізації, а в деяких випадках і повної заміни.
За 31 рік експлуатації ГПА ГТК-10І вже повністю морально та фізич-
но вичерпали свій ресурс. Економічність (ККД 24%) не відповідає 
сучасному рівню і потребує суттєвого збільшення.

Перспективним варіантом є заміна ГПА ГТК-10І з турбіною
MS3002J потужністю 10 МВт на ГПА нового покоління з підвище-
ним ККД (34%) виробництва вітчизняних заводів (ВАТ “СМВО імені
М.В. Фрунзе”, ДП НВКГ “Зоря”–“Машпроект”). На 2011 р. заплано-
вано розробити робочий проект та розпочати роботи з реконст-
рукції КС “Олександрівка”, а протягом наступних трьох – п’яти 
років повністю закінчити реконструкцію ГПА на КС газопроводу
“Союз”.

З метою запобігання стрес-корозії підготовлено сім технічних 
завдань на проектування у 2011 р. капітального ремонту найбільш
небезпечних ділянок МГ “УПУ” (заміна труби, переізоляція з частко-
вою заміною труби). Крім того, за вже виконаними у 2010 р. робочи-
ми проектами в 2011 р. планується переукладання 3,2 км газопро-
воду “УПУ”.

Встановлені на компресорних станціях ГПА також потребують
повної модернізації з метою підвищення економічності, надійності 
та значного зниження експлуатаційних та ремонтних витрат. Роботи
з модернізації обладнання КС газопроводу “УПУ” планується розпо-
чати в 2011 р., з тим щоб протягом трьох – п’яти років завершити
повністю модернізацію обладнання КС цього газопроводу.

Перспективною також є модернізація значної кількості ГПУ-10 
з газотурбінним двигуном ДР-59Л, які встановлено на КС “Ромненсь-
ка-3”, “Решетилівка”, “Зіньків” газопроводу “ЄККР”.

Враховуючи позитивні результати випробувань та відгуки експлу-
атаційного персоналу, в ДК “Укртрансгаз” планується розпочати
проведення модернізації даного типу ГТД ДР-59Л та впровадження
їх на ГПА КС “Ромненська”, “Решетилівка”, “Зіньків”.

Важливими об’єктами транспортування газу в південному напрям-
ку є КС “Кіровоградська”, “Південнобузька”, “Задніпровська” газо-
проводу “КАЧБ”, на яких встановлені ГПА ГТК-10 виробництва 
НЗЛ (Росія). Реновація агрегатів ГТК-10 дасть змогу продовжити 
їх моторесурс ще на 100 тисяч мотогодин та збільшити ККД ГПА 
до 32%.

Важливою складовою комплексного технічного переозброєння
МГ “АТІ” є реконструкція КС “Ананьїв”. У 2010 р. завершено розроб-
ку проекту реконструкції КС “Ананьїв” з добудовою двох блочних
ГПА типу ГПА-16С виробництва ВАТ “СМВО імені М.В. Фрунзе” з
привідними ГТД типу ДГ-90і виробництва ДП НВКГ “Зоря”–“Маш-
проект”. Планом капітального будівництва на 2011 р. заплановано
роботи з постачання та монтажу двох блочних ГПА-16С, а в 2012 р.
передбачено постачання та монтаж ще двох ГПА, про що вже є
відповідні домовленості із заводами-виробниками.

Відповідно до урядових доручень та з метою економії природно-
го газу, зменшення залежності від постачальників у ДК “Укртранс-
газ”, крім організаційно-технічних заходів із застосування електро-
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привідних ГПА в поточному році, розроблено програму переведен-
ня окремих КС (“Яготин”, “Бердичів”, “Комарно”) на електропривід-
ні ГПА. Планом капітального будівництва по УМГ “Київтрансгаз” та
УМГ “Львівтрансгаз” передбачено початок робіт з реконструкції 
КС із впровадженням сучасних високоавтоматизованих електро-
привідних ГПА. У 2011 р. будуть розроблені робочі проекти та роз-
почато будівництво на КС “Яготин” та КС “Бердичів”. 

Ще одним напрямом реконструкції ГТС є частковий демонтаж
обладнання на КС, яке простоює через відсутність транзиту російсь-
кого газу по газопроводах “Північний Кавказ–Центр” та “Івацевичі–
Долина”.

Відповідно до наказу Держспоживстандарту України до 2014 р.
на всіх об’єктах комерційного виміру газу необхідно виконати вимо-
ги міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5.2009, узгодже-
ного з ISO 5167.

Станом на 01.12.2010 р. із загальної кількості ГРС (1449) лише 249
відповідають вимогам нових стандартів або обладнані лічильниками 
газу (близько 17%). Таким чином, в частині приведення вузлів обліку
газу у відповідність до чинних нормативних документів перед ком-
панією стоїть відповідальне завдання. Для його виконання у 2011 р.
заплановано провести реконструкцію вузлів обліку газу на 224 ГРС,
розробити 250 проектів, у тому числі 40 проектів з реконструкції ГРС
великої потужності (І – ІІ категорії).

Важливою складовою надійного і безпечного газопостачання
споживачів є своєчасне і в повному обсязі проведення ремонтних
робіт на газорозподільних станціях, яких у ДК “Укртрансгаз” експлу-
атується 1449. З цією метою спеціалістами компанії розроблені і
впроваджуються:

Концепція створення автоматичних газорозподільних станцій
(АГРС); 

Програма поетапного переведення експлуатації ГРС на цент-
ралізовану форму експлуатації на період 2010–2015 рр.;

Програма реконструкції і технічного переозброєння облад-
нання ГРС ДК “Укртрансгаз” на період 2011–2025 рр., які передбача-
ють обсяги, фінансування і технічні рішення з проектування і компо-
нування обладнання, впровадження новітніх технологій та органі-
заційних заходів щодо експлуатації АГРС нового покоління.

Продовжується будівництво газопроводу “Армянськ–Джанкой”
O/ 1020 протяжністю 72,6 км, який у подальшому інтегрується в існу-
ючу газотранспортну систему “Джанкой–Феодосія–Керч”. Повний
комплекс будівельно-монтажних робіт буде завершено в травні
2011 р. із введенням в експлуатацію основних фондів більш як 
850 млн. грн.

У цілому треба відмітити той факт, що темпи, які ДК “Укртранс-
газ” набирає в частині виконання ремонтів та реконструкції об’єктів
ГТС, співставні з обсягами останніх будов ГТС. Можна з впевненістю
стверджувати, що мета, яку ми ставимо перед собою на 2011 р., є
абсолютно реальною і досяжною. Запорукою її виконання є своє-
часне та в повному обсязі фінансування, в т.ч. забезпечення мате-
ріально-технічними ресурсами. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновки:
– ДК “Укртрансгаз” була і залишається надійним транспортером

природного газу для споживачів Європи, країн Балканського
регіону та внутрішніх споживачів України;

– компанія здатна ефективно та оперативно вирішувати будь-які
завдання, пов’язані з транспортуванням природного газу;

– ДК “Укртрансгаз” докладає максимум зусиль для забезпечення
надійної та безпечної роботи ГТС; 

– ведеться системна й напружена робота для забезпечення ви-
соких виробничих стандартів та ефективності діяльності компанії; 

– компанія має значний потенціал, відповідні плани розвитку, 
реконструкції, модернізації об’єктів ГТС України, програми ремонтів 
і технічного обслуговування, забезпечення високого рівня безпеки 
і охорони праці. Реалізація цих планів залежить від рівня і своєчас-
ності фінансового забезпечення, збалансованої і професіональної
господарської діяльності.
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З1996 р. керівництвом Укргазпрому була прийнята комплексна
програма щодо підвищення надійності національної газотранс-
портної системи, яка включала в себе моніторинг газоперека-

чувальних станцій, внутрішньотрубну діагностику магістральних 
газопроводів, обстеження стану якості ізоляційного покриття, за-
стосування сучасних методів ремонту лінійної частини (підсилюючі
муфти, бандажі, зашліфовування дефектів з їх заварюванням при 
пониженому робочому тиску), паспортизація всієї системи і т. п.

Саме в цей період і  були розпочаті роботи з внутрішньотрубної
діагностики магістральних газопроводів України. За результатами
проведеного конкурсу, в якому брали участь компанії “Rosen Europe
b.v.” (Нідерланди), “Пайптронікс” (Німеччина) та “Брітіш Газ” (Вели-
кобританія), для виконання діагностичних робіт на ГТС України було
вибрано голландську компанію “Rosen Europe b.v.”. Перші роботи 
з  внутрішньотрубного обстеження були виконані у 1996 р. в УМГ

“Прикарпаттрансгаз” на двох ділянках МГ діаметром 1020 і 1420 мм,
загальною довжиною 244 км. Результати робіт з ВТД показали їх 
високу ефективність щодо отримання максимуму інформації про тех-
нічний стан тіла труби, розміщення виявлених дефектів та способу їх
усунення. Так, на ділянці КС “Долина”– КС “Россош” були виявлені
небезпечні дефекти із втратою металу понад 60% по товщині стінки
труби при глибині залягання газопроводу більше 4 м, а загальний
стан газопроводу на цьому відрізку дав змогу заощадити значні кош-
ти на його переукладання.

Протягом 1996–2004 р. з використанням технології та обладнан-
ня фірми “Rosen Europe b.v.” проведено діагностику близько 7000 км
газопроводів. За її результатами виявлено майже 400 аварійно 
небезпечних дефектів, які були ліквідовані різними методами, пере-
важно без зупинки транспортування газу, що дало змогу компанії 
заощадити значну кількість газу та коштів. З 2002 р. вперше в сві-
товій практиці на наших газопроводах було застосовано діагностич-
не обладнання з активним регулюванням швидкості, яке дає мож-
ливість успішно працювати при швидкості потоку газу до 10 м/сек,
проходити кути поворотів 1,5 D, а також визначати просторове по-
ложення труби в тривимірній системі координат.

Усі роботи з ВТД МГ були виконані компанією “Rosen Europe b.v.”
на високому професійному рівні, надані результати діагностики були
перевірені в польових умовах і підтверджені у відповідності до 
узгодженої специфікації на проведення обстеження, що дало змогу
створити базу даних технічного стану газопроводів. Враховуючи 
накопичений великий досвід робіт з компанією “Rosen Europe b.v.”,
в результаті проведення переговорів з керівництвом фірми було за-
пропоновано проводити подальше спільне співробітництво з метою
перенесення новітніх розробок та технологій в Україну. При цьому
компанія “Rosen Europe b.v.” дала згоду почати проведення інве-
стиційної політики в рамках довгострокового співробітництва. Пер-
шим кроком у цьому напрямі стало коригування цінової політики.
Так, при підписанні контракту про довгострокове співробітництво
запропонована система знижок обумовила зменшення ціни ВТД 
залежно від обсягів виконаних раніше робіт. Крім того, компанія
“Rosen Europe b.v.” відкрила представництво в Україні з обробки 
та аналізу отриманих даних ВТД, що cприяло прискоренню оброб-
ки інформації, скороченню термінів подання кінцевих звітів та забез-
печенню повної конфіденційності інформації. Щорічно в рамках
довгострокового контракту компанія “Rosen Europe b.v.” запрошує
фахівців ДК “Укртрансгаз” на технічну нараду і навчання, яке прово-

Серед різномаїття існуючих видів контролю технічного стану тру-
бопроводів (аерокосмічне спостереження, внутрішньотрубна 
дефектоскопія, контроль напружено-деформованого стану, акус-
тико-емісійний, безконтактно-магнітометричний та ін.) найбільш
практичними та інформативними вважаються такі: внутрішньо-
трубне обстеження металу тіла труби та стану ізоляційного по-
криття, гідравлічні випробування, прямі вимірювання контакт-
ним та безконтактним способами. Так, у Федеральному реєстрі
департаменту транспорту США (стаття 49 CFR, частина 192), 
визначено правила введення в експлуатацію і періодичність 
обстеження трубопроводів одним із трьох зазначених методів в
обов’язковому порядку. Для трубопроводів високого тиску періо-
дичність перевірки становить мінімум 10 років.

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

М.В. Ничипоренко, Є.Б. Іваник,
УМГ “Прикарпаттрансгаз” ДК “Укртрансгаз”

Рис. 1. Корозійний поршень CDP Ду 1200 з активним
контролем швидкості і системою визначення просторового
положення трубопроводу XYZ

Рис. 2. Фахівці ДК “Укртрансгаз” біля головного офісу компанії “Rosen Europe b.v.”, м. Ольденцаль
(Нідерланди), 2006 р.
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диться в головному офісі та на виробничій базі компанії в м. Ольден-
цаль (Нідерланди). Фахівці ДК “Укртрансгаз”, які беруть безпосе-
редню участь у проведенні ВТД, проходять навчання з користуван-
ня програмою “Rosoft”, призначену для роботи з результатами 
діагностики, ознайомлюються з виробничими потужностями фірми,
розробками нового обладнання та систем ВТД. Крім того, прово-
дяться практичні заняття, що стосуються співставлення масивів 
даних при планових повторних обстеженнях відповідно до Звіту про
співставлення аномалій і росту корозійних дефектів, узгоджуються
та обговорюються питання планування митних процедур, режимів
транспортування газу під час проведення робіт з ВТД, порядок про-
пускання поршнів по прикордонних ділянках газопроводів тощо.

У 2003 р. на газопроводі “Уренгой–Помари–Ужгород” (УПУ)
(ділянка КС “Ставище”– КС “Іллінці”) діаметром 1420 мм стався роз-
рив газопроводу. Згідно з висновком ІЕЗ ім. Патона руйнування МГ
відбулося внаслідок корозійного розтріскування під напругою
(стрес-корозії) металу труби, яке сталося вперше в практиці експлу-
атації газопроводів в Україні. Для його відновлення було замінено
понад 80 м труби.

Слід зазначити, що магнітні дефектоскопи з поздовжнім намагні-
чуванням не здатні виявляти поздовжні дефекти та стрес-корозійні
тріщини. На рис. 3 видно, що фіксуються лише сигнали початку і
кінця поздовжнього дефекту, тоді як по його довжині дані відсутні. 

Враховуючи це, перед компанією “Rosen Europe b.v.” було поста-
влено завдання – виготовити для потреб ДК “Укртрансгаз” поршень
AFD Ду 1400 з поперечним намагнічуванням труби перпендикулярно
її осі. При цьому магнітний потік пересікає поздовжній дефект 
по всій його довжині (рис. 4), що дає можливість виявляти вузькі 
поздовжні дефекти.

Поршень AFD Ду 1400 був оперативно виготовлений і застосова-
ний в 2004 р. на восьми ділянках МГ “УПУ”, “Прогрес”, “Союз”. 
У подальшому всі ділянки магістральних газопроводів ДУ 1400 були
обстежені поршнями CDP і AFD, що значно підвищило відсоток 
загальної кількості виявлених дефектів.

Незважаючи на проведе-
ні значні комплексні обсте-
ження, на МГ “УПУ” в травні
2007 р. в районі КС “Стави-
ще” сталася аварія з розри-
вом труби, у грудні 2007 р. в
районі КС “Іллінці” трапила-
ся знову аварія. Руйнування
МГ знову ж таки сталося
внаслідок корозійного роз-
тріскування під напругою
(стрес-корозії) металу труби.
Тому можна зробити вис-
новок, що відсутні засоби 
неруйнівного контролю, які

дають змогу з високим ступенем точності виявити стрес-корозійні
тріщини, особливо при їх утвореннях на ранніх етапах розвитку. 
Саме такий висновок підтверджується і світовим досвідом експлуа-
тації МГ, оскільки кількість відмов роботи та аварій МГ саме з цієї
причини постійно зростає, а тому світовим операторам газотранс-
портних систем доводиться витрачати значні ресурси на ліквідацію
аварій та відмов, а також у значній кількості вкладати кошти у
вивчення природи виникнення, докритичного росту та розкриття
стрес-корозійних тріщин, знаходити нові методи та засоби запобі-
гання подібним ситуаціям. 

Корозійне розтріскування під напругою або стрес-корозійне руй-
нування (СКР) спостерігали ще в 70-х роках на магістральних газо-
проводах “Бухара–Урал” і “Середня Азія–Центр”. У ті роки на півден-
ній ділянці цих газопроводів зареєстровано 103 випадки СКР. Такі ж
руйнування мали місце під час експлуатації канадських газопроводів,
де наявність стрес-корозійних тріщин фіксували на трубах 13 різних
заводів-виробників труб. У Росії на підприємствах Сєвергазпрому
сталося 7 аварій через СКР, причому руйнувалися труби з поздовж-
нім і спіральним швом. У районі Краснотуринська на шестинитковій
ділянки газопроводу зареєстровано 11 руйнувань подібного типу.
При повторному випробуванні цієї ділянки газопроводу сталося до-
датково ще 33 розриви, пов’язаних з СКР. Все це свідчить про те, що
ми маємо справу з досить серйозною проблемою, з якою зіштовхну-
лися всі країни, які володіють розвиненими трубопровідними систе-
мами, по яких транспортуються вуглеводні під високим тиском.

На спільній нараді представників НАК “Нафтогаз України”, ДК
“Укртрансгаз”, “Rosen Europe b.v.”, яка відбулася в 2008 р. у Києві, 
та під час службового відрядження в березні 2009 р. фахівців ДК
“Укртрансгаз” на виробничу базу “Rosen Europe b.v.”, представники
компанії продемонстрували результати обстеження газопроводів
ультразвуковим методом безконтактної рідини за допомогою техно-
логії електромагнітного акустичного трансміттера (ЕМАТ), а також
саму розробку нового поршня. З представлених результатів зрозу-
міло, що поршень типу ЕМАТ виявляє стрес-корозійні тріщини мета-
лу труби, в т.ч. і закриті, мінімальною довжиною 10 мм та глибиною
1 мм, лінійні індикації та відшарування ізоляційного покриття. Було
прийнято рішення про випробування даної технології на одному з
магістральних газопроводів України.

Компанія “Rosen Europe b.v.” виготовила поршень ЕМАТ Ду 1200,
а у вересні 2010 р. вперше в Європі було здійснено його тестове
пропускання по МГ “Ананьїв–Тирасполь–Ізмаїл” на ділянці КС
“Ананьїв”– ГВС “Гребеники”.

Підходить до завершення термін дії довгострокового контракту
з компанією “Rosen Europe b.v.”. У 2011 р. будуть проведені тендерні
процедури з визначення підрядника на виконання робіт з ВТД. 
Головним завданням у цьому для ДК “Укртрансгаз” є вибір у подаль-
шому серед методів ВТД найбільш оптимальних та економічно
обґрунтованих, які дадуть компанії змогу не лише підтверджувати
надійність та стабільність ГТС, а й уникати аварійних зупинок та вчас-
но ліквідовувати можливі відмови роботи магістральних газопро-
водів. 

Рис. 5. Поршень AFD Ду 1400 з активним контролем швидкості і системою
визначення просторового положення

Рис. 3. Визначення дефектів. CDP – поздовжнє намагнічування Рис. 4. Визначення дефектів. AFD – поперечне намагнічування
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Газотранспортна система України виконує важливу функцію
транспортування російського та середньоазіатського природного
газу до країн Європи та забезпечує надійність газопостачання
споживачам України.

Г.Г. Грядунов, ОДУ ДК “Укртрансгаз”

Аналіз та узагальнення роботи в компанії дали змогу виявити 
резерви підвищення надійності транспортування природного 
газу та покращання маневреності ГТС шляхом перспективного

будівництва технологічних перемичок.
Як правило, більшість перемичок при паралельному прокладанні

двох і більше ниток магістрального газопроводу побудовані біля ліній-
них кранів через кожні 20–60 км, а також на вході та виході компресор-
них станцій поруч з охоронними кранами.

Основним призначенням перемичок є забезпечення мінімального
зниження пропускної здатності системи магістральних газопроводів під
час аварії на одній з ниток, а також при проведенні ремонтних та
профілактичних робіт. У таких випадках виключається з роботи тільки
аварійна ділянка, яка ремонтується між двома сусідніми перемичками,
решта ділянок продовжують функціонувати. 

Крім того, перемички між магістральними газопроводами різних на-
прямків дають змогу змінювати потоки транспортування газу, що дуже
важливо, оскільки при виникненні потреби в збільшенні чи зменшенні
споживання газу певним джерелом відбирання можна оперативно пере-
розподілити обсяги подачі газу з одного напрямку на інший. 

Транспортування газу на ділянці КС “Гусятин”– КС “Богородчани”
здійснюється по газопроводах “Уренгой–Помари–Ужгород” (“УПУ”),
“Прогрес” та “Союз” (рис. 1). Між газопроводами “УПУ” та “Прогрес”
побудовано шість перемичок, які забезпечують надійність транспорту-
вання газу при можливому виникненні на них нештатних ситуацій. Газо-
провід “Союз” довжиною 123 км з’єднаний з найближчим газопроводом
“УПУ” лише двома перемичками на початку і в кінці вищезазначеної
ділянки. У разі проведення на цьому газопроводі аварійних або інших
ремонтних робіт, які потребують зупинки транспортування газу, дове-
деться виключити з транспортування 120,1 км вищезазначеного газо-
проводу. Це скорочення значно вплине на обсяги транспортованого га-
зу, який подається до європейських країн. 

Виходячи із завдань, які виникають під час експлуатації магістральних
газопроводів, пропонується побудувати технологічну перемичку між МГ

Будівництво технологічної перемички з метою уникнення
значного скорочення транспортування газу в західному
напрямку при проведенні аварійних або інших робіт на МГ 

Рис. 1. Схема газопроводів “УПУ”, “Прогрес” та “Союз” на ділянці КС “Гусятин” – КС “Богородчани” 
з проектною перемичкою

Рис. 2. Схема розташування перемички

“Союз” (орієнтовно на 2376,3 км, кр. №376) та МГ “УПУ” (орієнтовно на
4183,5 км, кр. №184) для підвищення надійності роботи ГТС та уникнен-
ня значного скорочення обсягів транспортування газу в західному на-
прямку при проведенні аварійних або інших робіт на МГ “Союз” (рис. 1, 2).

Для демонстрації ефективності роботи магістрального газопроводу
під час будівництва на ньому додаткової технологічної перемички приве-
демо розрахунок системи, в якій змодельовано роботу ділянки магі-
стрального газопроводу системи без перемички та з нею. 

Як приклад розглянемо режим роботи газопроводів “УПУ”, “Прогрес”
та “Союз” на ділянці КС “Гусятин”– КС “Богородчани” при максимально-
му завантаженні (рис. 3).

Q = 10 500 тис. м3/год = 252 млн. м3/добу, 
Рвих КС “Гусятин” = 72,5 кгс/см2,
Pвх КС “Богородчани” = 54,5 кгс/см2,
Lсер = 131 км.
Еквівалентний діаметр для двох труб Дн–1420 = 1854 мм.
Еквівалентний діаметр системи із трьох труб Дн–1420 = 2167 мм.
Теоретична пропускна здатність системи розрахована за наведеною

нижче формулою, проте для спрощення розрахунків коефіцієнт гідрав-
лічного опору, відносну густину, стисливість газу та середню температу-
ру візьмемо приблизно: 

,

де: – продуктивність газопроводу (млн. м3/добу); і – почат-
ковий і кінцевий тиск (атм); – діаметр трубопроводу (мм); – темпе-
ратура газу (К); – довжина газопроводу (км); – коефіцієнт гідравліч-
ного опору; – відносна густина газу;

.

Пропускна здатність даної системи становить 252 млн. м3/добу (рис. 3).
Наприклад, виникає необхідність проведення аварійних або інших

робіт на позначеній ділянці газопроводу за відсутності перемички між
газопроводами “Союз” та “УПУ” (рис. 4).

Під час проведення аварійних або інших робіт на позначеній ділянці
за відсутності перемички між газопроводами “Союз” та “УПУ” доведеть-
ся відключити від транспортування ділянку довжиною 120,1 км. При
цьому пропускна здатність системи буде така: 

– на ділянці L1 та L3 еквівалентний діаметр трубопроводу становить
2167 мм,

– на ділянці L2 – 1854 мм, 
– по всій довжині: 

.

Теоретична пропускна здатність даної системи при тих же тисках: 

.
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.

При відключенні ділянки 69,5 км обсяг транспортування газу за
тих же умов становитиме 200,6 млн. м3/добу. Скорочення обсягів
транспортування становитиме 51,4 млн. м3/добу, що на 20,4% менше
від обсягів при максимальному завантаженні.

Впровадження цієї перемички при вимушеному відключенні
ділянки L2 = 69,5 км МГ “Союз” (рис. 5) дало нам можливість про-
транспортувати газ по іншій ділянці газопроводу, яка знаходиться за
перемичкою (за рухом газу) на 23,9 млн. м3/добу газу більше, ніж при
відключенні від транспортування 120,1 км цього газопроводу.

При скороченні обсягів транспортування газу на 51,4 млн. м3/до-
бу, виходячи із середньозваженої відстані 1234,3 км транзиту при-
родного газу ВАТ “Газпром” територією України в Ужгородському
напрямку та транзитної ставки на транспортування природного газу,
яка на сьогодні становить $2,71 за 1 тис. м3•100 км, фінансові втрати
компанії становитимуть: 

.

За 10 днів простою даної ділянки (69,5 км) через проведення ава-
рійно-відновлювальних робіт компанія недоотримає близько $17,2 млн. 

Виходячи з вищевикладеного, при застосуванні перемички та при
відключеній від транспортування ділянки L2 = 69,5 км (рис. 5), завдя-
ки подачі обсягів газу по іншій ділянці газопроводу “Союз”, яка зна-
ходиться за перемичкою (по руху газу), прибуток компанії, отрима-
ний за транзит російського газу, збільшиться на $799 тис./добу порів-
няно із зупинкою майже всього газопроводу довжиною 120,1 км.

Приклад 2. Якщо виникає необхідність проведення аварійних або
інших робіт, які потребують зупинки транспортування газу, на ділян-
ці L2 (рис. 6), при використанні перемички між газопроводами 
“Союз” та "УПУ" буде відключена від транспортування ділянка дов-
жиною 50,6 км.

При цьому пропускна здатність системи буде такою: 
– на ділянці L1 – L3 еквівалентний діаметр трубопроводу стано-

вить 2167 мм, 
– на ділянці L2 – 1854 мм, 
– по всій довжині:

.

Теоретична пропускна здатність даної системи при тих же тисках: 

.

При відключенні ділянки 50,6 км максимально можливий обсяг
транспортування газу становитиме 212,4 млн. м3/добу. Скорочення
обсягів транспортування становитиме 39,6 млн. м3/добу, що на 15,7%
менше від обсягів при максимальному завантаженні.

Впровадження даної перемички при вимушеному відключенні
ділянки L2 = 50,6 км МГ “Союз” (рис. 6) дало нам можливість про-

При відключенні ділянки 120,1 км максимально можливий обсяг
транспортування газу становитиме 176,7 млн. м3/добу. Скорочення
обсягів транспортування становитиме 75,3 млн. м3/добу, що на
29,9% менше від обсягів, які спостерігалися при максимальному
завантаженні.

Дане скорочення обсягів транспортування газу негативно позна-
читься на фінансових надходженнях, які б могла отримати компанія
за транзит газу до європейських країн.

При скороченні обсягів транспортування газу на 75,3 млн. м3/до-
бу, виходячи із середньозваженої відстані 1234,3 км транзиту при-
родного газу ВАТ “Газпром” територією України в Ужгородському
напрямку, та транзитної ставки на транспортування природного
газу, яка на сьогодні становить $2,71 за 1 тис. м3•100 км, фінансові
втрати компанії становитимуть:

.

За 10 днів простою цієї ділянки (120,1 км) через аварійно-віднов-
лювальні роботи компанія недоотримає близько $25,2 млн.

Для того, щоб значно знизити вплив відключення ділянки на об-
сяги транспортованого газу до країн Західної Європи та забезпечи-
ти надійність транспортування газу при виникненні нештатної ситу-
ації, пропонується розглянути два приклади доцільності перспектив-
ного будівництва перемички між МГ “Союз” (орієнтовно на 2376,3 км,
кр. №376) та МГ “УПУ” (орієнтовно на 4183,5 км, кр. №184).

Приклад 1. Якщо виникає необхідність проведення аварійних або
інших робіт, які потребують зупинки транспортування газу на ділянці L2
(рис. 5), при використанні перемички між газопроводами “Союз” та
“УПУ” буде відключена від транспортування ділянка довжиною 69,5 км.

При цьому пропускна здатність системи буде такою: 
– на ділянці L1 – L3 еквівалентний діаметр трубопроводу стано-

вить 2167 мм, 
– на ділянці L2 – 1854 мм, 
– по всій довжині:

.

Теоретична пропускна здатність даної системи при тих же тисках: 

Рис. 3. Максимальне завантаження газопроводів

Рис. 4. Відключення ділянки газопроводу за відсутності перемички

Рис. 5. Відключення ділянки L2 = 69,5 км для проведення робіт

Довжина Пропускна Скорочення Скорочення Недоотримані
відключеної здатність обсягів транс- обсягів транспор- компанією
ділянки МГ системи, портування газу, тування газу в % кошти,
“Союз”, км млн. м3/добу млн. м3/добу від максимального $ млн.

120,1 176,7 75,3 29,9 2,518

69,5 200,6 51,4 20,4 1,719

Рис. 6. Відключення ділянки L2 = 50,6 км для проведення робіт
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Электроизолирующие соединения являются элементом систе-
мы электрохимической защиты (ЭХЗ) трубопроводов от кор-
розии и предназначены для обеспечения электрического

разъединения защищаемого ЭХЗ объекта от незащищаемого, зазем-
ленного или имеющего собственную систему ЭХЗ, а также электри-
ческого секционирования трубопроводов (рис. 1).

По своему конструктивному исполнению ЭС можно разделить на
несколько типов:

вставки (муфты) электроизолирующие;
фланцы электроизолирующие;
катушки из неметаллической (полимерной) трубы;
другие.

В настоящей статье речь пойдет об ЭС, в состав которых входят
вставки (муфты) электроизолирующие.

Нормативная документация ОАО “Газпром” регламентирует при-
менение на собственных объектах ЭС в следующей комплектации:

транспортувати по іншій ділянці газопроводу, яка знаходиться пе-
ред перемичкою (по руху газу), на 35,7 млн. м3/добу газу більше, ніж
при відключенні від транспортування 120,1 км цього газопроводу.

При скороченні обсягів транспортування газу на 39,6 млн. м3/до-
бу, виходячи із середньозваженої відстані 1234,3 км транзиту при-
родного газу ВАТ “Газпром” територією України в Ужгородському
напрямку, та транзитної ставки на транспортування природного 
газу, яка на сьогодні становить $2,71 за тис. м3•100 км, фінансові
втрати компанії становитимуть: 

.

За 10 днів простою цієї ділянки (50,6 км) через проведення ава-
рійно-відновлювальних робіт компанія недоотримає близько $13,2 млн. 

Виходячи з вищевикладеного, при застосуванні перемички та 
при відключеній від транспортування ділянки L2 = 50,6 км (рис. 6),
завдяки подачі обсягів газу по іншій ділянці газопроводу “Союз”, 
яка знаходиться за перемичкою (по руху газу), прибуток компанії, от-
риманий за транзит російського газу, збільшиться на $1,193 млн./до-
бу порівняно з зупинкою майже всього газопроводу довжиною
120,1 км.

Довжина даної перемички становитиме приблизно 30 км. 

Затрати на її будівництво, при прокладанні труби Ду 1000 мм, 

з використанням чотирьох лінійних кранів, становитимуть

близько 330 млн. грн. ($41,8 млн.).

Висновки 
У роботі обґрунтовано доцільність та актуальність будівництва

технологічної перемички між МГ “Союз” та “УПУ” на ділянці КС ”Гуся-
тин“– КС ”Богородчани“ та її важливе місце у вдосконаленні техно-
логічного процесу ГТС. Конкретними прикладами доведено необ-
хідність впровадження даної перемички та її значний вплив на забез-
печення надійності транспортування природного газу до європейсь-
ких країн. 

Актуальність впровадження даної перемички полягає ще й у то-
му, що при виникненні будь-якої ситуації на лінійній частині газопро-
воду “Союз” ділянки КС ”Гусятин“– КС “Богородчани” з’явиться мож-
ливість відокремити тільки частину газопроводу, на якій безпосе-
редньо необхідно виконати аварійні або інші роботи. В той же час
по іншій частині газопроводу можливо продовжувати транспорту-
вання газу в обсягах, суттєво більших, ніж це відбувалось при майже
повній зупинці вищезазначеного магістрального газопроводу дов-
жиною 120,1 км.

Побудована перемичка дасть змогу уникнути значного скорочен-
ня транспортування газу в західному напрямку, при проведенні ава-
рійних або інших робіт на МГ “Союз”, які потребують зупинки транс-
портування газу та запобігти суттєвим фінансовим втратам коштів,
які компанія отримує за транзит природного газу.

Крім того, перемичка дасть можливість забезпечити максимально
можливе транспортування газу та прибуток компанії, отриманий за
транзит, при необхідності проведення подібних ремонтних робіт, які по-
требують зупинки транспортування газу на сусідній нитці МГ “УПУ”.

Довжина Пропускна Скорочення Скорочення Недоотримані
відключеної здатність обсягів транс- обсягів транспор- компанією
ділянки МГ системи, портування газу, тування газу в % кошти,
“Союз”, км млн. м3/добу млн. м3/добу від максимального $ млн.

120,1 176,7 75,3 29,9 2,518

50,6 212,4 39,6 15,7 1,325

Ділянка, Скорочення Недоотримані Отримані кошти за Будівництво
яка виве- обсягів компанією кошти транспортування перемички

дена з тран- транспорту- за транзит при від- газу по іншій ділянці, окупається за
спорту вання газу, ключенні ділянки, яка знаходиться в період простою

вання, км млн. м3/добу $ млн./доба роботі, $ млн./доба ділянки

120,1 75,3 2,518 відключена –

69,5 51,4 1,719 0,799 52 дні

50,6 39,6 1,325 1,193 35 днів

Вся ділянка

С.В. Алимов, Н.Г. Петров, ОАО “Газпром”,
В.В. Семенюга, Д.Н. Запевалов, ООО “Газпром ВНИИГАЗ”,
Ю.В. Немчин, ДОАО “Оргэнергогаз”,
Д.Б. Захаров, В.И. Передерий, ЗАО “Трубопроводные
системы и технологии”

Электроизолирующие
соединения для защиты
трубопроводов от коррозии
с учетом новых требований
ОАО “Газпром”

Изменения, введенные в технические требования ОАО “Газпром”
в апреле 2010 года и касающиеся ужесточения требований к ме-
ханическим характеристикам электроизолирующих соединений
для защиты трубопроводов от коррозии, их стойкости к внешним
нагрузкам, повышения работоспособности герметизирующего
элемента конструкции. Изменения являются результатом прове-
денного специалистами ООО “Газпром ВНИИГАЗ”, ДОАО “Оргэнер-
гогаз” по заданию Департамента по транспортировке, подземно-
му хранению и использованию газа ОАО “Газпром” анализа дан-
ных эксплуатации изделий за последние годы и причин возникно-
вения нарушений эксплуатационных характеристик изделий.

Рис. 1. Встав-
ки (муфты)
электроизо-
лирующие 
(а, б) в сборе 
с искроразряд-
ником (в) 
и контрольно-
измеритель-
ный пункт (г)

а

б

в

г
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рабочему давлению;
допустимым механическим нагрузкам;
климатическому исполнению;
материалу трубопровода;
наружному диаметру и толщине стенки трубопровода;
составу транспортируемой среды.

В целях обеспечения надежности и безопасности работы 
объектов добычи, транспортировки, подземного хранения газа был
проведен анализ данных эксплуатации изделий за последние годы,
причин возникновения инцидентов из-за нарушения их эксплуатаци-
онных характеристик. Проведенная работа позволила определить
наиболее слабые места при производстве и эксплуатации изделий,
повысить технические требования к этим изделиям.

Для правильного выбора вставки (муфты) электроизолирующей
необходимо учитывать следующее.

1. Рабочее давление должно выбираться из установленного 
новыми техническими требованиями ряда (табл. 1).

2. Категория вставки (муфты) электроизолирующей по допусти-
мым механическим нагрузкам (по новым техническим требованиям А
и В) должна соответствовать расчетным силовым нагрузкам в 
сечении трубопровода в месте планируемого ее размещения.

Соответствие прочности вставки (муфты) электроизолирующей
подтверждается заводом-изготовителем по СТО Газпром 
2-2.1-249-2008 (“Магистральные газопроводы”), проводящим про-
верку кольцевых и продольных (эквивалентных) напряжений.

Условие прочности для кольцевых напряжений выполняется, ес-
ли кольцевые напряжения от расчетного давления вычисляются по
формуле:

σh = pd D/(2tn)
и удовлетворяют условию:
σh ≤ {Fy σy; Fu σu} ,
где σh – кольцевое напряжение от внутреннего давления, МПа;

pd – расчетное внутреннее давление, МПа; D – наружный диаметр,
мм; tn – толщина стенки номинальная, мм; σy и σu – нормативный
предел соответственно текучести и прочности материала, МПа; Fy и
Fu – расчетный коэффициент по пределу соответственно текучести
и прочности.

Для вставок (муфт) электроизолирующих расчетные коэффици-
енты необходимо выбирать в соответствии с табл. 9 СТО Газпром 
2-2.1-249-2008 для категории участка трубопровода В, а именно:

Fy = 0,50; Fu = 0,43.
Проверку условий прочности для продольных (эквивалентных) на-

пряжений следует выполнять по формулам:
σl ≤ Feq σy , если σl ≥ 0;
σeq ≤ Feq σy , если σl < 0,
где σl – продольное напряжение, МПа; σeq – эквивалентное на-

пряжение по теории Мизеса, МПа; σy – нормативный предел теку-
чести материала, МПа; Feq – расчетный коэффициент для продоль-
ных и эквивалентных напряжений.

Для вставок (муфт) электроизолирующих расчетный коэффици-
ент Feq необходимо выбирать в соответствии с табл. 12 СТО Газпром
2-2.1-249-2008 для категории участка трубопровода В, а именно:

Feq = 0,90 – для стадии “эксплуатация”;
Feq = 0,96 – для стадии “строительство”;
Feq = 1,00 – для стадии “гидростатические испытания”.
Эквивалентное напряжение, соответствующее теории Мизеса,

вычисляется по формуле:

σeq =   σ2
h – σhσl + σ2

l + 3τ2  ,

где σh, σl и τ – соответственно кольцевое, продольное и каса-
тельное напряжение, МПа.

вставка (муфта) электроизолирующая;
искроразрядник (устройство грозозащиты);
контрольно-измерительный пункт.

Вставка (муфта) электроизолирующая (рис. 2) представляет со-
бой неразъемную конструкцию и состоит из:

двух металлических патрубков с соответствующими трубопро-
воду присоединительными размерами, соединенных между собой
силовыми элементами (использование болтовых и (или) резьбовых
соединений не допускается);

диэлектрического изолятора, предназначенного для электри-
ческого разделения металлических патрубков;

системы уплотнений.
К применению на объектах Газпрома допускаются вставки (муф-

ты) электроизолирующие, которые имеют разрешение на примене-
ние Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) и сертификат соответствия Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Ростехрегулирование) – условие распространяется на ЭС с рабо-
чим давлением 10 МПа и выше, а также прошли экспертизу техниче-
ских условий на соответствие Техническим требованиям к вставкам
(муфтам) электроизолирующим и имеют разрешение, выданное в
установленном ОАО “Газпром” порядке.

ЭС устанавливаются для:
электрического разъединения основной магистрали от трубо-

проводов-отводов;
ограничения протяженности (секционирования) участков ЭХЗ

трубопроводов;
разграничения участков трубопроводов с различными типами

и качеством защитных покрытий;
электрического разъединения трубопроводов от подземных

сооружений предприятий, имеющих собственную систему ЭХЗ, а
также на которых ЭХЗ не предусматривается;

ограничения опасного воздействия блуждающих токов или
переменного напряжения;

электрического разъединения многониточных переходов тру-
бопроводов через водные преграды;

то же, обсадных колонн скважин от трубопроводов;
то же, надземных и подземных трубопроводов;
то же, участков трубопроводов на границах собственности;
то же, скважин ПХГ от шлейфов скважин, метанолопроводов,

ингибиторопроводов и других трубопроводов.
Проектные решения по применению ЭС не ограничиваются ука-

занными случаями.
Выбор типа вставки (муфты) электроизолирующей производится

проектной организацией в зависимости от конкретных условий ра-
боты трубопроводов по следующим критериям:

Рис. 2. Конструкция вставки (муфты) электроизолирующей: 1 – диэлектрический
изолятор; 2 – металлический патрубок; 3 – система уплотнений

Класс давления P10 P16 P55 P75 P100 Р125 P160 P250 P320 P400 P600 P800 P1000

Рабочее давление 1,0 МПа 1,6 МПа 5,4 МПа 7,4 МПа 9,8 МПа 12,2 МПа 15,7 МПа 24,5 МПа 31,4 МПа 39,2 МПа 58,9 МПа 78,5 МПа 98,1 МПа
pраб, не более (10 кгс/см2) (16 кгс/см2) (55 кгс/см2) (75 кгс/см2) (100 кгс/см2) (125 кгс/см2) (160 кгс/см2) (250 кгс/см2) (320 кгс/см2) (400 кгс/см2) (600 кгс/см2) (800 кгс/см2) (1000 кгс/см2)

Классификация ЭС по рабочему давлению Таблица 1
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рующие выпускаются в климатическом исполнении У1 (температура
эксплуатации от –40 до 60°С) и ХЛ1 (температура эксплуатации от 
–60 до 60°С). Для оценки правильности выбора материала патруб-
ков вставки (муфты) электроизолирующей необходимо учитывать:

свариваемость материала патрубка с материалом основного
трубопровода (табл. 3), при этом эквивалент углерода металла
определяется по формулам:

где С, Mn, Cr, Mo, V, Cu, Ni, Si, B – массовые доли соответственно
углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, меди, никеля,
кремния, бора в основном металле, %.

Эквивалент углерода CEPcm определяется при содержании угле-
рода в основном металле не более 0,12 %;

Для категории А (для повышенных нагрузок) вставка (муфта)
электроизолирующая должна быть спроектирована таким образом,
чтобы выдерживать гидравлические испытания:

а) при совместном действии внутреннего давления, равного 
рабочему pраб, и изгибающего момента, при котором суммарные
продольные напряжения в патрубках электроизолирующей вставки
будут составлять не менее 75 % от предела текучести материала па-
трубка.

Величину изгибающего момента определяют по формуле:
Mизг = (0,75 σm – σр) Wизг;
σр = (D2

вн pраб) / (D2
н – D2

вн);
Wизг = π (D4

н – D4
вн) / 32Dн,

где Mизг – величина изгибающего момента при испытании, Н•м;
σm – нормативный предел текучести материала основного трубо-
провода, Па; σр – продольные напряжения в основном трубопро-
воде вследствие действия внутреннего рабочего давления, Па;
Wизг – момент сопротивления изгибу сечения трубопровода, м3;
pраб – рабочее давление трубопровода, Па; Dн и Dвн – наружный и
внутренний диаметры трубопровода;

б) при совместном действии внутреннего давления, равного ра-
бочему pраб, и крутящего момента, приводящего к возникновению
в патрубках электроизолирующей вставки напряжений, составляю-
щих не менее 5 % от предела текучести материала патрубка.

Величину крутящего момента определяют по формуле:
Mкр = 0,05 σm Wкр;
Wкр = 2 Wизг,
где Mкр – величина крутящего момента при испытании, Н•м; σm –

нормативный предел текучести материала основного трубопрово-
да, Па; Wкр и Wизг – момент сопротивления соответственно круче-
нию и изгибу сечения трубопровода, м3.

Для категории Б (на рабочее давление до 9,8 МПа) вставка
(муфта) электроизолирующая должна быть спроектирована таким
образом, чтобы выдерживать гидравлические испытания:

а) при совместном действии внутреннего давления, равного 
рабочему pраб, и изгибающего момента согласно табл. 2;

б) при совместном действии внутреннего давления, равного 
рабочему pраб, и крутящего момента согласно табл. 2.

В табл. 2 приняты следующие обозначения: DN – условный 
проход трубопровода; pраб – рабочее давление трубопровода;
Мизг.э и Мкр.э – допустимая величина изгибающего и крутящего 
момента при монтаже и эксплуатации вставки (муфты) электроизо-
лирующей; t – толщина стенки примыкающего трубопровода.

Анализ табл. 2 показывает, что вставки (муфты) электроизолиру-
ющие категории А предназначены для эксплуатации в условиях по-
вышенных механических нагрузок на изгиб и кручение. Превыше-
ние изгибающих моментов при испытаниях вставок категории А над
вставками категории Б составляет от 4 до 6 раз, а крутящих момен-
тов – от 2 до 4 раз (рис. 3, а, б).

Климатическое исполнение должно выбираться в зависимости от
климатической зоны, в которой находится участок трубопровода.
Климатическая зона выбирается в соответствии с ГОСТ 15150-69.
При этом необходимо учитывать, что вставки (муфты) электроизоли-

DN pраб , МПа
Категория Б Категория А

Мизг = 2Мизг.э , кН•м Мкр = 2Мкр.э , кН•м Мизг , кН•м Мкр , кН•м t, мм Марка стали примыкающего
трубопровода

350 9,8 38,0 16,0 156,8 32,2 12,0 09Г2С

400 9,8 56,0 22,0 186,7 41,6 12,0 09Г2С

500 9,8 86,0 40,0 674,2 123,8 13,0 К60

700 9,8 210,0 76,0 1478,9 280,9 16,0 К60

800 9,8 310,0 110,0 1812,0 367,3 16,0 К60

1000 9,8 600,0 160,0 3773,8 743,6 21,0 К60

1200 9,8 1004,0 220,0 6040,5 1219,2 24,0 К60

1400 9,8 1552,0 290,0 8438,2 1368,4 25,8 К60

Сравнительная таблица категорий А и Б по допустимым механическим нагрузкам Таблица 2

Класс прочности труб CEIIW, не более CEPcm, не более

К65 0,45 0,23

К60 0,45 0,23

К56 0,43 0,23

К54 0,43 0,21

К52 0,43 0,21

К50 0,41 0,21

К48 0,41 0,21

К42 0,41 0,21

Требования к эквиваленту углерода основного металла ЭС      Таблица 3

CEIIW = C + ––– + –––––––––––– + –––––––  ;Mn     Cr + Mo + V     Cu + Ni
6               5                  15

CEPcm = C + ––– + –––––––––––– + ––– + ––– + –– + 5B  ,Si     Cr + Mn + Cu     Ni     Mo     V
30             20             60     15     10

Рис. 3. Диаграммы “изгибающий момент – условный проход трубопровода” (а)
и “крутящий момент – условный проход трубопровода” (б): 1 и 2 – категории
соответственно А и Б
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соответствие прочности материала патрубка прочности мате-
риала основного трубопровода.

В тех случаях, когда основной металл трубопровода и патрубка
вставки (муфты) электроизолирующей имеет разные значения вре-
менного сопротивления, для обеспечения равнопрочности мон-
тажных соединений необходимо соблюдать условие:

tвэи σuвэи ≥ tp σu,
где tвэи, tp – толщина стенки соответственно вставки (муфты)

электроизолирующей и трубопровода, мм; σuвэи и σu – норматив-
ный предел прочности (временное сопротивление) соответственно
вставки (муфты) электроизолирующей и трубопровода, МПа;

соответствие значений ударной вязкости материала патрубка
значениям, указанным в нормативной документации ОАО “Газпром”
при температуре –40°С для климатической зоны У1 и –60°С для кли-
матической зоны ХЛ1;

способность материала к эксплуатации в течение всего рас-
четного срока в контакте с транспортируемым продуктом.

Наружный диаметр и толщина патрубков вставки (муфты) элект-
роизолирующей должны соответствовать трубопроводу, если иное
не требуется исходя из условий обеспечения прочности.

Состав транспортируемой среды необходимо учитывать для
оценки:

соответствия выбора материалов вставки (муфты) электроизо-
лирующей, находящихся в непосредственном контакте с ней в про-
цессе эксплуатации;

необходимости применения внутренних электроизоляцион-
ных покрытий в случае транспортирования электропроводящего
продукта.

Искроразрядник применяется для исключения возможности по-
вреждения ЭС грозовыми разрядами.

Искроразрядник должен иметь следующие технические характе-
ристики:

уровень напряжения защиты при импульсе 1,2/50: Up(1,2/50) ≤
2500 В;

номинальный разрядный ток с формой волны 8/20: In(8/20) ≥
75 кА;

импульсный ток с формой волны 10/350: Iimp(10/350) ≥ 50 кА;
заряд: Q ≥ 25 А•с.

Искроразрядник должен иметь сертификат соответствия ГОСТ 
Р 51992-2002 и быть изготовленным во взрывозащищенном испол-
нении.

Контрольно-измерительный пункт для обеспечения возможности
контроля эффективности и регулирования электроизолирующих 
характеристик соединений должен быть оснащен блоком совмест-
ной защиты с регулировочным реостатом.

На рис. 4 приведена схема подсоединения контрольно-измери-
тельного пункта к вставке (муфте) электроизолирующей.

Д ля освещения научной и производственной деятельности в области диагностики газотранспортной системы, сотрудничества и
обмена опытом между ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” проводится конкурс на лучшие публикации
в журналах “Трубопроводный транспорт” и “Газовая промышленность”.
Конкурс проводится среди специалистов – авторов публикаций вне зависимости от их места работы.

Цель конкурса – освещение на страницах журналов лучших научно-технических разработок и производственного опыта в области
технического диагностирования объектов транспорта и хранения газа России и Украины, выявление лучших публикаций о передовых
разработках в данной области.

Организаторы конкурса – редакции журналов “Трубопроводный транспорт” и “Газовая промышленность”. Конкурс проводится при
поддержке дочерней компании “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз Украины” и Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО “Газпром”.

Номинации конкурса

На конкурс выдвигаются статьи в следующих номинациях:
• диагностирование технического состояния линейной части магистральных газопроводов – І, ІІ, ІІІ премии;
• диагностирование оборудования компрессорных станций – І, ІІ, ІІІ премии;
• диагностирование оборудования подземных хранилищ газа – І, ІІ, ІІІ премии

Размер премий (вознаграждений) составляет соответственно:
І премия – 100 тыс. руб., или 25 тыс. грн.
ІI премия – 80 тыс. руб., или 20 тыс. грн.
ІII премия – 60 тыс. руб., или 15 тыс. грн.

Состав конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия формируется из членов редакционных советов журналов и специалистов компаний ОАО “Газпром” и НАК
“Нафтогаз Украины”.

Итоги конкурса и награждение победителей будут проводиться во втором квартале 2011 г. в рамках XIX Международной деловой
встречи по диагностике.

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте издательства: www.gasoilpress.ru

Вниманию авторов!

Рис. 4. Схема подсоединения контрольно-измерительного пункта к вставке
(муфте) электроизолирующей: 1 – КИП с блоком совместной защиты БСЗ-1/25; 
2 – искроразрядник; 3 – трубопровод; 4 – электроизолирующая вставка (муфта);
5 – электрод сравнения; 6 – вспомогательный электрод
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Пам’яті Віктора Степановича Чорномирдіна
присвячується

“Все буде добре!”. Так уже узвичаїлося, що цими про-
стими словами ми втішаємо одне одного у скрутну 
годину. Причому незмінно виникає запитання: “Коли?
Коли буде добре?” Однак це вже залежить від особистої
здатності кожного долати негаразди. Бувають обста-
вини, за яких не кожному вистачить снаги не впасти у
відчай. Мало запитати: “Коли?” Щоб було добре, треба
сумлінно працювати і розумом і душею, навіть якщо 
через силу. Віктор Степанович Чорномирдін був особис-
тістю, що не терпіла зволікань. І відповідь на запитан-
ня “Коли?” він скорочував втричі. Як для себе, так і для
інших. Для нього існував єдиний принцип: чим більше ти
зробиш сьогодні, тим швидше настане жадане відчут-
тя – відчуття, коли добре. В.С. Чорномирдін ніколи 
не мав слави абсолютно позитивного героя. Як каже
народна мудрість, хто ворогів не зміг здобути, той був
не вартий тої честі. Проте і найзапекліші вороги, тоб-
то ті, хто опинилися по той бік політичних барикад,
ставилися до Віктора Степановича з неприхованою
повагою. Адже передовсім він був непересічною і мудрою
Людиною, а вже потім – могутнім політиком та
“залізним” управлінцем найпотужнішої паливно-енер-
гетичної галузі. Його деякі висловлювання ще за життя
враз ставали крилатими висловами: “Ми завжди може-
мо вміти”, “Хотіли, як краще, а вийшло, як завжди” і
т.п. Він умів наробити галасу, але ніхто і ніколи не
знав, що йому болить. Тихо і несподівано він відійшов
туди, звідки вже нічого не чутно. Та по ньому залиши-
лось багато розумних відповідей на неминуще запитан-
ня “Коли ж буде добре?” Можливо, наш вельмишановний
читач знайде їх у спогадах тих, хто не з пліток і не 
з чуток знав Віктора Степановича Чорномирдіна.

Згадує колишній перший директор Уренгойгазвидобу-

вання, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Державної

премії СРСР Іван Спиридонович НІКОНЕНКО:

Про Віктора Степано-
вича Чорномирдіна перш
за все скажу так: він опи-
нився у потрібний час і в
потрібному місці. Не візь-
мусь оцінювати його
діяльність на політичній
арені, адже особисто мені
прийнятніше аналізувати
події з точки зору газови-
ка. Сам я починав трудо-
вий шлях з південної Ше-

белинки, де після закінчення Харківського державного університету
працював інженером, а згодом начальником служби з ремонту КВП.

Далі Тюмень, Уренгой… Відтак я був не лише очевидцем, але й без-
посереднім учасником становлення та розвитку газової галузі. Без пере-
більшення можу сказати, що був такий історичний момент, коли газова
галузь з усіма її колосальними надбаннями ”висіла“ на межі повного кра-
ху. У другій половині 80-х років країна загрузла в глибокій економічній
кризі. Вже на початку 90-х усе розвалювалося і розтягувалося врізнобіч
суб’єктами Федерації. Така доля могла спіткати і життєво важливу для
країни систему газопостачання, що являла собою нерозривний техно-
логічний комплекс. На щастя, цього не сталося. І в цьому величезна за-
слуга В.С. Чорномирдіна. Фаховий та життєвий досвід, непересічні
аналітичні здібності та всебічна природна обдарованість дали йому змо-
гу зробити неоціненну справу, яка врятувала цілісність найпотужнішої
паливно-енергетичної галузі. Завдяки Віктору Степановичу, я б сказав,
дуже завбачливо, Міністерство газової промисловості було переформо-
вано в концерн. Ця бездоганна схема просто блискуче спрацювала на
зламі еволюційного розвитку організаційної структури управління газо-
вою промисловістю. 

Створення першого в СРСР державного газового концерну “Газ-
пром” датоване 1989 роком. Авторство тут, безумовно, належить Вікто-
ру Степановичу Чорномирдіну. Саме цей захід і вберіг від краху газову
галузь у найнебезпечніший період – період переходу від централізова-
ного управління народним господарством до ринкової економіки. Таким
чином у розпалі кризи міністру В.С. Чорномирдіну вдалося зберегти ди-
наміку росту видобування газу. На початку 90-х газети рясніли інфор-
мацією про те, що “хитромудрий Чорномирдін” вчасно змінив “вивіску”
і витягнув галузь з-під пресу реформ перебудови. Мовляв, на тлі загаль-
ної кризи газ подається до помешкань, як і раніше, безперебійно. Між
тим, шпальти газет мовчали про збій у роботі серця Віктора Степанови-
ча. Ніхто, окрім рідних і близьких, про це не знав… У той час В.С. Чорно-
мирдін пережив складну операцію на серці – аортно-коронарне шунту-
вання. Цей факт не набув розголосу. Натомість популяризувалася “чор-

Все буде добре! Коли?
В.І. Жук, ДК “Укртрансгаз”

Ветерани газової промисловості. 
Зліва направо: П.М. Мужилівський, І.С. Ніконенко. 2010 р.
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номирдінська” фраза: “У кого він є, той застій?! У нас в галузі застою не-
має!” Віктор Степанович був вольовим чоловіком і ніколи не жалівся на
нездужання. Щоправда, й іншим не давав спуску! Згадаю один красно-
мовний випадок на Тюмені. Це в той час, коли В.С. Чорномирдін поєдну-
вав посади заступника міністра галузі та начальника ВВО “Тюменьгазпром”. 

Вкрай напружено велися роботи, спрямовані на пуск другої валан-
жинської установки. Люди працювали цілодобово, на межі витривалос-
ті. Надзвичайно важливим було те, що від цієї установки безпосередньо
залежало сировинне забезпечення заводу з переробки газового кон-
денсату. Всі, навіть дуже принципові питання вирішувалися на місці, в
польових умовах. І якось на черговій виробничій нараді В.С. Чорномир-
дін запитав у головного інженера тресту “Сибгазавтоматика” О.О. Глаго-
лєва, коли буде завершено встановлення систем автоматики на валан-
жинській установці. Глаголєв відповів, що через три тижні. “А треба через
тиждень”, – твердо зауважив Віктор Степанович. “Але ж там ще триває
монтаж…”, – заперечив головний інженер. “Дві доби тобі на монтаж, а
через тиждень – повна автоматика”, – сказав, як відрізав, Віктор Степано-
вич. Головний інженер мав необачність настоювати на тому, що не впо-
рається з таким завданням, і тієї ж миті втратив свою посаду. Звісно, та-
кий вчинок управлінця можна розцінити як недемократичний. Проте гра
в демократію була зовсім недоречною у той час, як, можливо, і сьогодні… 

До речі, В.С. Чорномирдін дуже вибірково звертався до когось на
“Ви”. Але саме йому належить безпрецедентне висловлювання: “Газова
система вимагає надзвичайно шанобливого ставлення до себе. І до неї
треба звертатися завжди на “Ви”. Якщо, не дай Бог, хтось із нею буде по-
водитися легковажно, на “ти”, то станеться лихо – система вийде з ладу
і унеможливить роботу всього народного господарства”. Отож неви-
падково у травні 1992 р. В.С. Чорномирдін опинився в уряді нової Росії у
ранзі заступника голови паливно-енергетичного комплексу. Тодішній
російський президент Б.М. Єльцин добре розумів, що врятувати країну
від остаточної розрухи під силу лише сильним газовикам і аж ніяк не 
доморощеним демократам та теоретикам. “Посадити” всю Європу на
наш газ було не так просто, як здається сьогодні. Напевно, і власну
відповідь на запитання “Коли?” Віктор Степанович ділив на три.

Згадує Іван Васильович ДІЯК – колишній заступник на-

чальника ВВО “Укргазпром”, заслужений працівник проми-

словості України, народний депутат України, голова підкомі-

тету з питань газової промисловості Комітету Верховної Ра-

ди України з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної політики та ядерної безпеки (1998–2002 рр.), кава-

лер орденів Дружби народів, Трудового Червоного Прапо-

ра, Данила Галицького, святого рівноапостольного князя

Володимира Великого, “За заслуги” ІІІ, ІІ та I ступенів:

Моє знайомство з Віктором Степановичем Чорномирдіним відбулося
на Уренгої. У 1982 р. українські буровики були залучені до робіт на Урен-

гойському родовищі. Місцезнаходження найбільшого на суші Уренгой-
ського газоконденсатного родовища – це Західно-Сибірський басейн.
Отож, зрозуміло, що роботи газовиків ускладнювались умовами навко-
лишнього середовища – вічна мерзлота, морози, тундра, “тендітна” еко-
система… Між тим, Уренгойське родовище оцінювалося приблизно в
половину розвіданих запасів природного газу СРСР. Воно потребувало
високих темпів освоєння, а отже, використання нових технологій у будів-
ництві установок комплексної підготовки газу. І, не без гордості, відзна-
чу, що без нас, українців, там би не обійшлося! Тоді на Уренгої склалася
така ситуація: будівельники будують і здають в експлуатацію чергову 
установку, а буровики не встигають розбурювати і здавати в 
експлуатацію свердловини. Чому? Тому, що дійшли до глибинного пла-
ста – валанжина. Бурити до таких глибин Тюменьбургазу було не під си-
лу. Місцеві буровики могли працювати на глибинах до 1500 м. Мінгазпро-
мом була прийнята постанова про залучення до виконання відповідних
робіт українських та кубанських буровиків. Прибувши на Уренгой, ми
створили своє власне управління і швидкими темпами почали нарощу-
вати обсяги бурових робіт. Наша українська відповідальність подоба-
лась В.С. Чорномирдіну, який на той час поєднував посади заступника
міністра газової промисловості та начальника ВВО “Тюменьгазпром”. Він
дуже часто ставив нас за приклад для інших. Адже не було такого зав-
дання, з яким ми б не зуміли впоратись. Може, тоді і народився крила-
тий чорномирдінський вислів: “Ми завжди можемо вміти”. 

Невпинне збільшення обсягів виробництва потребувало і невпинно-
го вкладання коштів. І вони вкладалися без затримки! У нас було все –
транспорт, бурові верстати і, взагалі, вся необхідна техніка. Віктор Сте-
панович нам довіряв. Він був певен, що всі матеріальні ресурси і гроші
будуть освоєні належним чином. Ми, українці, створили на Уренгої свою
автономію. Нам не доводилось нічого просити. Завдяки В.С. Чорномир-
діну у нас було все, що потрібно для життя. Зі свого боку, ми не шкоду-
вали своїх сил і спрямовували їх на благо виробництва. Це цілком влаш-
товувало як керівництво СРСР, так і місцеву партійну організацію.

Найбільш характерним для Віктора Степановича запитанням було
“Коли?” І, як правило, відповідь він визначав сам. Ми знали, що є плани.
Проте ми їх не виконували – ми їх перевиконували! Здебільшого на
Уренгойському родовищі працювали молоді люди. Отож, природно, 
що їх теж хвилювало запитання “Коли?” Коли їхні сім’ї отримають 
пристойне житло, коли їхні діти матимуть гарний дитсадок, коли запра-
цює спортивний комплекс і клуб… Повірте, на той час навіть поняття 
не було такого, як годувати обіцянками. Все відбувалося вчасно або
раніше, ніж очікувалось. І що стосується роботи, і що стосується
життєвих благ. В.С. Чорномирдін виділив для нас фінський комплекс,
який містив житлові помешкання для 700 осіб. У тому комплексі було 
все – школа до 4-х класів, дитячий садок, магазини, спортивний 
комплекс, їдальня, клуб тощо. Люди розуміли, що про них турбуються
“зверху”, і саме тому були дуже відповідальними у роботі. Одного разу,

Святкування з нагоди введення в експлуатацію другої 
черги Оренбурзького газового комплексу. 1975 р.

Оперативна нарада радянських спеціалістів в Афганістані. У центрі міністр газової промисловості СРСР –
В.С. Чорномирдін, справа від нього – Р.В. Козак, керівник радянських спеціалістів Мінгазпрому СРСР. 1987 р.
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вже перебуваючи на посаді міністра, Віктор Степанович запропону-
вав мені посаду його заступника. Я вже мав таку пропозицію від 
попереднього міністра В.О. Дінкова. Але, по правді кажучи, Чорно-
мирдіну відмовити було важче. Я був відвертим. Зважте, мені вже було 
за п’ятдесят. Своє коріння, як-то кажуть, я пустив на Україні. Зірватися 
з місця та їхати з родиною в Москву – на те не було жодного бажання.
Напевно, це і зветься патріотизмом. На порядку денному газової 
промисловості стояло питання освоєння морських родовищ. Посада,
яку мені пропонували, була надто відповідальною, а душа моя линула 
до України, і їй було якось дуже далеко до Охотського та Барен-
цового морів… Віктор Степанович поставився до моєї відмови з ро-
зумінням, адже, передовсім, він був людиною і знав, що таке поклик
душі. 

З розпадом Радянського Союзу виникло питання, що робити з на-
шою організацією в Уренгої. На той час ми мали 1700 одиниць техніки та
4,5 тисяч працівників. Нами були створені бази, націлені на обслугову-
вання всього регіону. В.С. Чорномирдін підготував наказ, згідно з яким
ми повинні були проводити бурильні роботи на півострові Ямал. Це за-
полярне родовище знаходилось на відстані приблизно 200 км від Урен-
гою. І, звісно, можна було там працювати, застосовуючи вахтові методи.
Проте у зв’язку з політичними змінами виникла необхідність створення
спільного підприємства. З відповідною пропозицією я звернувся до
місцевих депутатів і отримав згоду, щоправда, за деяких умов, а саме:
побудувати вертолітний майданчик і летовище у селищі Тазівському.
Окрім того, забезпечити районні центри Ямало-Ненецького округу 
школами, лікарнями та дитячими садками. Ми погодилися і підписали всі
необхідні папери. Відтак встигли побудувати вертолітний майданчик. 
А щодо іншого – не вийшло. Не діждали згоди від Газпрому, тобто від
його тодішнього голови – Вяхірєва Рема Івановича. Я пішов до Чорно-
мирдіна. Він на той час був віце-прем’єром. До мого клопотання Віктор
Степанович поставився з розумінням. Обіцяв, що за тиждень піде у
відставку та повернеться до Газпрому. Але, так склалося, що через 
тиждень, у грудні 1992 р., на VII з’їзді народних депутатів Росії президент
Б.М. Єльцин запропонував кандидатуру В.С. Чорномирдіна на посаду 
Голови Ради Міністрів Росії. І ця кандидатура була затверджена біль-
шістю голосів. Засоби масової інформації відзначили, що призначення
Чорномирдіна було схвалено як єдино вірний захід за надзвичайно склад-
них обставин. Він став символом розумного компромісу між політичною
командою президента та опозиційно налаштованими депутатами. 
А я залишився один на один з Ремом Івановичем… Він був категорично
проти створення спільного підприємства: “Ноги української на Уренгої
не буде!” І попередив, якщо мені все-таки вдасться створити спільне
підприємство, то я матиму нестерпні умови: “Ми таку транзитну ставку
зробимо, що будеш або тундру гріти, або ще й доплачувати за той газ!”
Попри це, Р.І. Вяхірєв запропонував мені посаду його заступника. А я, як
той колобок з казки, кажу йому: “Від пропозиції Дінкова я відмовився,

від пропозиції Чорномирдіна відмовився і від твоєї відмовляюсь… Якщо
при Радянському Союзі не пішов в заступники міністра, то чого мені йти
тепер?!” Рем Іванович намагався мене вмовити, обіцяв усілякі блага і
розкішну квартиру у Москві. Проте, всім відомо, як закінчилася казочка
про колобка. Відтак я утримався від російських принад. Натомість 
Р.І. Вяхірєв у терміновому порядку підписав у Б.М. Єльцина указ, згідно з
яким усі об’єкти, що знаходилися на території Західного Сибіру, перейш-
ли у власність Газпрому. І що вже тут вдієш… А з Віктором Степановичем
Чорномирдіним у мене залишились теплі дружні відносини. Політика
політикою, а дружба дружбою. Якось ми з ним зустрілися у коридорі
Маріїнського палацу після урядової наради. Це була зустріч без слів.
Віктор Степанович побачив мене, підійшов і тепло, по-дружньому, 
обійняв. Л.Д. Кучма, побачивши нашу теплу зустріч, був здивований.
То було диво всеперемагаючої людяності!

У травні 2001 р. В.С. Чорномирдіна було призначено Надзвичайним і
Повноважним Послом Російської Федерації в Україні. Ми продовжували
спілкуватися. Зустрічалися, говорили про життя, згадували минуле і, хоч
обзивали один одного “націоналістом”, сходилися на тому, що ми зали-
шилися добрими друзями. 

Згадує Богдан Олексійович КЛЮК – колишній начальник

ВВО “Укргазпром”, заступник голови правління НАК “Наф-

тогаз України”, колишній заступник міністра палива та енер-

гетики України:

Свого часу я працював начальником відділу з експлуатації газопро-
водів газорозподільних станцій виробничого об’єднання “Сургуттранс-
газ”. Восени 1983 р. поблизу Південно-Баликської компресорної станції

В.С. Чорномирдін у колі працівників інституту “Союзгазпроект”. 1987 р. В.С. Чорномирдін і президенти Росії та України В.В. Путін і Л.Д. Кучма

На відкритті виставки “Нафта та газ–2002”.
Зліва направо: В.С. Чорномирдін, М.П. Ковалко, Б.О. Клюк.
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№5 сталася аварія – прорив газопроводу на 505 кілометрі. Лихо трапи-
лося вночі. Уже зранку аварійні бригади виїхали на місце прориву. Це
був листопад – вітряно, холоднеча, мороз сягав –22°. Заступник міністра
газової промисловості, начальник ВВО “Тюменьгазпром” Віктор Степа-
нович Чорномирдін прибув на місце аварії у перший же день. Аварійно-
відновлювані роботи здійснювалися під його керівництвом. На той час я
ще не був знайомий з Віктором Степановичем, але саме тоді сформува-
лися мої перші враження про цю надзвичайну людину. Крізь мороз і
вітер він ішов пліч-о-пліч з робітниками. Хоча як управлінець міг відсид-
жуватись у готелі. Адже готелі були на кожній станції. Нехай і не “віп” і не
“люкс”, але ж там було тепло. Замість того для В.С. Чорномирдіна був
обладнаний тимчасовий штабний вагончик з телефоном та радіозв’яз-
ком. Звідти він керував доставкою всіх необхідних вантажів. Це був такий
собі центр управління польотом – труби, відводи та інше обладнання 
доправлялись до місця аварії вантажними гелікоптерами.

Чорномирдін цілодобово був поруч з людьми, і його присутність
нікого не дратувала, як-то іноді буває з прискіпливими, але недолугими
керівниками. Як і всі, він сушив свої чоботи та шкарпетки у найближчо-
му звичайному гуртожитку, як і всі, міг на півгодини “притулитися до 
подушки” на якомусь вільному ліжко-місці…

Ситуація була вкрай напруженою. Часто лунали телефонні дзвінки із
самих, як-то кажуть, верхів. Такий пильний контроль підсилював нерво-
ве напруження. Віктор Степанович вмів “розрядити” обстановку. Для
ліквідації аварії потрібно було підігнати техніку, доставити необхідні 
матеріали, обладнання, труби. Оскільки місцевість там болотиста, то, 
передовсім, необхідно було покласти так звану лежневу дорогу. Що 
таке лежнева дорога? Це щось на кшталт плотів, якими у війну перепра-
вляли гармати через болота. Ось тільки нам доводилося укладати такі
плоти у кілька накатів, у глибину. Потрібно було отримати стійкий настил
із колод. Колоди зв’язувалися уздовж і впоперек. Ці “плоти” клалися
один на одного і топилися до тих пір, доки не сягали дна. Глибина боло-
та там коливалася від двох до трьох метрів. Такий собі “слоеный пирог”
давався нелегко! Не допускалося жодного “розхлябаного” відступу. Ця
дорога мала бути стійкою і твердою, адже нею належало переправляти
60-тонні трубоукладачі з трубами на додачу. Зі свого боку, я, як міг, під-
бадьорював робітників: “Хлопці, ми мусимо це зробити. За нами Че-
лябінськ! Там холодно, там чекають на газ!” Проте важливість справи всі
розуміли і без слів. І, уявляєте, ніхто не запитав і, я впевнений, навіть не
подумав запитати: “А хіба ж мені тепло?” 

Висока відповідальність і трудова дисципліна – характерна ознака
тих нелегких часів. І тон тут задавали такі владні і у той же час людяні 
управлінці, як Віктор Степанович Чорномирдін. Якось почув такий
діалог. Це вже тоді, як дійшло до електрозварювання. Віктор Степано-
вич звернувся до робітника: “Молодий чоловіче! Я не спеціаліст в елек-
трозварюванні труб. Я – газопереробник. Отож, поясніть мені, будь 
ласка, у якій послідовності Ви збираєтесь виконувати всі необхідні опе-
рації”. Не відволікаючись від робочого процесу, робітник пояснив, що
до чого від початку і до кінця. Віктор Степанович уважно послухав і 
задав своє улюблене запитання: “Коли? Скільки часу займуть усі оці опе-
рації?” Чорномирдінське “Коли?” завжди звучало як “Потрібно на вчо-
ра”. Ми впоралися дуже швидко. Вже через півтори доби подача газу
була відновлена! 

Розповім ще про один епізод, свідком якого я був. Ви ніколи не здо-
гадаєтесь, з чого розпочав Віктор Степанович Чорномирдін виконання
своїх службових обов’язків у Тюмені! Так, звичайно, він вирішив на
власні очі ознайомитись з місцевими об’єктами транспортування газу.
Але зробив він це без жодних спеціальних попереджень – інкогніто!
Поїхав на найближчу Богандинську компресорну станцію №11, і не так
собі, а у вихідний день. Пройшов без усіляких перешкод через про-
хідну, обійшов усю територію, самотужки ознайомився з компресорним
цехом та врешті-решт дістався до пульта управління. І навіть тут його
ніхто не зупинив, не поцікавився, хто він і що збирається робити. А ро-
бити можна було що заманеться – закривати крани, відкривати крани,
одним словом, “бавитись”, як завгодно. Звісно, що “бавитись” Віктор
Степанович не став. Він, знову-таки без перешкод, здолав зворотній шлях.
Спокійнісінько вийшов через прохідну, сів у своє авто і повернувся до 

Тюмені. Наступного ранку, в понеділок, В.С. Чорномирдін розпочав 
нараду у главку з інциденту, що стався напередодні: “Шановні! Боган-
динська компресорна станція №11 – це режимний об’єкт. Вона забезпе-
чує газом Урал. Через неї проходять дві нитки газопроводу. Там два 
цехи, через які я у вихідний день спокійнісінько пройшов, і мене ніхто 
не зупинив і навіть не запитав, хто я і куди йду. Кожний займався своїми
особистими справами. Охоронці, приміром, ремонтували свій авто-
мобіль, з під якого стирчали лише їхні ноги. Таким чином, туди може
пройти хто-завгодно і робити там все, що йому заманеться!” На що один
з начальників управлінь зауважив: “Я знаю – там завжди такий безлад…”
Віктор Степанович спочатку звернувся до свого заступника: “А ти знав?
Тобі про це доповідали?” Заступник відповів, що не знав. І тоді вже
Віктор Степанович тоном, що не припускає жодних заперечень, 
“прибрав з місця” отого недолугого начальника: “Сьогодні ж підпишу 
наказ про твоє звільнення! Як таке могло бути – ти знав і, будучи началь-
ником управління, мовчав і не вживав ніяких заходів, аби усунути той
безлад?!”

В.С. Чорномирдін був невблаганним, якщо справа стосувалася дис-
ципліни. Він не терпів безвідповідальності і безладу. Натомість поважав
працьовитих і сумлінних людей, яких не треба було ні надоумлювати, 
ні звертатися до їхньої совісті. Це була справжня повага і аж ніяк не 
поблажлива зверхність.

Згадує Роман Михайлович МАКАР – колишній заступник

начальника ВВО “Укргазпром”, генеральний директор

інституту з проектування об’єктів газової промисловості

“Союзпроект” (пізніше – “Укргазпроект” (1976–1999 рр.),

академік Української національної нафтогазової академії.

Нагороджений п’ятьма орденами СРСР, заслужений праців-

ник промисловості України:

На мою долю випало знати п’ятьох міністрів. І сьогодні я хочу засвід-
чити свою найбільшу повагу до Віктора Степановича Чорномирдіна. Як-
що говорити про нього як про міністра, то, без перебільшення, хочу
відзначити, що В.С. Чорномирдін був найблагороднішим та найлюдя-
нішим міністром. Він ніколи не ховався за сімома замками. Він був дос-

Р.М. Макар – директор інституту “Союзгазпроект” і Л.З. Зорін – прес-секретар
Мінгазпрому. 1987 р.



вiн залишив про себе добру пам’ять

19трубопровiдний транспорт

тупний у найкращому розумінні цього поняття. Йому були властиві лише
здорові амбіції, він не шанував дрібного авторитету. Це Людина з вели-
кої літери. Я маю за честь назвати його своїм другом і мав за честь бути
другом для нього. “Мій старий друг”, – так він, зазвичай, представляв 
мене у знайомому і незнайомому товаристві. А я дозволяв собі приєм-
ність те саме сказати про нього. Географія наших дружніх та службових
зустрічей дуже широка. Зокрема, гарячі точки – Іран, Афганістан, Вірме-
нія… Як відомо, Радянський Союз надавав Афганістану економічну і
військову допомогу. Уряд Афганістану був неспроможний віддячити за
це чимось, окрім газу. Відтак, почалася розбудова газопроводу від родо-
вища, яке розташоване в Афганістані, до Узбекистану, а далі до цент-
ральних областей СРСР. Хоч перебування в Афганістані було вкрай 
небезпечним, небайдужий до справи Віктор Степанович бував там, і не
один раз! Ніколи і нічого не обходилось без його “Коли?” А оскільки
наші українські спеціалісти брали участь у проектуванні того газопро-
воду, то наші шляхи перетиналися.

7 грудня 1988 р. об 11 год 41 хв за місцевим часом потужний земле-
трус сколихнув Вірменію. Вщент було зруйновано сотні сіл і кілька вели-
ких міст. Всього за тридцять секунд був знищений Спітак, що був у
самісінькому епіцентрі землетрусу. Це була жахлива трагедія, яка забра-
ла життя десятків тисяч людей… У низці першочергових заходів, спря-
мованих на відбудову зруйнованих об’єктів, значилося відновлення сис-
теми газопостачання. В.С. Чорномирдін дав команду терміново летіти.
Хочу відзначити, що коли я на третій день після землетрусу прибув до
Спітака, Віктор Степанович уже був там. Попередньо ознайомившись з
ситуацією, я викликав з Києва бригаду проектувальників у кількості 10
осіб. Однак швидко з’ясувалося, що цих людей замало. Працювати 
доводилось так званим польовим методом. Простими словами, це коли
робітник розкопує відповідну ділянку, а проектувальник перебуває 
поряд і на місці робить всі необхідні креслення. Довелося залучити ще
кілька десятків проектувальників. Проте і їх виявилося замало. Виклика-
ли ще… Таким чином, на роботах у Вірменії було задіяно близько сотні
проектувальників. І весь той період, доки налагоджувався і систематизу-
вався робочий процес, Віктор Степанович перебував у Спітаку. Він пе-
реймався усіма проблемами і відбув до Москви лише тоді, коли побачив,
що людей досить і роботи пішли необхідними темпами. 

Як він казав, наше життя і наша робота проходили в газовій атмо-
сфері. Труби зварювалися, а дружба міцніла. Одним із символів нашої
дружби є газопровід “Оренбург–Державний кордон”. Свого часу це був
найбільший газопровід у країні. Його протяжність становила понад три
тисячі кілометрів. Проектуванням цієї гігантської споруди займався інсти-
тут “Союзгазпроект”, який я тоді очолював. Я мав за особливу приєм-
ність бути причетним до цих робіт. Адже точкою відліку був Оренбург –
батьківщина мого друга! Віктор Степанович Чорномирдін народився у
селі Чорний Острог, що в Оренбурзькій області. Козацьким краєм він
називав свої рідні місця і завжди додавав, що там мешкає багато 

українців. Чорномирдін дуже цінував українських спеціалістів. Без них 
не обходилось жодне будівництво. Українці працювали і в Тюмені, й на
Уралі, і в центрі Росії. З подачі міністра провідні українські фахівці працю-
вали в уряді Радянського Союзу і в Міністерстві газової промисловості. 

Взагалі, Віктор Степанович дуже любив Україну. У нас йому подоба-
лось все. А особливо українська кухня. Коли він приїздив до Києва, то
харчувався не в Укргазпромі, як інші управлінці, а у ресторанчику, що
був при нашому інституті. А там у нас був і борщ, і вареники. І, напевно,
неспроста Віктор Степанович одружився на українці. Його дружина, 
Валентина Федорівна, світла їй пам’ять, була родом із Запоріжжя. Як 
кажуть, козацькому роду нема переводу! Валентина Федорівна була 
дуже гарною, високоосвіченою жінкою з прекрасною душею. Віктор
Степанович її дуже любив і шанував. Я часто бував у службових справах
у Москві. І щоразу отримував від Віктора Степановича запрошення на 
вечерю. А приймав я це запрошення, скажу вам, з превеликим задово-
ленням. Адже стіл міністра ряснів не якимись там ікрами, делікатесними
ковбасами та магазинною шинкою. Ні, у цій гостинній хаті панувала 
добра козацька традиція: у доброї господині має бути добрий борщ! 
А до борщу – пухкі рум’яні пампушечки, варенички зі шкварками, карто-
пляні дерунчики з підсмаженою цибулькою, свіже сальце тоненькими
шматочками та хрусткі огірочки. Валентина Федорівна знала усі тонкощі
приготування українських страв. А щодо борщу, то смачнішого годі 
було й шукати! Він тут не варився, він творився! І незмінно вдавався на
славу. Червоний, немов налитий полум’ям, з квасолькою, з перчинкою,
з сальцем, потовченим з часничком. А до всього холодна горілочка – так
грамів щоб по п’ятдесят, для апетиту. 

Особливо шанували у родині Чорномирдіних свято Михайла. Як відо-
мо, святий Архістратиг Михайло – покровитель запорізьких козаків. 
А Валентина Федорівна була, можна сказати, запорізькою козачкою і
рідні традиції шанувала. “А ти, Михайловичу, радій, що так тебе по-бать-
кові”, – плескав мене по плечу Віктор Степанович. – Ти під покровитель-
ством Святого Михайла, якщо якась сила нечиста і підкрадеться, то він її
вмить винищить чи громом, чи блискавкою!” Отож, бувало, зберемося
на Михайла, а це 21 листопада, повечеряємо гарно та смачно, а потому
пісень співаємо. Віктор Степанович діставав свій баян та як заграє, аж
сльози на очі навертаються: “Розпрягайте, хлопці, коні…”. Під такий
акомпанемент і співалося гарно. Українських, російських народних
пісень співали! Валентина Федорівна та Віктор Степанович таких пісень
знали, що я, живучи в Україні, і то таких не знав, соромно зізнатися. 
Зате повернуся до борщу і відкрию вам маленьку таємницю. От Ви запи-
таєте: “А де ж там у Москві знайти таке сальце, щоб гарний борщ вдав-
ся?” А ніде. Напередодні чергової поїздки до Москви я традиційно йшов
на Бесарабський ринок за салом. Тут мене вже добре знали і привітно
зустрічали. Рубачі м’яса хутко діставали білісіньку смужечку свіжого
сальця і передавали привітання міністру. Згодом мене вже і не питали,
скільки зважити. А я жартував: “Метр сала, щоб не мало!” Бувало, що

В.С. Чорномирдін вітає учасників виставки “Нафта та газ–2002”.
Зліва направо: А.К. Кінах, Ю.А. Бойко, Фаузі Бенсарса, В.С. Чорномирдін

Під час бесіди з кореспондентом журналу “Трубопровідний транспорт”, автором
статті. 2007 р.



Нас покинул человек, который золотыми буквами вписан в мировую историю нефтяной и
газовой промышленности, лидер в освоении месторождений природного газа Западной Сиби-
ри, которым снабжается вся Европа. Мы вместе с ним прокладывали самые длинные и слож-
ные газовые трассы, применяли новые, до того неизвестные технологии, разрабатывали и
внедряли уникальное оборудование. И нынешний прогресс в народном хозяйстве стал воз-
можным благодаря нашей совместной работе. В.С. Черномырдин – человек, который при 
жизни стал легендой современной России.

В.С. Черномырдин родился 9 апреля 1938 г. в станице Черный Острог Саракташского 
района Оренбургской области. Трудовой путь начал в 1957 г. слесарем после окончания тех-
нического училища, затем работал машинистом Орского нефтеперерабатывающего завода. 
С 1957 по 1960 гг. – служба в Советской Армии. В 1966 г. закончил Куйбышевский политехни-
ческий институт им. В.В. Куйбышева по специальности “инженер-технолог”, в 1972 г. – Все-
союзный заочный политехнический институт по специальности “экономика и организация
нефтяной и газовой промышленности”, затем Высшую партийную школу. С 1966 по 1967 гг. –

начальник технологической установки Орского нефтеперерабатывающего завода. С 1967 по 1973 гг. – инструктор, заведующий промыш-
ленно-транспортным отделом Орского горкома. С 1973 по 1978 гг. – директор Оренбургского газоперерабатывающего завода. С 1978
по 1982 гг. – инструктор отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС. С 1982 по 1983 гг. – заместитель министра газовой промышленно-
сти СССР. С 1983 по 1985 гг. – заместитель министра газовой промышленности СССР, начальник всесоюзного промышленного объеди-
нения по добыче газа в Тюменской области (Главтюменьгазпром). С 1985 по 1989 гг. – министр газовой промышленности СССР. С 1984
по 1989 гг. был депутатом Верховного Совета РСФСР. С 1986 по 1990 гг. – член ЦК КПСС. С 1989 по 1992 гг. – председатель правления 
государственного газового концерна “Газпром”. С 1992 по 1998 гг. – Председатель Правительства Российской Федерации. В 1995 г. –
председатель Совета Всероссийского общественно-политического движения “Наш дом – Россия”. В августе 1996 г. был назначен заме-
стителем Председателя Совета Обороны РФ. С 1999 по 2001 гг. был депутатом Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации. С 2001 по 2009 гг. – работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине, специальным
представителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Кандидат технических наук (1982 г.). Академик Российской инженерной академии, Международной инженерной академии, Грузинской
инженерной академии. Почетный профессор Московского государственного университета (1997 г.).

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, “Знак Почета”, медалью “За заслуги перед Отечеством”
II степени, золотым орденом Святого Луки, золотым факелом Бирмингема, украинским орденом Ярослава Мудрого.

Работая на должностях министра газовой промышленности СССР и главы Газпрома, В.С. Черномырдин прилагал огромные усилия,
чтобы отрасль успешно работала и развивалась. Способствовал техническому и экономическому сотрудничеству между российским
ОАО “Газпром” и дочерней компанией “Укртрансгаз” НАК “Нефтегаз Украины”, давал советы и рекомендации по осуществлению 
необходимых мероприятий для поддержания газотранспортных систем в надежном состоянии и обеспечения транзита российского 
газа в Европу. Особое внимание он уделял людям, труженикам газовой отрасли, ветеранам-газовикам. Принял активное участие и ока-
зал практическую помощь в подготовке к изданию книги, посвященной юбилейной дате – 60-летию ввода в эксплуатацию магистраль-
ного газопровода “Дашава–Киев–Брянск–Москва”, ставшего стартовой площадкой по созданию газотранспортной системы – составной
части единой системы газоснабжения бывшего СССР.

Светлая память о Викторе Степановиче – справедливом и доброжелательном человеке, прожившем такую интересную и насыщен-
ную жизнь, навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

С.А. Винокуров,

директор ДК ”Укртрансгаз“

3 ноября 2010 г. на 73-м году ушел из жизни советник Президента 

Российской Федерации Виктор Степанович ЧЕРНОМЫРДИН
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прибувши до Москви відразу з отою валізою – в міністерський кабінет.
Завдяки дружнім стосункам я запросто проходив у кабінет Віктора Сте-
пановича. Секретарка Галина вже добре мене знала і посміхалась, див-
лячись на мою валізу, мовляв, гарний я маю гостинець з Києва! Вона
швидко сповіщала Віктора Степановича про моє прибуття і навіть не
встигала покласти телефонну трубку, як він уже відчиняв двері і тепло
запрошував “Заходь!”

Дуже прикро, що цього року Віктор Степанович пішов із життя. Та
що поробиш, рано чи пізно всі ми колись туди підемо. Сподіваюсь, 
що там ми ще зустрінемось зі старим другом. Він відчинить двері і скаже
“Заходь!” Світла йому пам’ять.

Віктор Степанович Чорномирдін залишив по собі 
багато мудрих порад. І всі вони підходять як для Росії,
так і для України. Просто і влучно: “Не можна перетво-
рювати газотранспортну систему на дійну корову – все
забирати і нічого не давати їй натомість”. Усі ми хоче-
мо, щоб усе було добре. Всі ми віримо, що буде добре. І всі
воліємо знати, коли. Напевно, варто поділити відповідь
на три та докласти зусиль, щоб те “добре” прийшло 
якнайшвидше. Адже воно потрібне ще на вчора.
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Фахівці ДК “Укртрансгаз” та її філій взяли активну участь у ро-
боті виставки і конференції. Тут були представники понад
150 підприємств з 15 країн (Австрії, Білорусі, Данії, Іспанії, Ки-

таю, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, США, Угорщини,
України, Чехії та Швейцарії).

Більше ніж 10 років  свою продукцію представляють такі галузеві
гіганти, як Rosen Europe b.v., RWE Dea АG, Schlumberger Oilfield Eastern,
Honywell, ЕС Industry Group, Tek Know Holding aps, Inogate, Hafi
Engineering, Gefco, MI Swaco, Krohne, Red Mountain Energy та інші.

У церемонії відкриття виставки взяли участь заступник Міністра
палива та енергетики України І.В. Кирюшин, голова правління НАК
“Нафтогаз України” Є.М. Бакулін, депутати Верховної Ради України,
представники Кабінету Міністрів, надзвичайні та повноважні посли
багатьох країн світу, інші офіційні особи.

Спеціалістами ДК “Укртрансгаз” були підготовлені: новий вистав-
ковий стенд, на якому презентувались можливості компанії в галузі
транспортування газу, історія виникнення та розвитку газотранс-
портної промисловості в Україні, рекламні буклети ДК “Укртрансгаз”
українською, англійською та російською мовами, в яких міститься
інформація про основні види діяльності компанії, сувенірна і реклам-
на продукція з логотипами ДК “Укртрансгаз”. 

З 2 по 4 листопада 2010 р. у Києві у Міжнародному виставковому
центрі  (Броварський проспект, 15) у рамках форуму відбулася 
14-та Міжнародна спеціалізована виставка “Нафта та Газ–2010” та
Міжнародна конференція “Нафтогазовий комплекс України: нові
рішення для підвищення продуктивності, надійності та енерго-
ефективності”. Організаторами форуму виступили Міністерство
палива та енергетики України, Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України” та виставкова компанія “АККО Інтернешнл”.

І.О. Орлов, А.М. Клюнь, В.П. Папа, П.В. Кир’янчук,
ДК “Укртрансгаз”

14-й Міжнародний нафтогазовий форум 
“Нафта та Газ-2010”
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ДК “Укртрансгаз” презентува-
ла учасникам та гостям виставки
свої можливості у сфері надання
послуг: транспортування природ-
ного газу, зберігання газу в
підземних сховищах; будівництво
та експлуатація магістральних га-
зопроводів, можливості комп-
лексного ремонту і технічного об-
слуговування газокомпресорного
обладнання, оперативно-диспет-
черське керування газотранс-
портною системою. Рекламні
фільми, які демонструвались за
допомогою плазмових екранів на
стенді ДК “Укртрансгаз”, відобра-
жали технічний та науковий потенціал компанії, основні види її діяль-
ності, газотранспортну систему України.

Стенд викликав зацікавленість у багатьох компаній та наукових
організацій – партнерів ДК “Укртрансгаз”. Серед них – відкриті
акціонерні товариства “Укргазпроект”, “ІВП “ВНІПІТРАНСГАЗ”, 
“Мотор Січ”, “Укрнафта”, “Дрогобицький машинобудівний завод”,
представництво Rosen Europe b.v., ЗАТ “Концерн НАДРА”, ТОВ 
“ПауерЕксперт”, компанії “Сатурн Дейта Інтернешнл”, Schlumberger
та багато інших.

Під час проведення виставки керівники та фахівці ДК “Укртранс-
газ” провели переговори та ділові зустрічі з фахівцями зацікавлених
фірм і організацій, зокрема з Е.ОН Рургаз АГ, Rosen Europe b.v. тощо.

На стенді ДК “Укртрансгаз”, у кімнаті переговорів проведео
нараду фахівців ДК “Укртрансгаз” з фахівцями Рургазу щодо нових
підходів до створення і реалізації програми науково-технічного
співробітництва компаній на 2011 рік. Було прийнято рішення про
те, що згадана програма має будуватись на принципах підвищення
ефективності від її реалізації, прагматизму, підвищення актуальності
вирішуваних питань і оперативності їх вирішення. 

На нараді було вирішено провести ще одну двосторонню зустріч
у 2010 р. з обговорення Програми науково-технічного співробітниц-
тва на 2011 рік та нових підходів щодо її здійснення. 

Під час виставки учасникам і гостям були вручені проспекти і
рекламні матеріали ДК “Укртрансгаз”. Експозицію компанії відвідали
більш як 1500 спеціалістів, серед них – фахівці Кабінету Міністрів 
України, Мінпаливенерго, а також представники компаній Росії,
Німеччини, Польщі, Румунії, програм INOGATE Європейської комісії,
а також більш як 200 представників філій ДК “Укртрансгаз”. 

Усі, хто відвідав стенд компанії, отримали вичерпну інформацію
про діяльність ДК “Укртрансгаз”, а також контактні телефони
відповідних фахівців для проведення ділових переговорів та подаль-
шої співпраці за різними напрямами діяльності компанії. 

Великий інтерес виставковий стенд викликав у відвідувачів –
представників українських організацій, компаній, навчальних за-
кладів, у тому числі Національної Академії наук України, НТУ “КПІ”,
ІФНТУНГ, Національного університету України ім. Т.Г. Шевченка, ря-
ду інших організацій, а також таких видань, як “Енергобізнес”, “Наф-
та і газ”, “Термінал”, “Техсовет”.

У роботі Міжнародної конференції “Нафтогазовий комплекс 
України: нові рішення для підвищення продуктивності, надійності та
енергоефективності”, яка проходила 3 листопада в Торгово-проми-
словій палаті України (вул. Велика Житомирська, 33), взяли участь
понад 200 іноземних та вітчизняних фахівців нафтогазового компле-
ксу, представники міжнародних організацій та преси.

З привітанням до учасників конференції звернулися заступник
Міністра палива та енергетики України І.В. Кирюшин та голова
правління НАК “Нафтогаз України” Є.М. Бакулін. Вони підкреслили
важливість нафтогазового комплексу у розвитку економіки країни.
Головуючими на конференції були голова правління НАК “Нафтогаз
України” Є.М. Бакулін та його заступник В.П. Чупрун і начальник

управління науково-технічної політики компанії
П.М. Хомик. На конференції виступили близько 
30 доповідачів з 15 країн. З доповіддю “Національ-
на акціонерна компанія “Нафтогаз України”: стра-
тегічні пріоритети розвитку” виступив Є.М. Бакулін.

Від ДК “Укртрансгаз” з доповіддю “Газотранс-
портна система України: надійність і безпека тран-
зиту газу до Європи” виступив начальник науково-
технічного управління І.О. Орлов. Серед виступів
найбільший інтерес викликали доповіді начальника
управління по роботі з країнами ближнього 
зарубіжжя ВАТ “Газпром” А.А. Подмишальського,
старшого радника генерального секретаря Міжна-
родного газового союзу Еріка Гондера, незалежно-
го експерта з енергетичних питань В.Л. Саприкіна,
начальника департаменту з питань закупівлі газу та

потужностей – Схід компанії “RWE Supply&Trading GmbH” Еріка Кол-
сте, заступника начальника відділу департаменту співробітництва 
з питань транзиту та постачання природного газу НАК “Нафтогаз 
України” І.О. Стукаленка, генерального менеджера компанії “ЕКОЛ
Брно” Станіслава Весели, начальника відділу Інституту транспорту
газу ДК “Укртрансгаз” І.І. Шваченка, юриста юридичної фірми “Гід
Луарет Ноель” В.Є. Юрківа та інші.

Участь фахівців ДК “Укртрансгаз” у щорічній Міжнародній вис-
тавці і конференції надала можливість ознайомитись з передовим
досвідом вітчизняних та зарубіжних нафтогазових компаній, з проце-
сом реформування в сучасних умовах, а також ознайомити присутніх
з діяльністю та перспективами  ДК “Укртрансгаз”.

За активну участь у роботі виставки і конференції, яка сприяла
значному зростанню позитивного іміджу як компанії в цілому, так і
усього нафтогазового комплексу України, ДК “Укртрансгаз” наго-
роджено Почесним дипломом.
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Зокрема, розглядалася пропозиція щодо перерозподілу статей
витрат на лікування, оздоровлення працівників та їхніх родин,
проведення культурно-масової, фізкультурної роботи серед

працівників ДК “Укртрансгаз” та їхніх дітей.
Директор ДК “Укртрансгаз” С.О. Вінокуров під час внесення про-

позицій змін сказав: “Апарат компанії пропонує замість забезпечен-
ня пільговими путівками надавати матеріальну допомогу на оздоро-
влення в розмірі двох посадових окладів під час щорічної відпустки,
що дасть можливість працівникові та його сім’ї самостійно вибирати
місце відпочинку. Джерелом фінансування буде фонд оплати праці”.
При цьому якщо працівник виявить бажання скористатися путівкою
(у тому числі й сімейною) на бази відпочинку, в пансіонати, санаторії,
що перебувають на балансі ДК “Укртрансгаз”, пропонується купува-
ти їх за собівартістю. В існуючій редакції Колективного договору 
(п. 4.13), якщо співробітник купує путівку в пансіонати та на бази
відпочинку, що не перебувають на балансі Компанії, Договором 
передбачено виділення йому матеріальної допомоги в розмірі 50%
посадового окладу. У випадку придбання путівки на бази відпочин-
ку, які перебувають на балансі компанії, передбачається 10% оплата
повної вартості путівки (у тому числі й сімейної) та матеріальна допо-
мога на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу.

“Запропоновані нововведення допоможуть зняти питання пере-
розподілу пільгових путівок і дадуть працівникові можливість самос-
тійно вибирати спосіб і місце свого відпочинку”, – відзначив С.О. Ві-
нокуров.

Ще одне нововведення стосується організації відпочинку для
дітей співробітників – планується, що адміністрація ДК “Укртранс-
газ” буде укладати договори з дитячими оздоровчими таборами і
братиме на себе видатки на придбання дитячих путівок, співробітни-
кові ж буде запропоновано оплачувати прибутковий податок або
15% вартості путівки.

Також пропонується в 2011 р. у рамках відрахувань профспілко-
вим організаціям на культурно-масові заходи додатково виділити
кошти за рахунок апарату компанії. При цьому слід зазначити, що 
загальний обсяг коштів, відрахованих на проведення культурно-ма-
сової, фізкультурної роботи серед працівників компанії та їхніх дітей,
а також на добродійну діяльність, не зміниться і дасть змогу прове-
сти всі заплановані заходи на належному рівні й у повному обсязі.

У випадку прийняття запропонованих змін до Колективного 
договору це дасть можливість виключити статтю витрат на пільгові
путівки, а кошторис 2011 р. сформувати в розмірі 0,5% фонду опла-
ти праці з розрахунку витрат тільки на культмасову роботу, спорт,
придбання санаторно-курортних путівок для пенсіонерів.

Присутні на нараді представники профспілкових організацій під-
тримали ініціативу публічного обговорення ініціатив апарату компа-
нії в колективах і домовилися впродовж місяця підбити підсумки 
на загальній конференції профспілкових організацій та апарату ком-
панії.

Однією з передумов безперебійної роботи та розвитку всіх 
галузей економіки країни є своєчасне та якісне постачання
газу магістральними газопроводами. Питання охорони

об’єктів газотранспортної системи (ГТС) заслуговують на особливу
увагу в зв’язку з їх стратегічним значенням, що зумовлює підвище-
ний ступінь їхньої небезпеки, а також наявність фактів завдання 
шкоди майну з боку третіх осіб (крадіжки та/або пошкодження).

Метою охорони об’єктів ГТС є забезпечення безперебійного
транспортування природного газу, а також стабільного функціону-
вання підрозділів, які призначені для технологічного та матеріально-
технічного забезпечення їх діяльності. 

Законами України “Про нафту і газ”, “Про трубопровідний транс-
порт”, Указом Президента України від 5 липня 2004 р. №741 “Про
заходи щодо забезпечення додержання законодавства у сфері над-
рокористування” та постановами Кабінету Міністрів України визна-
чено напрями ефективної організації заходів з безпеки та охорони
особливо важливих об’єктів ГТС України.

Для забезпечення виконання поставленого завдання необхідна
система безпеки, яка б давала можливість завчасного виявлення
спроб несанкціонованого вторгнення на об’єкт, виявлення місця
проникнення та перехоплення порушника. Крім того, обов’язковою
вимогою до системи безпеки є своєчасне виявлення спроб втручан-
ня в технологічний процес, розкрадань і проявів вандалізму.

Питання організації ефективної охорони та безпеки об’єктів УМГ
“Харківтрансгаз” постійно перебуває в полі зору керівництва філії.

З метою підвищення ефективності стану охорони особливо важ-
ливих об’єктів ГТС 24 листопада 2010 р. на базі Пролетарського
ВУПЗГ під головуванням директора УМГ “Харківтрансгаз” П.Ф. Сле-
сара було проведено семінар-нараду з питань організації охорони
та пропускного режиму на об’єктах філії. У нараді взяли участь 
начальник управління безпеки ДК “Укртрансгаз” А.М. Старчик, 
начальник відділу організації охорони об’єктів ДК “Укртрансгаз” 
І.В. Фурсенко, начальник відділу безпеки УМГ “Харківтрансгаз” 

24 листопада 2010 р. відбулася робоча нарада керівників апарату
ДК “Укртрансгаз” та голів профспілкових організацій філій ком-
панії, які представляють робочі колективи всіх філій і структур-
них підрозділів компанії. 
Основною темою наради стало обговорення пропозицій апарату
компанії про внесення змін до Колективного договору на 2010–
2012 рр., а саме – до пункту 10.1.8. – відрахування профспілковим
організаціям.

О.О. Мостицька, ДК “Укртрансгаз”

Ініціативи щодо
внесення змін до
Колективного договору 

А.І. Курбатов, УМГ “Харківтрансгаз”

Безпека та охорона 
об’єктів газотранс-
портної системи
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Ю.І. Пупань, директор ТОВ “НВП Преміум Інжинірінг” В.В. Кривиць-
кий (керівник компанії-підрядника з виконання комплексу робіт з
облаштування інженерно-технічними системами безпеки на об’єктах
УМГ “Харківтрансгаз”) та представники підрозділів охорони філії.

Проведення цього заходу передбачало здійснення ретельного 
та критичного аналізу стану охорони об’єктів філії і визначення 
оптимальних шляхів вирішення проблемних питань.

Після привітання учасників семінару-наради директор УМГ “Хар-
ківтрансгаз” П.Ф. Слесар проаналізував стан охорони об’єктів філії
та звернув увагу присутніх на організацію ефективної охорони
об’єктів на прикладі Пролетарського ВУПЗГ.

Ю.І. Пупань у своєму виступі підкреслив, що у поточному 2010 р.
намітився прогрес у забезпеченні безпеки об’єктів філії. Так, праців-
ники філії (інструктори) разом з представниками правоохоронних
органів та співробітниками ДП “Нафтогазбезпека” проводять значну
профілактичну роботу, спрямовану на попередження та своєчасне
виявлення фактів завдання шкоди майну філії (крадіжки, пошкод-
ження майна тощо). У 2010 р. працівниками ТОВ “НВП Преміум
Інжинірінг” на Пролетарському ВУПЗГ повністю закінчено монтаж 
та введено в експлуатацію інженерно-технічну систему безпеки. 
Ця система забезпечує цілодобове відеоспостереження, охорону
периметра об’єкта та контроль доступу, що значно підвищило
рівень безпеки підрозділу філії. 

У свою чергу головний інженер Пролетарського ВУПЗГ О.В. Івань-
ков підтвердив ефективність встановленої системи периметральної
охоронної сигналізації з відеоспостереженням. У серпні 2010 р. ця
система зафіксувала факт виникнення пожежі на відстані двох кіло-
метрів від периметра об’єкта. Це дало змогу своєчасно вжити
відповідних заходів. Також він відзначив, що встановлення такої 
системи охорони об’єкта, крім виконання своєї основної функції 
з охорони, значно підвищує ефективність роботи структурного
підрозділу філії.

В.В. Кривицький у своєму виступі охарактеризував систему відео-
спостереження та контролю, звернувши увагу на її основні перева-
ги та спроможність до подальшої модернізації й вдосконалення.

Також на семінарі-нараді висвітлювалися й питання стану органі-
зації пропускного режиму на об’єктах філії. Зокрема, І.В. Фурсенко у
своєму виступі відзначив, що важливу роль в охороні об’єктів ГТС
відіграє пропускний режим, та виразив надію на його покращання із
введенням у дію нових нормативно-правових документів ДК “Укр-
трансгаз” з цього питання.

На думку А.М. Старчика, система периметральної охоронної сиг-
налізації, впроваджена на Пролетарському ВУПЗГ, є значним досяг-
ненням у напрямі підвищення ефективності охорони об’єктів ГТС.
Однак для покращення отриманих результатів доцільним є форму-
вання механізму мотивації персоналу об’єктів ГТС щодо забезпечен-
ня швидкої реакції на виявлені порушення системи охорони та без-
пеки.

У ході проведення наради відбулося обговорення актуальних 
питань. Проблемні питання були ретельно проаналізовані під час 
виступу учасників наради – інструкторів Запорізького ЛВУМГ 
С.М. Диннікова (Дніпропетровський проммайданчик) та А.В. Клєвцо-
ва, інструкторів Шебелинського ЛВУМГ (Панютинський проммай-
данчик) М.П. Співака, Миколаївського ЛВУМГ В.П. Мирошниченка,
Криворізького ЛВУМГ Ю.В. Петрова та інших учасників наради. 

Учасники наради побували на об’єктах охорони Пролетарського
ВУПЗГ і на практиці ознайомились з особливостями функціонування
та застосування засобів інженерно-технічної системи безпеки
об’єкта. 

За підсумками проведення наради відпрацьовано рекомендації
щодо посилення пропускного режиму на об’єктах філії, а також
щодо вивчення всіх позитивних результатів у роботі периметральної
охоронної сигналізації та системи відеоспостереження Пролетарсь-
кого ВУПЗГ.
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Зазначена зустріч проходила в Москві одночасно з VIII Міжна-
родним форумом “Газ Росії–2010”, у якому також взяли участь
представники української делегації і на якому з доповіддю

“Співробітництво України і Росії в газовій сфері” виступив заступник
голови правління НАК “Нафтогаз України” В.П. Чупрун.

Тематика другої зустрічі експертів НГСУ та РГТ була визначена на
першій їхній зустрічі в Києві 30 червня 2010 р. з плановим порядком
денним “Енергоефективність та енергозбереження в газовій сфері”.

РГТ представило на розгляд експертів роботи з підготовки
російського законодавства у сфері енергозбереження та енерго-
ефективності. У своєму виступі директор РГТ О.А. Стариков деталь-
но висвітлив питання вдосконалення законодавчої бази Росії в сфері
енергозбереження. Він зазначив, що питання енергозбереження та
підвищення енергетичної ефективності є одними з важливих пріори-
тетів Росії. Прийнятий наприкінці 2009 р. Федеральний закон “Про
енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності і про
внесення змін в окремі законодавчі акти” включає ряд конкретних
термінів реалізації його положень.

У своєму виступі заступник голови правління НАК “Нафтогаз 
України” В.П. Чупрун відмітив, що ще в 1997 р. в Україні було затвер-
джено перший програмний документ діяльності в сфері енергозбе-
реження – “Комплексну державну програму енергозбереження 
України”, в якій для усіх галузей, в тому числі і для нафтогазового
комплексу, було визначено основні першочергові масштабні заходи
з енергозбереження.

До основного виду ПЕР, які використовуються підприємствами
НАК “Нафтогаз України”, відноситься природний газ – 84,6%, що 
визначає пріоритет проведення робіт щодо зменшення його витрат.

У галузі транспортування газу найбільш значними напрямами
енергозбереження визначено:

заміну газотурбінних агрегатів на ГПА нового покоління;
впровадження прогресивних методів ремонту газопроводів;
утилізацію вторинних енергетичних ресурсів на компресорних

станціях з газотурбінними газоперекачувальними агрегатами;
утилізацію надлишкового тиску газу на ГРС та ГРП великих про-

мислових споживачів;
організаційно-технічні заходи з обліку кількості транспортова-

ного газу.
В компанії розроблено програму науково-технічного забезпечен-

ня розвитку ГТС, що входить як складова частина до державної
“Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. та подальшу
перспективу”.

У виступі генерального секретаря НГСУ Г.М. Бабієва було зазна-
чено, що Закон “Про енергозбереження” було прийнято в Україні 
в 1994 р. За цей час проведено значну практичну роботу в сфері
створення правових умов, технологій, об’єктів із забезпечення
енергозбереження та енергоефективності існуючого обладнання,
охорони довкілля, зменшення викидів СО2, використання електрич-
ної та теплової енергії, отриманої за рахунок утилізації скидного 
потенціалу.

На підприємстві ДК “Укргазвидобування” – в її Шебелинському
відділенні з переробки газового конденсату та нафти працює коге-
нераційна електростанція (КЕС) потужністю 6 МВт, яка використовує
тепло димових газів від технологічних печей газофракційних устано-
вок. За рік генерується 40 млн. кВт•год електричної енергії і близько
50 тис. Гкал теплової енергії, яка повністю забезпечує її потреби 
та близько 90% в електроенергії на Шебелинському відділенні. 
З початку експлуатації електростанцією вироблено близько 
135 млн. кВт•год електроенергії. Також значно зменшується забруд-
нення довкілля та викиди парникових газів в атмосферу.

Ефективно працює з 2003 р. у Львівському газопромисловому
управлінні газотурбінна електростанція “Локачі” потужністю 8,8 МВт,
яка використовує газ регенерації, який раніше спалювався на фа-
келі, що дало можливість щорічно виробляти майже 65 млн. кВт•год
електроенергії. За період експлуатації електростанцією “Локачі” 
вироблено близько 456 млн. кВт•год електроенергії.

У Полтавському газопромисловому управлінні в 2009 р. введено
в експлуатацію утилізаційну детандерну енергетичну установку
УДЕУ-2500, яка за рахунок енергії тиску газу при його розширенні на
турбіні детандера дає змогу отримати додатковий “холод” для
більшого виробництва вуглеводнів та електроенергії на генераторі
для забезпечення власних споживачів. Щорічне виробництво елек-
троенергії становить близько 15 млн. кВт•год. 

Уся електроенергія, яка виробляється власними електро-
станціями, становить близько 45% від загального споживання елек-
троенергії філіями ДК “Укргазвидобування”.

На засіданні також виступили директор Інституту проблем нафти
і газу РАН А.Н. Дмитрієвський, який надав ряд пропозицій щодо
зближення та координації наукових досліджень Росії і України в га-
зовій сфері, та голова НП “СОПКОР” Б.В. Будзуляк.

Наступне засідання експертних робочих груп Національної газо-
вої спілки України та Російського газового товариства заплановано
провести в першому кварталі 2011 р. в Україні на базі одного з
підприємств НАК “Нафтогаз України”.

17 листопада 2010 р. в Москві відбулося друге спільне засідання
експертних робочих груп Національної газової спілки України
(НГСУ) та Російського газового товариства (РГТ). З української
сторони у засіданні взяли участь представники Національної газо-
вої спілки України, НАК “Нафтогаз України”, Української нафтога-
зової академії, а з російської – представники Російського газово-
го товариства, ВАТ “Газпром”, Російської академії наук, Міністер-
ства закордонних справ РФ, НП “СОПКОР”. Українську експертну
групу очолював заступник голови правління НАК “Нафтогаз Украї-
ни”, член Ради НГСУ В.П. Чупрун, а російську експертну групу – 
заступник голови Державної Думи Російської Федерації, прези-
дент Російського газового товариства В.А. Язєв.

Б.О. Клюк, ДК “Укртрансгаз”

Друга зустріч експертів Національної 
газової спілки України та Російського 
газового товариства 
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Яка особливість експлуатації газопроводів у Донецькій області,
в Донбасі? По-перше, газопроводи проходили територією ви-
роблених вугільних шахт. Прокладання газопроводів здійсню-

валося підземним способом. Але цей спосіб мав негативний фактор.
Через осідання земної поверхні спостерігалася напруга в трубах, яка
не знімалася. Тоді інститут “Південгіпрогаз” перейшов на проекту-
вання наземних газопроводів, так звані змійки. Тобто, температурні
напруги, пов’язані з осіданням земної поверхні, повинні були ком-
пенсуватися за рахунок переміщення прямолінійної труби.

Але це теоретично, а на практиці траплялося, що трубопроводи
звалювалися з опор. Це ще більше ускладнювало їх експлуатацію.
Та ми набували досвіду і згодом удалося досягнути більш-менш
надійної експлуатації газопроводів.

Другий фактор, який характеризує роботу Донецького управ-
ління магістральних газопроводів, – це швидке нарощування спожи-
вання природного газу. Зокрема, на ділянці газопроводу “Амвро-
сіївка–Єнакієве–Слов’янськ” було підключено безліч міст, у тому
числі Єнакієве, Горлівка, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ,
Слов’янськ. А в Костянтинівці, Єнакієвому, Горлівці – хімічні заводи.
Споживання газу різко зростало. Запас газу в трубі невеликий, тому
були різкі добові коливання тиску, що змушувало нас дуже уважно
ставитися до подачі газу споживачам. 

Третя характерна риса – те, що первинний розвиток магістраль-
них газопроводів і підключення важливих промислових споживачів
відбувалося в період занепаду видобутку газу на краснодарських
промислах – основних постачальниках газу Донбасу. У зв’язку з
падінням видобутку зниження тиску підземного газу на промислах,
низькотемпературна сепарація й осушування його проводилися 
недостатньо. У газопроводи надходив конденсат і волога, що 
також ускладнювало експлуатацію, особливо на ділянках з 
наземними газопроводами. У цей період ми змушені були задіяти

конструкції власного винаходу. Це були пиловловлювачі, ємності
для збирання конденсату на трасі й вивезення його за межі траси,
тому що не весь конденсат можна було вловити пиловловлювачами.
На багатьох ділянках газопроводу створювалися або пробки, або
рідинні опори. 

Гідратоутворення на газопроводі також були серйозною переш-
кодою для експлуатації магістральних газопроводів. Якщо врахува-
ти, що ємність газопроводів була невисока, а відбирання газу спожи-
вачами значне, то ми практично весь цей час працювали в екстре-
мальних умовах. 

Для боротьби з гідратами й конденсатом ми впровадили конден-
сатозбірники на зразок зрошувальних камер. Сенс полягав у тому,
що якщо діаметр газопроводу становив 700 мм, то в цій зрошу-
вальній камері було 1000–1200 мм. Там швидкість падала й рідина 
залишалася в цій камері. Ми в нижній частині врізали трійник і виво-
дили конденсат у ємність. 

Ця подія відбулася в Дзержинську. Ранком десь о шостій годині
диспетчер Донбастрансгазу зателефонував мені й повідомив, що
припинилася подача газу в місто. Викликали ремонтників Крама-
торського лінійного управління. Я одразу виїхав на місце аварії. Там
уже був голова Дзержинского міськвиконкому, який запропонував
допомогу. Я попросив кілька шахтних рештаків. Рештаки – це еле-
менти конструкції підземного вугільного транспортера. Їх швидко
доставили. Місце гідратного утворення знайшли шляхом відстуку-
вання газопроводу. Підв’язали рештаки. З огляду на те, що не було
іншого горючого, туди залили метанол, додали кошму, ганчір’я й 
почали гріти трубу. У цей час приїхав заступник голови облвиконко-
му Піклун Володимир Федорович. Я йому пояснив обстановку, усе
розповів. Але з ним був фотограф, який сфотографував всі ці наші
“нововведення”, які були заборонені технікою безпеки. Але ж у нас
не було іншого виходу, і ми змушені були таким способом ліквідову-
вати аварію. 

Цей знімок з нашим “прогріванням” наземного газопроводу 
потрапив до міністра газової промисловості Дінкова, і у мене відбу-
лася з ним розмова. Дінкову я також пояснив ситуацію. Я пояснив,
що у нас, у всьому управлінні за наявності більше ніж 70 км назем-
них газопроводів, на жаль, немає жодної газопересувної (паропере-
сувної) установки.

Після цієї зустрічі з міністром така установка нам була виділена, й
вона часто ставала нам у нагоді. 

Доводилося враховувати ще одну особливість нашої експлуатації
магістральних газопроводів – те, що ми не могли витримувати одна-
кові тиски газу на вході й на виході до промислових споживачів. Нам
вдавалося втримувати 12 атм тільки на вході. У зв’язку з цим усклад-
нювалася робота з обліку газу й недопущення розбалансування. 
Однак ми продумали питання розрахунку вимірювальних пристроїв
на зниженому тиску. І все-таки ми справлялися, й головний інженер
Укргазпрому Максимов Володимир Петрович найчастіше відзначав
нас. Ми маємо 12 атм на вході, а на виході нам би видати хоч 8 або
6 атм. Там розрахункова схема в самій діафрагмі приладу. Є припус-
тимі межі. Ми в межах припустимого й працювали.

Ще однією особливістю Донбастрансгазу була відсутність кадро-
вих фахівців – газовиків. Колективи районних управлінь і управління
магістральних газопроводів були набрані з місцевих фахівців: шах-
тарів, будівельників, гірників. Всі вони активно включилися в роботу
з освоєння нових виробництв. У цьому велику підмогу надав началь-
ник управління Туманян Микола Григорович і начальник виробничо-

В.С. Закревський, 
ветеран УМГ “Донбастрансгаз”

Я стояв біля витоків створення
Донбастрансгазу

Донецьке управління було створено в травні 1959 р.
Воно обслуговувало 590 км газопроводів, 5 ГРС 
і мало два районних управління – Таганрозьке 
й Макіївське. Все інше було побудовано, створено,
газифіковано в період моєї роботи в УМГ “Донбас-
трансгаз”. А там я працював з часу його створення
по 1989 р., з 1972 по 1987 р. – головним інженером.
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Першим моїм учителем був начальник управління Петрусенко
Олексій Федосійович, який досі живий. Завдяки йому я полю-
бив газову промисловість і присвятив себе їй. Газ – це все в

нашому житті. Тому я завжди перед ним стояв навколішки.
Другий урок, даний мені Олексієм Федосійовичем, – це сувора

дисципліна в газовій промисловості. Якщо ти не будеш на “Ви” з 
газом, тобі робити в цій галузі нічого. Тому що газ – він твій друг, 
коли ти з ним на “Ви”, а коли ти його зневажаєш, то стає ворогом,
як показує щоденний життєвий досвід. 

Самим пам’ятним періодом моєї роботи в Краматорському управ-
лінні газопроводів були роки, коли газ був великим дефіцитом. Тиск
на магістральних газопроводах був 12, 15, іноді 20 атм. У зимові
скрутні часи у всіх керівників-господарників міст, районів була одна
проблема – як дістати газ, як забезпечити ним населення. Вони 
зверталися з проханням: добавте тиск газу хоч на 0,1 атм, бо
підприємство чи район гине без газу. Усі розуміли, що Донбас був і
залишається найбільшою промисловою базою й без газу він жити
не може. Тому й уряд, і партія, розуміючи це, ухвалили рішення про
будівництво могутнішого газопроводу в район Донбасу. Це газо-
провід “Новопсков–Краматорськ” діаметром 1020 мм, довжиною 
на Краматорській ділянці 74 км. І в грудні 1980 р. державна комісія
підписала акт прийняття в експлуатацію першої черги цього газо-
проводу. 

Будівництво було дуже складним. Велику увагу йому приділяли
тодішній директор Донбастрансгазу Кашкін Анатолій Олексійович і
його незмінний помічник, незамінний трудівник Анохін Гаврило Дми-
трович. Вони й днювали, й ночували разом з нами, тиснули на
будівельників. Треба було додержуватись строків будівництва, нас
смикали керівники експлуатаційних організацій. 

Після підписання акта прийняття газопровід пройшов випробу-
вання. А безпосередньо пуск газу відбувся 6 січня 1981 р. Десь до 
18 год 6 січня газ надійшов до нас на Краматорську ділянку із Сєве-
родонецького управління. Ми здійснювали контроль, зробили про-
дування і у нас до 18.00 на крані №120 (це січний кран другої черги
компресорної станції “Лоскутівка”) тиск був 42 атм.

В.П. Пархоменко, 
ветеран УМГ “Донбастрансгаз”

Відданий 
своїй справі 

У Краматорському управлінні газопроводів 
я пропрацював з 1974 по 2005 р. З них перші чотири
роки – старшим інженером з експлуатації ГРС,
наступні два – начальником ЛЕС, інші 22 роки –
заступником начальника управління.

го відділу, згодом – головний інженер Козлов Володимир Георгійо-
вич. Багато уваги приділялося вивченню експлуатації магістральних
газопроводів, газорозподільних станцій, їх практичному освоєнню.
А от компресорні станції в Донбастрансгазі з’явилися набагато
пізніше. Навчання проводилося на хорошому рівні, та й самі люди
були зацікавлені. І через три–чотири роки ми вже мали досить про-
фесійний колектив, який у тих складних умовах зумів забезпечити
безперебійну подачу газу. Крім того випадку, у нас у Дзержинську 
не було серйозних порушень.

Коли виснажилися краснодарські, ставропольські родовища, то
з огляду на важливість Донбасу, Донецького промислового району
терміново були побудовані перемички “Шебелинка–Слов’янськ”
довжиною понад 70 км. Причому побудовані дуже оперативно, про-
тягом восьми–дев’яти місяців. Цьому сприяло ще й те, що викори-
стання газу в доменному виробництві давало значну економію кок-
су. Незважаючи на те, що Шебелинка сама перебувала вже на ви-
робітку, проте така допомога Донбастрансгазу була дуже потрібна.
Тоді вже будувалися газопровід “Новопсков–Лоскутівка”, по якому
йшла подача газу із Середньої Азії, Лоскутівська компресорна
станція та інші.

З огляду на те, що Донбас – великий промисловий район України,
раніше в Радянському Союзі Донецькому управлінню приділялася
серйозна увага. Навіть у той період, коли вже виникли нестачі газу
через виснаження краснодарських газових промислів, у дуже опе-
ративному порядку йшло будівництво других, третіх ниток, нових
відводів. 

Велике відбирання газу здійснювали промислові споживачі, зок-
рема, підприємства металургії, хімії, машинобудування, промисло-
вості будівельних матеріалів – цементної і скляної.

У 70-х роках газопроводи будувалися оперативно, у короткий
термін. Ми в той час перебували в підпорядкуванні Головгазу Союзу,
а потім були включені до складу Укргазпрому. Укргазпром також
приділяв серйозну увагу із забезпечення надійної експлуатації
магістральних газопроводів. У той час добове споживання газу 
в літній період становило від 40 до 60 млн. м3, а в зимовий – 
100–120 млн. м3. 

На святкуванні 50-річчя Донбастрансгазу я поцікавився у диспет-
черів, яку кількість газу за добу подається зараз. І дізнався, що за 
добу подається 4 млн. м3, а іноді навіть менше. Це дуже характерна
цифра. Вона багато про що говорить: по-перше, більш ощадливо
ставляться до споживання газу, по-друге, промисловість не працює,
а це дуже сумно.
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О 18.00 мені надійшла команда від диспетчерської служби пода-
вати газ далі по газопроводу у бік Краматорська. Я сказав напутні
слова, які пам’ятаю й зараз: “Нарешті подаємо великий газ у Дон-
бас”. Ми стояли вдвох з лінійним трубопровідником Сереховим Ва-
димом Олександровичем біля крана №120. За моєю командою він
відкрив байпас крана, і газопровід до Краматорська почав наповню-
ватись газом. Це тривало десь годин шість. А далі в робочому 
порядку газ почав надходити у діючі газопроводи “Амвросіївка–
Горлівка–Слов’янськ” і “Амвросіївка–Горлівка–Краматорськ”. Це бу-
ли наші перші донбаські магістральні газопроводи. І саме знаменне,
що пройшли роки, й газ по цих газопроводах пішов у зворотньому
напрямку. Це була велика подія в розвитку газотранспортної систе-
ми Донбастрансгазу. Тиск у газопроводі став 30–32 атм, доходило до
38 атм (для нас це був високий тиск). Це створювало певні додаткові
труднощі на виробництві. З’явилося більше витоків, які потрібно 
було усувати. Але поступово ми ввійшли в режим роботи з більшим
тиском, і цей режим став для нас надійним, тому що за весь період
моєї роботи, та й зараз ми не допустили жодного припинення подачі
газу ні маленьким, ні великим споживачам. 

Пізніше було запущено другу чергу газопроводу “Краматорськ–
Донецьк” діаметром 1020 мм. А вже коли я пішов на пенсію, цей 
газопровід був доведений до Маріуполя. Я пам’ятаю слова нашого
колишнього президента Леоніда Даниловича Кучми, який сказав,
що тепер і Маріуполь не залежить від російського газу й завжди 
буде з газом. Адже раніше Маріуполь забезпечувався російським га-
зом (компресорні станції в районі Таганрога). Росіяни перекривали
газ, якщо були якісь затримки в оплаті. З тих пір це все припинилося. 

А далі з пуском цього газопроводу розпочалася велика газифі-
кація всього промислового й сільського району Донбасу. Особливо
мені запам'ятався ще один випадок – будівництво газопроводу до
Углегірської ГРЕС – найбільшої ГРЕС Донбасу. Добре розвивався ви-
добуток газу. А от споживачів газу не встигали газифікувати. І урядом
було ухвалено рішення: ця найбільша ГРЕС (тим більше, що Донбас
завжди страждав від несприятливої екології) має працювати не на
мазуті і вугіллі, а на газу. З 1983 р. було побудовано першу чергу га-
зопроводу до Углегірської ГРЕС довжиною 46 км і діаметром 720 мм.

У листопаді мені пощастило подати до цієї ГРЕС газ. Усе було 
готово. Ця ГРЕС була найпотужніша, тому на період пуску й налагод-
ження всього виробництва я направив туди досвідченого операто-
ра Богдана Валерія Васильовича, а також чотирьох навчених моло-
дих операторів. 

Чим ця подія була знаменною? Якщо трішки заглибитися в історію,
то ця ГРЕС працювала раніше на вугіллі. Спалювалося сотні тонн вугіл-
ля за добу. Скільки там утворювалось золи, скільки кіптяви висипа-
лося на навколишню територію – це важко собі уявити! І раптом із
труби йде білий димок, горить газ – і ніякої золи, ніяких відходів! 

Ви можете собі уявити, що це було для людей? Це було звільнен-
ням людей від пекельної праці, особливо при збиранні золи.

І ще один момент – працівники ГРЕС дуже скрупульозно ставили-
ся до аналізу газу, який ми їм подавали. Це правильно. Впродовж
восьми годин вони постійно брали газ на аналіз у свої лабораторії.
Адже для них це теж було вперше. Скільки разів вони зверталися:
“Давайте ще трішки витиснемо повітря”, хоча там уже ніякого
повітря не було. У мене був прямий контакт з директором ГРЕС 
Панасовським Олегом Григоровичем. Запам’ятався випадок, коли
через пізній вечір ми вирішили газ не подавати. Я не давав згоди. 
Вони надіслали нам офіційну телефонограму за підписом директора,
що ГРЕС готова прийняти газ. Це було десь о 19-й вечора. Подали
газ, а десь через дві години телефонує мені директор Олег Григоро-
вич і запрошує на станцію подивитися, як горить газ у котлах.
Надіслав за мною машину. Я із задоволенням поїхав. Там стояла 
юрба людей. Ніхто не пішов додому: ні співробітники бухгалтерії, ні
диспетчерської служби – усі стояли й дивилися. Це треба було бачи-
ти – у людей були сльози радості на очах! 

Що нам ще дав газопровід “Новопсков–Краматорськ”? Почалася
масова газифікація сільської місцевості. Найбільший промисловий
район у Донецькій області – Артемівський. Там розташований завод
шампанських вин. Його почали газифікувати. Ми будували газопро-
води-відводи від ГРС, а далі газ передавався міськгазам. Мені доводи-
лося часто бачити людей, які користувалися вугіллям. Його потріб-
но було купити, привезти. Скільки турбот і проблем! І яка радість 
була на обличчях цих людей, коли їм підключили газ. Вони дякували
всім, включаючи Господа Бога. Тепер у них був газ, чисті каструлі, у
будь-який момент його можна було запалити. Це завжди хвилювало
мене до глибини душі, радувало, що своєю працею й працею коле-
ктиву Краматорського управління ми беремо участь у газифікації 
населення, приносимо таку радість і комфортні умови людям.

Далі пішла газифікація Костянтинівського, Олександрівського,
Краснолиманського районів, і при цьому дуже велика увага приділя-
лася жителям сільської місцевості. 

Що я ще хочу сказати? Завжди мене вражала міцна дружба,
взаємодопомога, взаєморозуміння в середовищі газовиків. Чи то
сєверодонеччани, макіївчани або шебелинці. Газовики одного 
управління допомагали сусідам часом навіть у збиток собі. У газовій
промисловості це свята справа – допомагати один одному. 

У країні почалося будівництво АГНКС. Це теж дуже велика, важ-
лива загальнодержавна справа – перевести автомобільний транс-
порт на газове паливо. У нас у Краматорському управлінні першою
побудували Слов’янську АГНКС, потім Костянтинівську, Краматорсь-
ку, Дружківську і була на черзі Артемівська. Уже вибрали проммай-
данчик для Ізюмської, але все зупинилось. Чому так? У мене залиши-
лася образа, хотілося ще будувати, працювати. Тим більше, що тех-
нагляд ми проводили. Я завжди був головою робочої комісії з прий-
няття в експлуатацію АГНКС. Приємно було після себе залишати спо-
руди. Зараз цю справу продовжують інші. У масштабах Донбастранс-
газу багато чого побудовано. Але вже не той розмах. Прикро.
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У статті викладено історичні факти становлення і
розвитку ряду підприємств нафтогазового комплексу
України. Нарощування обсягів видобутку природного
газу на Шебелинському газоконденсатному родовищі
сприяло відновленню і подальшому економічному
розвитку Харкова і Харківської області. 
Відзначено особистий вклад керівників і спеціалістів
у створення газового комплексу Харківщини. 

Відкриття нафтових і газових покладів при проведенні геолого-
розвідувальних робіт завжди вважалося важливим результа-
том діяльності нафтогазорозвідувальних організацій. До такого

важливого результату діяльності Ізюмської нафтогазорозвідувальної
експедиції тресту “Укрсхіднафтогазрозвідка” можна віднести і газо-
вий фонтан, який утворився 3 травня 1950 р. при бурінні розвіду-
вальної свердловини №1 на Шебелинській геологічній структурі в
Харківській області. Він вказав на наявність газового покладу на
розвідувальній геологічній структурі і підтвердив прогноз вчених-
геологів про газоносність Дніпровсько-Донецької западини.

Для визначення розміру газового покладу перед буровиками бу-
ло поставлено завдання: в короткий термін збільшити обсяг геоло-
горозвідувальних робіт. З цією метою в складі тресту “Укрсхіднафто-
газрозвідка” було спеціально створено Балаклійську контору
буріння з місцем знаходження в с. Курган.

Проведеними буровими роботами було встановлено, що відкри-
то велике за площею і запасами природного газу Шебелинське га-
зоконденсатне родовище (ГКР). Геологам-першовідкривачам Шебе-
линського ГКР – Л.С. Пальцу, С.Б. Черпаку, Б.С. Воробйову та іншим
тоді було присуджено Ленінську премію. 

Відкриття Шебелинського ГКР стало початком створення газово-
го комплексу Харківщини. За часом воно співпало з післявоєнним
періодом відновлення зруйнованої економіки й інтенсивного роз-
витку великих промислових центрів України. Відновлення і розвиток
економіки Харкова, як одного з найважливішого промислових
центрів, потребувало значних паливно-енергетичних ресурсів, у пе-
релік яких входив і природний газ як економічно вигідний і чистий
вид палива.

Забезпечити Харків природним газом в постійно зростаючій
кількості можна було тільки з Шебелинського ГКР, а це потребува-
ло проведення великого обсягу бурових і будівельно-монтажних
робіт. Основними з них були: 

прискорення дорозвідки родовища;
збільшення обсягу буріння експлуатаційних свердловин; 
будівництво газопроводу “Шебелинка–Харків” та інших

об’єктів, які забезпечували б введення родовища в промислову
експлуатацію.

Для прискорення дорозвідки родовищ і збільшення обсягу гео-
логорозвідувальних робіт на Шебелинському ГКР та інших гео-
логічних структурах у Харківській та Луганській областях у 1956 р. в
Харкові був спеціально створений буровий трест “Харківнафтогаз-
розвідка”. У його складі були створені бурові, будівельно-монтажні,
автотранспортні та інші організації, що здійснювали бурові роботи,
будівництво промбаз і житлових містечок буровиків та інших не-
обхідних об’єктів для будівництва газового комплексу. Одним із важ-
ливих об’єктів було будівництво автодороги з твердим покриттям до
с. Червоний Донець, без якого освоєння Шебелинського ГКР було
неможливим.

Нарощування обсягу геологорозвідувальних робіт на Шебе-
линському ГКР та інших геологічних структурах велося одночасно з
будівництвом промбаз бурових організацій. Значну допомогу в ор-
ганізації робіт з будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності
підприємств нафтогазорозвідувальникам надавали місцева влада
Харківської та Луганської областей, а також влада м. Харкова.

Дорозвідка Шебелинського ГКР збільшила його розміри за пло-
щею і запасами природного газу, а введений в експлуатацію газо-
провід “Шебелинка–Харків” дав змогу почати експлуатацію ГКР і
вирішити питання надійного газопостачання Харкова (проводити га-
зифікацію діючих ТЕЦ, житлових масивів, промислових, житлово-ко-
мунальних та інших об’єктів, які вводилися в експлуатацію).

З часом потреба Харкова в природному газі постійно збільшува-
лася і потребувала збільшення його видобутку на Шебелинському
ГКР. Для вирішення питань збільшення видобутку природного газу
необхідно було збільшити кількість експлуатаційних свердловин, у
зв’язку з чим був створений буровий трест “Харківбурнафтогаз”, до
складу якого додатково ввійшла і Балаклійська контора буріння 
(у подальшому перейменована в Шебелинську контору буріння).

Створені бурові організації здійснювали буріння розвідувальних
свердловин на нових геологічних структурах і буріння експлуатацій-
них свердловин на газових родовищах, які були відкриті та відкрива-
лись, що сприяло прискореному введенню їх в експлуатацію.

Буріння перших свердловин на Шебелинському ГКР і на розвіду-
ваних геологічних структурах здійснювалося в умовах маловивчених
геологічних розрізів. Не завжди були відомі глибини наявності газо-
носних горизонтів в розрізі і глибина їх залягання. Невідомі були та-

Творці газового комплексу Харківщини
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кож і величини пластових тисків у них. Це часто призводило до не-
сподіваного розкриття газоносних горизонтів з високими пластови-
ми тисками і виникнення газопроявів, які іноді переходили у відкриті
фонтани. На ліквідацію таких ускладнень витрачалося багато часу і
засобів.

Газопрояви, які перейшли у відкриті фонтани, трапились на
розвідувальних свердловинах №6 Кегичівської площі і №1 Мед-
ведівської площі. Виникали газопрояви також і на інших геологічних
структурах. Ці свердловини і були першими на газових родовищах. 
З часом для попередження виникнення таких газопроявів і прове-
дення робіт з їх ліквідації було створено воєнізовану частину з попе-
редження і ліквідації нафтових і газових фонтанів – ЛІКВО. Її
спеціалісти виконували профілактичні заходи, які давали змогу по-
переджувати виникнення газопроявів і газових фонтанів, а у випад-
ку виникнення успішно їх ліквідовувати.

Вирішенню поставлених завдань з дорозвідки та освоєння Ше-
белинського ГКР та розвідки інших геологічних структур сприяло
широке впровадження наукових, інженерно-технічних і геологічних
розробок, спрямованих на підвищення швидкості буріння, покра-
щання якості свердловин та зниження вартості їх будівництва. Це: 

вдосконалення техніки і технології буріння;
блочний монтаж бурового обладнання;
вдосконалення промивальних рідин для буріння свердловин;
застосування електробуріння свердловин;
широке впровадження вакуумних дегазаторів ДВС;
розробка і впровадження технології цементування обсадних

колон.
Прискорення будівельно-монтажних робіт бурових установок

досягалось за рахунок успішного застосування блочного монтажу
бурового обладнання. Його використання давало змогу в 2-3 рази
зменшувати час будівельно-монтажних робіт. Скорочення термінів
будівництва свердловин давало можливість застосування електро-
буріння, яке значно збільшувало швидкість буріння свердловин. Об-
сяг електробуріння в Шебелинській конторі буріння у 60-х рр. ста-
новив 40-45% загального обсягу річної проходки. Особливо
успішним було буріння електробурами в поєднанні з алмазними до-
лотами. За рахунок цього швидкість буріння свердловин значно
збільшувалася [1].

Активну участь у впровадженні електробуріння, збільшення його
обсягів і вдосконалення брали інженерно-технічні робітники Шебе-
линської контори буріння П.М. Овчарук, А.С. Енгель, Є.Д. Співак,
Б.М. Міляєв, П.С. Авраменко та ін.

Дієву участь у впровадженні електробуріння взяла організація з
розробки електробурів – Спеціальне конструкторсько-технологічне
бюро з електробуріння (СКТБЕ, нині – ЗАТ “Потенціал”).

Попередженню газопроявів при бурінні газових свердловин
сприяло широке застосування вакуумних дегазаторів ДВС конст-
рукції інституту УкрНДІгаз. Завдяки їх застосуванню у багатьох ви-
падках вдалося уникнути виникнення інтенсивних газопроявів, а та-
кож виключити витрати часу і засобів на їх ліквідацію.

Успішному бурінню газових свердловин на Шебелинському ГКР
сприяла творча робота інженерно-технічних працівників Шебе-
линської контори буріння, науковців Українського науково-
дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз). Ними було роз-
роблено і впроваджено раціональну технологію цементування екс-
плуатаційних колон, яка забезпечила надійність газових свердловин
під час їх експлуатації. І зараз багато свердловин, введених в експлу-
атацію більш як 50 років тому, працюють надійно і тривалий час. 

Авторами розробки були наукові співробітники інституту
УкрНДІгаз к.т.н. Е.Ф. Зубков, В.Л. Назаренко та інші.

У результаті проведення розвідувальних робіт на території
Харківської та Луганської областей буровими організаціями тресту
“Харківнафтогазрозвідка” було відкрито більше ніж 10 газових ро-
довищ із загальними запасами природного газу понад 300 млрд. м3.
Це такі родовища, як Кегичівське, Єфремівське, Меліхівське, Мед-
ведівське, Хрестищенське, Соснівське, Краснопопівське, Вергунсь-

ке, Боровське, Ольхівське та інші. Всі вони були передані в проми-
слову експлуатацію Шебелинському і Харківському газопромисло-
вим управлінням. Частина з них перебуває в експлуатації досі. 

Усі відкриті газові родовища експлуатуються за проектами, роз-
робленими інститутом УкрНДІгаз. Активну участь у розробці про-
ектів брали вчені інституту А.П. Агішев, Б.С. Воробйов, Н.А. Дудко
та ін.

Бурові роботи, виконані трестами “Укрсхіднафтогазрозвідка”,
“Харківнафтогазрозвідка”, “Харківбурнафтогаз”, буровим уп-
равлінням “Укрбургаз” зі створення газового комплексу Харківщини
дали можливість газопромисловим і газотранспортним організаціям
понад 40 років (з 1956 р.) здійснювати стійке газопостачання
Харківського та інших регіонів України. У 1970 р. максимальний ви-
добуток природного газу в Україні був доведений до 60 млрд. м3 [3].

Природний газ, який добувався із Шебелинського ГКР та інших
ГКР, дав змогу в Харківській області побудувати і ввести в експлуа-
тацію великі промислові об’єкти: Балаклійський цементно-шифер-
ний комбінат, Першотравневий хімкомбінат, Зміївська ТЕС, Шебе-
линський ГПЗ та ін., які сприяли зростанню економіки області.

Використання природного газу в хімічній, металургійній та інших
галузях промисловості, включаючи і об’єкти житлово-комунальної
енергетики, давали змогу удосконалювати технологічні процеси
різних галузей.

Особливий внесок у створення газового комплексу Харківщини і
в досягнення високого рівня забезпечення природним газом Харко-
ва, Києва, а також багатьох регіонів України зробили високо-
кваліфіковані фахівці бурових організацій. Серед них: Б.Т. Буняк, 
Б.А. Бялюк, В.П. Волосюк, І.Е. Гольштейн, І.В. Діяк, М.І. Дмитровсь-
кий, Н.А. Дудко, А.Т. Левченко, М.А. Корніленко, Г.А. Летуновський,
С.Я. Носко, П.М. Овчарук, Г.М. Паніотов, М.А. Потюкаєв, П.В. Ракін,
Є.Д. Співак, С.В. Ткачишин, О.Г. Туманов, С.А. Тхоржевський, С.П. Шу-
мілов, М.Г. Ульянов та інші. 

Високий професіоналізм цих керівників і фахівців, їх вміння
вирішувати поставлені завдання з розвідування, відкриття і ос-
воєння газових родовищ може служити молодим спеціалістам при-
кладом в їх діяльності у подальшому розвитку газової галузі України.

Керівництво буровими роботами в трестах “Харківнафтогаз-
розвідка” і БУ “Укрбургаз” зі створення газового комплексу
Харківщини здійснював і автор даної статті.

Проживаючі нині в Харківському та інших регіонах України,
спеціалісти бурових організацій вважають участь у створенні газово-
го комплексу Харківщини найважливішим періодом їх професійної
діяльності.

В даний час вирішення завдань з дорозвідки діючих, розвідки й
освоєння нових газових родовищ продовжується висококваліфіко-
ваними фахівцями бурового управління “Укрбургаз”, газопромисло-
вих управлінь – “Шебелинкагазвидобування”, “Харківгазвидобуван-
ня”, інституту УкрНДІгаз та інших організацій НАК “Нафтогаз Украї-
ни”. Їх успішна діяльність дає можливість бути впевненими в тому,
що будуть відкриті нові газові поклади і родовища в Дніпровсько-
Донецькій западині, що дасть можливість підтримувати достатній
рівень газопостачання Харківського та інших регіонів України.

Лiтература

1. В.Н. Найденов, А.Ф. Овчинников, В.П. Осятинский, И.Ф. Третьяк,
И.В. Рахманин, И.В. Московкин, Н.К. Регулич. Опыт проводки первой
глубокой разведочной скважины электробурами на Ефремовском 
газовом месторождении // Нефтяная и газовая промышленность. –
1970 – №1.

2. Г.А. Летуновский, А.М. Панькив, С.В. Ткачишин, С.А. Тхоржевский,
С.П. Шумилов. К вопросу о поисках погребенных палеозойских струк-
тур в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины // Нефтяная
и газовая промышленность. – 1963 – №3.

3. А.Г. Туманов. Развитие газовой промышленности Украинской ССР
в 1970 г. // Нефтяная и газовая промышленность. Научно-производст-
венный сборник. – 1970 г. – №1. 



Підсумки 2010-го спортивного року
та плани на майбутнє

Н.В. Гончарова, ДК “Укртрансгаз”

2010 рік добігає кінця, а отже наближається пора підбиття під-
сумків. Протягом усього року працівники апарату ДК “Укртранс-
газ” брали участь у різноманітних спортивних іграх та змаган-
нях, головна мета яких – залучити колектив компанії до занять
фізичною культурою і спортом, пропаганда здорового способу
життя, а також організація активного відпочинку.

спорт i дозвiлля
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Представники нашої команди приймали участь у різних турні-
рах. Не стала винятком і V міжгалузева спартакіада м. Києва 
(остання у цьому році), яка традиційно проходила на учбово-

спортивній базі олімпійської підготовки “Святошин”.
На змаганнях були представлені команди від ДК “Укртрансгаз”,

ВРТП “Укргазенергосервіс”, АК “Київенерго”, ДКРС, ВАТ “Київхліб”,
ВАТ “Київгаз”, Першого національного каналу телебачення, ГУЖЗ 
та ELKO.

Програма включала такі види спорту: міні-футбол, армспорт, 
шахи, легку атлетику, настільний теніс та гру, яка зародилася кілька
сторіч тому на Британських островах, але є абсолютно новою для
наших спортсменів-аматорів, – дартс.

У підсумку команда ДК “Укртрансгаз” набрала 322 очки та у 
командному заліку посіла третє призове місце.

Слід відмітити, що досить вдало серед “важковиків” (армспорт –
категорія понад 90 кг) виступив Олексій Самойлов, посівши третє
місце, а по дартсу виборов бронзу Сергій Коляденко.

У змаганні з міні-футболу, який і став вирішальним у V міжгалу-
зевій спартакіаді м. Києва, серед команд-учасниць ми посіли друге
місце. Не може не тішити той факт, що найкращим воротарем виз-
нано саме нашого Олексія Омельченка.

На особливі слова подяки заслуговують Валерій Семенко, Люд-
мила Казановська, Андрій Прилипко, Лариса Мішура – постійні учас-
ники змагань, а також дебютант нашої команди – легкоатлет Кири-
ло Михайлов.

Остаточним підсумком спортивного року для нас стала церемонія
нагородження кращих спортсменів, тренерів, спортивних функціо-
нерів, меценатів та партнерів Київського міського фізкультурно-
спортивного товариства “Спартак”, у рамках заходів з відзначення
75-річчя з дня заснування ФСТ “Спартак” та 5-річчя з дня відроджен-
ня Київського міського ФСТ “Спартак”.

Лариса Мішура, НАЦ ДК “Укртрансгаз”
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На урочистому заході були присутні В.Г. Антонюк, начальник
відділу соціального розвитку, голова об’єднаного профспілкового
комітету працівників апарату ДК “Укртрансгаз” В.В. Гончаров, а та-
кож переможці та призери за підсумками 2010-го спортивного року,
номінанти на нагородження – Наталія Купрієнко, Ігор Орлов, Сергій
Коляденко, Ігор Безпалюк та Валентин Ткаченко. 

Що стосується планів на майбутнє, то перед нами стоїть важливе
завдання – максимально ефективно використати свої можливості,
щоб показати кращі результати і зайняти призові місця у турнірному

заліку на VII Спартакіаді працівників ДК “Укртрансгаз” у наступному
році.

Спорт – це здоров’я, краса та молодість. Він відіграє важливу
роль у житті кожної людини. Ні для кого не секрет, що заняття спор-
том надають життєву силу, приносять задоволення, допомагають
розкрити внутрішній природний потенціал людини, її можливості.
Спорт – це імідж людини, її культура. Тож залучайтесь до активного
способу життя, приєднуйтесь до ваших колег, і ми разом досягнемо
високих результатів!

2010 рік був насиченим подіями і напруженою працею. Він подарував радість зустрічей і відкриттів, перемог 
і досягнень не лише нам, а й нашим колегам по “трубі”. Вітаємо збірну команду з волейболу – “Трансгаз” 
(УМГ “Черкаситрансгаз”) із впевненою перемогою у суперфіналі “Златогор-Ліги”, а також команду ВРТП “Укр-
газенергосервіс”, яка зайняла I місце на V міжгалузевій спартакіаді м. Києва. Бажаємо вам не зупинятися на 
досягнутому, успіхів та перемог у наступному сезоні!

Напередодні прекрасних зимових свят Об’єднаний профком працівників апарату ДК “Укртрансгаз” вітає всіх
працівників галузі з Новим роком та Різдвом Христовим і бажає міцного здоров’я, щастя, добра, радості, 
сімейного благополуччя, гармонії, невичерпної енергії, професійного зростання, успішної реалізації нових 
проектів, злагоди у трудових колективах, наснаги та натхнення у професійній діяльності. Нехай прийдешній рік
буде для всіх нас роком достатку, підйому та процвітання! Веселих свят!

спорт i дозвiлля

Перемога Віктора Гончарова у фотоконкурсі
“Україна олімпійська–2010”

7грудня у приміщенні Головного управління з фізичної куль-
тури і спорту КМДА вітали переможців ІV конкурсу серед
спортивних журналістів “Україна олімпійська–2010”, який 

є складовою частиною традиційного всеукраїнського конкурсу

О.О. Мостицька, ДК “Укртрансгаз” журналістів “Україна олімпійська”, що проводить Національний
олімпійський комітет України.

Віктор Гончаров, голова Об’єднаного профспілкового коміте-
ту працівників апарату ДК “Укртрансгаз”, заступник голови Ради
голів профкомів, отримав перемогу у номінації “Найкращі спор-
тивні фотожурналісти року”.

У конкурсі брали участь спортивні журналісти та спортивні
фотожурналісти українських ЗМІ – газет, журналів, радіо та теле-
бачення. Тим приємніше, що місце серед переможців-профе-
сіоналів виборов працівник ДК “Укртрансгаз”. Його фотографія
вразила навіть “зубрів” спортивної фотожурналістики.

“На фото – син одного з співробітників нашої компанії, який
займається футболом. А в той час, коли я його сфотографував,
хлопчик набив м’ячем близько 200 разів!”, – розповів Віктор Гон-
чаров, показуючи диплом переможця.

Також Віктор Вікторович продемонстрував ще один диплом –
за перемогу у фотоконкурсі профспілки працівників нафтової і
газової промисловості України “Життя в об’єктиві”. Цю нагоро-
ду він отримав за І місце в номінації “Природа рідного краю.






