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Дорогі наші жінки!
Мені випала честь привітати Вас від імені чоловіків 

компанії «Укртрансгаз» із найпрекраснішим святом 
весни — Міжнародним жіночим днем 8 березня!

За всіх часів найтепліші і найласкавіші слова були 
присвячені саме жінці. Світлий образ прекрасної половини 
людства завжди був символом миру, домашнього вогнища, 
сімейного благополуччя, який надихає чоловіків на гідні 
вчинки.

Без Вашої ініціативи, творчої думки та підтримки 
неможливо уявити роботу нашої компанії. Своєю 
плідною та наполегливою працею Ви примножуєте 
успіхи і досягнення «Укртрансгазу».

Бажаємо Вам величезного жіночого щастя, любові 
і добра!

Нехай прекрасні почуття зігрівають Ваші серця 
і дарують окрилення для нових успіхів у праці, якій Ви 
присвятили свої знання і таланти.

Нехай кожен день Вашого життя буде світлим 
і сонячним, дарує приємні несподіванки, душевний 
комфорт та впевненість у завтрашньому дні!

З повагою,
директор ДК «Укртрансгаз»

С.О. Вінокуров

З 8 березня!З 8 березня!
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Конкурс
Підсумки конкурсу на кращі публікації у 2010 р.

Спогади ветеранів УМГ «Донбастрансгаз»
П. І. ПАТЕЛЮХ

Професіоналізм — запорука позитивного результату
М. В. ЮРКО

Газифікація Донеччини

Ювіляри
А. Ю. КОЛЕСНИК

Новопсковському ЛВУ — 55 років
О. Я. ЧЕРНОВ, Д. В. СОКОЛЕНКО

Луганському ЛВУ — 55 років
В. І. ОПАЦЬКИЙ, В. В. ПРИЙМАК

В. І. Слободяну — 60 років

Спорт
І.А. МАКСИМЕНКО

«Укртрансгаз» здобув третє місце з плавання
І.А. МАКСИМЕНКО

За волю до перемоги

Бази відпочинку
Г. А. ОВЧАРЕНКО

Пансіонат «Голубой факел» — ідеальне місце для відпочинку всієї родини 
П. П. ПАВЛИК

«Карпати» запрошують на відпочинок
Є. В. ДУПЛІНСЬКИЙ

Відпочинок на узбережжі Азовського моря
О. М. ДАНІШЕВСЬКИЙ

«Прикарпатська ватра» чекає на Вас
П. Г. ОСИКА

«Газовик» — чорноморський курорт Грибівка

Пам’яті товариша
Фрелін Микола Васильович
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В «Укртрансгазі» обхідним газопроводам 
вирішили відповісти комплексною 
модернізацією вітчизняної ГТС

Щоб не допустити занепаду з побудовою Північного та Південного 
потоків одного зі стратегічних об’єктів України — унікальної газо-
транспортної системи, дочірня компанія «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз 
України» вирішила продемонструвати російським і європейським 
партнерам надійність і конкурентоздатність нашої труби. Завдяки 
злагодженій та наполегливій роботі українських енергетиків за остан-
ній рік пройдено великий шлях у напрямку налагодження системної 
роботи в ПЕК. Усі ми стали свідками того, що з лютого стартував проект 
технічної допомоги «Підготовчі дослідження модернізації української 
газотранспортної системи і підземних сховищ».

Його було розпочато у контексті спільної ЄС-ЄІБ-ЄБРР-Світовий 
Банк-Україна ініціативи щодо модернізації газотранспортної системи 
країни. Проект, фінансований ЄС у рамках Інвестиційного інструмен-
ту програми сусідства, має на меті надання допомоги трьом МФО 
у проведенні експертної оцінки, забезпечуючи в такий спосіб підго-
товку засад для майбутніх інвестицій в українську газотранспортну 
систему. Керівництво проектом від трьох міжнародних фінансових 
установ і ЄС буде здійснювати ЄБРР. Було погоджено, що ЄС профі-
нансує дослідження екологічного і соціального впливу модернізації 
української ГТС і підземних сховищ газу на загальну суму до 2, 65 млн 
євро. Нагадаємо, що проект реалізується у рамках Брюссельської 
декларації про модернізацію української ГТС, яку було підписано 
у березні 2009 року.

У Єврокомісії, виділяючи кошти на дослідження, висловили надію, 
що український маршрут залишиться основним для поставок росій-
ського газу на європейські ринки. Незважаючи на будівництво нових 

газогонів в обхід України в ВАТ «Газпром» запевняють, що транзит 
палива через українську ГТС не скоротиться, а у перспективі навіть 
має шанси збільшитися. Це пов’язано з оптимістичними очікуван-
нями спеціалістів «Газпрому», які прогнозують суттєве збільшення 

споживання газу в країнах Європи у зв’язку із закінченням рецесії 
у національному виробництві країн регіону. Проте голова російського 
монополіста Олексій Міллер попередив, що Україна має не так вже й 
багато часу, щоб визначитись із модернізацією своєї ГТС.

Українська труба була, є та буде затребуваною
Перший транш у рамках Брюссельської декларації свідчить 

про те, що Європа не на словах, а на ділі підтверджує зацікав-
леність в українських магістральних газопроводах. А враховуючи 
те, що європейські банки не дають кошти на збиткові проекти, 
можна сподіватися, що Брюссель підтримає позицію Києва щодо 
надійності та економічної вигідності українського напрямку.

Та іноземні інвестиції необхідно підкріпляти внутрішніми. 
«Укртрансгаз» уже підготував на 2011 рік збалансовані фінан-
сові пропозиції, які 3 грудня затвердив «Нафтогаз України». 
Передбачається, що у 2011 році доходи газотранспортного під-
приємства у порівнянні з 2010 роком збільшаться на 27,2 %.

Тож слід нагадати, що українські газовики не зволікають з мо-
дернізацією. У 2010 році об’єм коштів, направлених на ремонти, 
у порівнянні з 2009 роком збільшився на 95,3 % (на 854 млн грн) 
— до 1,75 млрд грн.) А в 2011 році «Укртрансгаз» обіцяє збільшити 
цю суму до 2,6 млрд грн. Зокрема інвестиції у реконструкцію ком-
пресорних станцій досягнуть 1,5 млрд грн, газопроводів і газороз-
подільних станцій — 1,22 млрд грн, а в устаткування підземних схо-
вищ газу — понад 200 млн грн. Цієї суми буде достатньо для забез-
печення надійної роботи ГТС, підкреслюють в «Укртрансгазі».

Про системну та злагоджену роботу газовиків свідчать кроки 
пошуку нових шляхів підвищення надійності та ефективності 
магістральних газопроводів. Так, 21 лютого 2011 року пройшла 
науково-технічна нарада щодо «Підвищення надійності та ефек-
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ІЇ Аби на рівних боротися за споживачів із 
майбутніми обхідними газопроводами, 
«Укртрансгаз» працює над підвищенням 
надійності та ефективності роботи лінійної 
частини магістральних газопроводів ГТС України.

Конкуренція — не вирок,
а нові можливості

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Юрій Бойко:
«Ми заощадили паливний газ і за рахунок цього 
збільшили інвестиції в «Укртрансгаз» у 2,5 рази. 

Покращуємо економічні показники,
підвищуємо надійність ГТС, показуємо,

що вона потрібна Європі і Росії»

ЄС у рамках Інвестиційного інструменту 
програми сусідства профінансує досліджен-
ня екологічного і соціального впливу модер-
нізації української ГТС і підземних сховищ 
газу на загальну суму до 2,65 млн євро

О.О. Мостицька, О.П. Савіцький,
ДК «Укртрансгаз»
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тивності роботи лінійної частини магістральних газопроводів (ЛЧ 
МГ) газотранспортної системи ДК «Укртрансгаз». У нараді взяли 
участь співробітники НАК «Нафтогаз України», головні інженери 
філій, заступники керівників філій, керівники лінійних виробничих 
управлінь (ЛВУ) МГ, ВУПЗГ, працівники виробничих відділів УМГ 
по експлуатації МГ і газорозподільних станцій (ГРС), науково-
дослідних та проектних організацій, фірм-підрядників та спорідне-
них закордонних фірм.

Зокрема учасники розглянули виконання програм ремонтів та 
реконструкції на лінійних частинах магістральних газопроводів, 
проблемні питання експлуатації МГ з терміном служби понад 

30 років, шляхи підвищення ефективності протикорозійного захис-
ту газопроводів, обговорили проблеми, особливості та стратегічні 
напрямки діяльності ДК «Укртрансгаз», а також такі актуальні питан-
ня, як «Розроблення новітніх автоматичних газорозподільних стан-
цій (АГРС) для газотранспортної системи України», «Енергетична 
характеристика газопроводу як складної газотранспортної систе-
ми» та «Виконання програми реконструкції ГРС ДК «Укртрансгаз» 
на 2011–2014 роки».

До надійності додається економічність
Підстав для сумнівів у надійності вітчизняної газотранспортної системи 

«Укртрансгаз» не давав і у 2010 році. Так, обсяг транспортованого газу для спо-
живачів України, за даними компанії, до кінця 2011 року збільшиться майже 
на 6 млрд м3 (до 50,4 млрд м3). Як пояснюють в «Укртрансгазі», це пов’язано 
у першу чергу з ростом споживання природного газу вітчизняними підпри-
ємствами хімічної та металургійної промисловості. Наступного року транспор-
тування газу для споживачів України заплановано в обсязі 47,5 млрд м3.

При цьому обсяг транзиту природного газу територію України до країн 
Європи у 2010 році склав 95,4 млрд м3. А на 2011–2015 роки, за словами 
міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, з «Газпромом» 
погодили цифру 112 млрд м3 на рік. На 16,6 млрд м3 газу (на стільки збіль-
шився обсяг сировини) взяли аванс на $1,5 млрд на п’ять років. Якщо 
російська компанія не буде дотримуватися погоджених об’ємів транзиту, 
то й терміни повернення їй передоплати у вигляді послуг з транзиту газу 
перевищать п’ять років, пояснив міністр.

Як підкреслив Юрій Бойко, досягнуті домовленості стали «результатом 
напруженої роботи керівництва держави та уряду». За його словами, сьо-
годні Україна має більше гарантій транзиту газу, ніж півроку тому. «Є пункти 
в цій угоді, які дозволяють ставити питання про гарантію транзиту, — ска-
зав міністр. — Є фінансова зацікавленість наших партнерів качати більше 
газу по нашій території». 

Г. А. Овчаренко,
УМГ «Харківтрансгаз»

Пансіонат «Голубой факел» розташований 
на лазурному березі Чорного моря на від-
стані 40 км від Одеси.

Пансіонат оснащений 2-кімнатними номе-
рами «Люкс», «Напівлюкс», стандартними 2-, 
3-, 4-місними номерами.

У всіх номерах є комфортні меблі, теле-
візор, холодильник, санвузол з холодною й 
гарячою водою цілодобово, балкон. Номера 
«Люкс», «Напівлюкс» оснащені кондиціоне-
рами.

Відпочиваючим пропонується триразове 
харчування, багате дарунками моря, фрукта-
ми та овочами.

На території пансіонату є два кафе-бари, 
танцювальна площадка, охоронювана платна 
стоянка, медпункт.

Любителям спорту ми можемо запропо-
нувати: тенісний корт, футбольні, волейболь-
ні майданчики зі 
штучним покрит-
тям, майданчики 
для пляжного 
волейболу, біль-
ярд, тенісні столи.

Для організа-
ції дозвілля дітей 
є басейн, дитяча 
ігрова площадка.

Кінотеатр із конференц-залом, розташова-
ний на території пансіонату, дає можливість 
проводити наради, конференції, презентації, 
семінари, корпоративні заходи.

Організовано мережу розважальних 
заходів: спортивні змагання, молодіжні 
дискотеки, морські та ознайомлювальні 
екскурсії в Одесу з відвідуванням театрів, 
виставок.

На пляжі Вам буде запропоновано катання 
на гідроциклах, катамаранах, «бананах», водя-
них гірках, парашуті.

Розташований поблизу пансіонату аквапарк 
подарує Вам масу нових приємних відчуттів.

Вартість проживання за одну добу з хар-
чуванням — 200–300 грн. Мінімальний тер-
мін проживання — три доби.

Як до нас добратися? На поїзді, літаку, 
автобусі — до Одеси, Миколаєва. Потім — 
на автобусі до с. Коблево, зуп. «Аквапарк».

Для груп можливий трансфер з Одеси, 
Миколаєва.

Привітність і гостинність співробітників 
нашого пансіонату дозволять Вам приємно 
провести довгоочікувану відпустку, а поєд-
нання унікального клімату, чистого повітря 
й теплого моря зроблять Ваш відпочинок 
незабутнім.

Контактний телефон: (050) 968 8689
Тел. / факс (05153) 97 387

Ірина Петрівна Младьонова

Пансіонат «Голубой факел» для відпочинку всієї родини

Ставка транзиту російського газу по тери-
торії України у І кварталі 2011 року збіль-
шилася на 2,2 % — до $2,84 / тис. м3 на 100 км 
транзиту. Про це заявив міністр енергетики 
і вугільної промисловості Юрій Бойко

Головний інженер ДК «Укртрансгаз»
Ігор Лохман:

«Кожен етап модернізації потужностей 
приносить і виробничу, і фінансову користь 
компанії. Нашим завданням є за допомогою 

високотехнологічних сучасних рішень зміцнити 
український транзитний потенціал»
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Методика моніторингу стану 
промислової безпеки ГТС

У 
сфері управління промисловою 
безпекою об’єктів ДК «Укртрансгаз» 
практично відсутній системний під-

хід, який би ґрунтувався на оцінці ситуації 
на сучасному рівні. Сьогодні відомчий та 
державний нагляд за станом промислової 
безпеки газотранспортної системи (ГТС) 
базуються на застарілих підходах, в осно-
ву яких покладено суб’єктивні оцінки ста-
ну безпеки, що залежать від кваліфікації та 
сумлінності виконавців.

Через відсутність критеріїв кількісної та 
якісної оцінки стану безпеки, прийнятного 
та фактичного техногенного ризику немож-
ливо забезпечити навіть примітивний моні-
торинг рівня промислової безпеки об’єкта 
ГТС, а тому — об’єктивно оцінити стан його 
безпеки та ймовірність виникнення надзви-
чайних ситуацій. Крім того, нинішні підходи 
не узгоджуються з прийнятою в Україні та 
Європі концепцією прийнятного техноген-
ного ризику. Саме тому наразі треба відмо-
витися від застарілого та малоефективного 
відомчого нагляду і запровадити сучасні 
методи моніторингу промислової безпеки 
ГТС, основані на ідентифікації небезпек та 
кількісній оцінці ризиків.

У рамках сертифікації системи управлін-
ня промисловою безпекою ДК «Укртрансгаз» 
на відповідність вимогам міжнародно-
го стандарту OHSAS 18000-1 у компанії 
розроблено Єдину систему моніторингу 
стану промислової безпеки об’єктів ГТС, 
яка базується на ризик-орієнтованому під-
ході та вперше дає змогу здійснювати кіль-
кісну порівняльну оцінку нормативного і 
фактичного стану промислової безпеки як 
окремих об’єктів ГТС, так і ГТС в цілому.

Дана методика включає наступні про-
цедури:
 ідентифікація небезпек;
 якісна оцінка аварійних ризиків;
 кількісна оцінка аварійних ризиків;
 визначення недопустимих ризиків та вне-
сення їх до Реєстру недопустимих ризиків 
об’єктів ГТС;

  оцінка стану промислової безпеки 
об’єктів ГТС;
 паспортизація стану промислової безпе-
ки об’єктів ГТС;
 визначення заходів управління ризиками, 
ієрархія зниження ризиків.

Ідентифікація небезпек
Небезпеки об’єктів ГТС ідентифікуються 

у рамках об’єктів ГТС, що відносяться до об’єктів 
підвищеної небезпеки (ОПН), які внесено 
у встановленому порядку до Державного 
реєстру ОПН. Вони визначаються як порушен-
ня одного або декількох нормативних показ-
ників стану промислової безпеки для даного 
об’єкта, що регламентовані вимогами чинних 
нормативних документів з промислової без-
пеки об’єктів ГТС.

Відповідність фактичного показника стану 
промислової безпеки нормативному ідентифі-
кується як відсутність небезпеки та ймовір-
ності аварійних ризиків по даному показнику. 
Невідповідність фактичного показника норма-
тивному визначається як наявність небезпеки 
та ймовірність аварійного ризику по даному 
показнику.

Нормативні показники стану промислової 
безпеки об’єктів ГТС ґрунтуються на якісно-
му та кількісному експертному ризик-аналізі 
конкретних вимог законів, підзаконних актів 
та основних нормативних документів, що рег-
ламентують питання промислової безпеки 
об’єктів ГТС, а саме:
 Закону України «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки»;
 Закону України «Про охорону праці»;
 Закону України «Про трубопровідний 
транспорт»; 
 державних та відомчих нормативно-пра-
вових актів, які регламентують питання 
промислової безпеки об’єктів ГТС, у т. ч.:

– «Правила охорони магістральних тру-
бопроводів», затверджені постановою КМУ від 
16.11.2002 р. № 1747;

– НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної 
експлуатації магістральних газопроводів»;

Ю. М. Герасименко,
ДК «Укртрансгаз»
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– НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки 
в нафтогазодобувній промисловості України»;

– ДНАОП 0.00-1.07-94 «Правил будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском»;

– СОУ 60.3-30019801-050: 2008 «Правила 
технічної експлуатації магістральних газо-
проводів» та ін.

Якісна оцінка
аварійних ризиків

Якісна оцінка аварійних ризиків ґрун-
тується на встановленні пріоритетності 
таких ризиків для кожного нормативного 
показника промислової безпеки конкретно-
го об’єкта ГТС.

Кожному нормативному показнику стану 
промислової безпеки залежно від імовірності 
виникнення аварійної ситуації та її можли-
вих наслідків призначається потенційний 
аварійний ризик відповідної пріоритетності, 
який вноситься до Карти небезпек та ризиків 
об’єктів ГТС. (Табл. 1).

Кількісна оцінка
аварійних ризиків

Кількісна оцінка аварійних ризиків 
на об’єкті ГТС розраховується в умовних балах 
по кожному нормативному та фактичному 
показниках промислової безпеки і залежить 
від пріоритетності ризиків та важкості наслід-
ків імовірної аварійної ситуації.

Кількісна оцінка ризиків на виробничих 
об’єктах, які мають контрольовані параметри, 
базується на класичному методі згідно з між-
народним стандартом BS 8800.

У разі дотримання оператором ГТС вимоги 
нормативного показника промислової безпеки 
(відповідності фактичного показника промисло-
вої безпеки нормативному показнику) імовір-
ність аварійного ризику по цьому показнику 
вважається відсутньою та оцінюється в 0 балів. 
У такому випадку діє лише фоновий ризик.

У разі недотримання оператором ГТС вимо-
ги нормативного показника (невідповідності 
фактичного показника промислової безпеки 
нормативному) виникає ймовірність відповід-
ного аварійного ризику.

Ризик виникнення аварійної ситуації 
на об’єктах ГТС по кожному нормативному 
показнику промислової безпеки визначається 
за формулою:

R = Р • В,
де R — аварійний ризик нормативного показ-
ника промислової безпеки об’єкта ГТС (бал);
Р — імовірність виникнення аварійної ситуа-
ції по нормативному показнику промислової 
безпеки на об’єкті ГТС;
В — важкість наслідків аварійної ситуації по 
нормативному показнику промислової безпе-
ки на об’єкті ГТС.

Нормативні бали ймовірності виникнення 
аварійної ситуації (аварії) Р та оцінки важ-
кості її наслідків B для кожного нормативно-
го показника промислової безпеки об’єктів 
ГТС визначаються методом експертних оцінок 
і вносяться до карт небезпек та ризиків від-
повідних об’єктів ГТС.

Оцінка ймовірності виникнення аварійної 
ситуації Р, важкості її наслідків В та бальна оцінка 
ризику виникнення аварійної ситуації на вироб-
ничому об’єкті R наведені в таблицях 2-4.

Прийнятний аварійний ризик для кож-
ного об’єкта ГТС встановлюється як сума 
балів відносних та прийнятних ризиків по всім 
нормативним показникам промислової безпе-
ки, притаманним даному об’єкту.

Реєстр недопустимих
ризиків об’єктів ГТС 

Перелік нормативних показників стану про-
мислової безпеки з неприйнятними аварійни-
ми ризиками визначається як Реєстр неприпус-
тимих ризиків для кожного об’єкта ГТС.

Нормативні та фактичні показники стану 
промислової безпеки, Реєстр недопустимих 
ризиків вносяться до електронного паспорта 
промислової безпеки відповідного об’єкта ГТС.

Оцінка стану
промислової безпеки ГТС

ГТС компанії складається з 207 ОПН, 
які внесені у встановленому порядку 
Держгірпромнаглядом України до Державного 
реєстру ОПН.

Оцінка стану промислової безпеки 
здійснюється в рамках об’єктів ГТС, які 
відносяться до ОПН.

Стан промислової безпеки об’єкта ГТС 
вважається нормативним:

 якщо сума балів фактичних аварійних ризи-
ків об’єкта ГТС не перевищує рівня прийнят-
ного аварійного ризику для даного об’єкта;
 якщо на об’єкті ГТС відсутні ризики, які 
внесені до Реєстру недопустимих ризиків 
для даного об’єкта ГТС.

До складу відповідних ОПН входять наступ-
ні об’єкти ГТС.

Дільниці однониточних та багатониточних 
магістральних газопроводів та газопроводів-
відгалужень у межах одного ЛВУМГ або ВУПЗГ 
(включаючи лупінги, технологічні перемички та 
резервні нитки), до складу яких входять:

Пріоритетність аварійних ризиків Таблиця 1.

№ Якісна оцінка ризику Ступінь ризику Ознаки аварійного ризику

1 Неприйнятний Великий 
Ризик, який сам по собі може спричинити аварію (аварійну 
ситуацію) та перевищує нормативно встановлений 
допустимий рівень.

2 Прийнятний Середній

Ризик, який може спричинити аварійну ситуацію лише 
опосередковано, за умови збігу певних чинників (обставин), 
та не перевищує нормативно встановленого гранично 
допустимого рівня для кожного об’єкта ГТС. Встановлюється 
як сума відносних та прийнятних ризиків по всім 
нормативним показникам промислової безпеки даного 
об’єкта.

3 Відносний Незначний Ризик, який може лише сприяти виникненню передумов 
аварійної ситуації та не може спричинити її безпосередньо.

4 Фоновий Незначний 
Існування постійної ймовірності настання надзвичайної 
ситуації в результаті «неприродної події» (нещасного 
випадку, злочину, стихії, терористичного акта тощо).

Таблиця 2.
Бальна оцінка ймовірності виникнення аварійної ситуації
по нормативним показникам промислової безпеки об’єкта ГТС — Р

Значення Р Імовірність виникнення 
аварійної ситуації Ознаки ймовірності  аварійної ситуації

3 Висока Може безпосередньо спричинити аварію. 

2 Середня Може спричинити аварію або аварійну ситуацію лише опосеред  -
ковано, за умови збігу  певних чинників та (або) обставин.

1 Низька Може сприяти виникненню передумов аварійної ситуації і не 
може спричинити її безпосередньо.

Таблиця 3.
Бальна оцінка важкості наслідків аварійної ситуації
по нормативним показникам промислової безпеки об’єкта ГТС — В
Значення В Класифікація втрат Опис важкості наслідків

3 Великі втрати Аварія 1–2 категорії з руйнуванням та тривалою зупинкою об’єкта ГТС.

2 Середні втрати 

Аварійна зупинка об’єкта ГТС з технологічними втратами газу 
та (або) припиненням транспорту газу та (або) припиненням 
газопостачання споживачів (свищ, аварійна зупинка КС, 
гідратоутворення  на ПСГ або ГРС тощо).

1 Незначні втрати

Аварійна ситуація, що блокується штатними засобами 
протиаварійного захисту без значних технологічних втрат. Відмова 
технологічного обладнання, що не потребує ремонту. Робота на 
понижених параметрах.

Таблиця 4.
Бальна оцінка ризику
виникнення аварійної ситуації
по нормативним показникам
промислової безпеки об’єкта ГТС — R

Оцінка ризику Якісна оцінка
ризикуУ балах Ступінь

1 2 3
R = 9 Дуже великий Неприйнятний

6 ≤ R < 9 Великий Неприйнятний
3 < R < 6 Середній Прийнятний
1 < R ≤ 3 Низький Відносний
0 < R ≤ 1 Незначний Відносний

R = 0 Незначний Фоновий
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ЛЧМГ, лінійна запірна арматура, перехо-
ди через автомобільні дороги та залізниці, 
дюкерні, балочні, вантові переходи через 
водні перепони, КЗОП, конденсатозбірники і 
пристрої для введення метанолу, засоби ЕХЗ, 
лінії та споруди систем технологічного зв’язку 
і телемеханіки, міжгазопровідні пункти реду-
кування газу, протиерозійні та захисні споруди 
газопроводів, знаки закріплення траси газо-
проводу на місцевості, ємності для зберігання 
і дегазації конденсату, під’їздні дороги і вер-
толітні майданчики, ГВС.

ГРС, до складу яких входять:
проммайданчики, технологічні трубопрово-

ди, блоки редукування, перемикання, одориза-
ції, підігрівання газу і блоки очищення газу.

Компресорні станції, до складу яких вхо-
дять:

проммайданчики, будівлі, споруди, техно-
логічна обв’язка КС та вузла підключення КС, 
технологічні установки очищення газу, техно-
логічні установки охолодження газу, техно-
логічні установки підготовки паливного пус-
кового та імпульсного газу, системи безпеки 
компресорних станцій та газоперекачуваль-
них агрегатів, газоперекачувальні агрегати 
(ГТУ, ЕГПА, ГМК), оливогосподарство, системи 
водопостачання та каналізації, системи енер-
гопостачання.

Підземні сховища газу, до складу яких 
входять:

експлуатаційний фонд свердловин, шлей-
фи свердловин і газозбірні колектори, тех-
нологічні трубопроводи, ГЗП, УПГ, ДКС, пром-
майданчики, будівлі та споруди, газопрово-
ди-підключення, під’їздні дороги до ПСГ та 
свердловин.

Паспортизація
стану промислової
безпеки об’єктів ГТС

Паспортизація стану промислової безпеки 
об’єктів ГТС здійснюється в режимі реально-
го часу шляхом періодичного комп’ютерного 
моніторингу після занесення поновлених 
(після ремонту, реконструкції, чергової пере-
вірки тощо) фактичних показників промисло-

вої безпеки до карти небезпек та ризиків 
об’єктів ГТС.

Попередньо до цієї карти заносяться нор-
мативні показники стану промислової безпеки 
об’єктів ГТС, по яким здійснюється розрахунок 
прийнятного аварійного ризику для кож-
ного об’єкта ГТС.

Надалі по кожному об’єкту ГТС понов-
лені фактичні показники промислової без-
пеки співставляються з нормативними і 
залежно від дотримання оператором ГТС 
вимоги нормативного показника здійс-
нюється кількісна оцінка фактичних аварій-
них ризиків у режимі реального часу, які 
порівнюються з прийнятними ризиками 
для даного об’єкта.

Об’єкти ГТС, аварійні ризики на яких 
перевищують допустимі, вважаються таки-
ми, що не відповідають вимогам промисло-
вої безпеки та вимагають визначення 
заходів управління ризиками.

Визначення заходів 
управління ризиками

Заходи управління ризиками плануються 
залежно від ступеня ризику та якісної оцінки 
ризику (табл. 5).

Ієрархія зниження ризиків:
 усунення ризиків;
 заміна неприйнятних ризиків на прийнятні;
 блокування ризиків технічними засобами;
 блокування ризиків адміністративними засо-
бами;
 застосування ЗІЗ.

Моніторинг ступеня 
досягнення мети 
(нормативного стану 
промислової безпеки
об’єкта ГТС)

Досягненням мети вважається забезпечен-
ня нормативного стану промислової безпе-
ки кожного об’єкта ГТС, тобто експлуатація 
об’єкта з ризиками, які не перевищують при-
йнятного.

Ступінь досягнення мети визначається 
ступенем досягнення нормативного стану 
промислової безпеки кожного об’єкта ГТС 
і вираховується як відсоткове співвідношення 
фактичного та прийнятного аварійних ризиків 
об’єкта.

Актуалізація системи моніторингу про-
мислової безпеки ГТС здійснюється на чотирь-
ох рівнях: перший рівень — об’єкт ГТС (МГ, 
КС, ПХГ, ГРС); другий — ЛВУМГ; третій — УМГ; 
четвертий рівень — ДК «Укртрансгаз».

Це дасть змогу:
 мати вичерпну і об’єктивну інформацію 
про кількісний стан промислової безпеки 
будь-якого об’єкта ГТС, по будь-якому ЛВУМГ, 
УМГ та в цілому по ДК «Укртрансгаз»;
 аналізувати стан промислової безпеки у мас-
штабах «Укртрансгазу» та на його основі пла-
нувати відповідні заходи;
 здійснювати порівняльні оцінки стану про-
мислової безпеки газотранспортних підпри-
ємств. 

Таблиця 5.

Ризик Якісна оцінка 
ризику Заходи управління ризиками У балах Ступінь

R = 9 Дуже великий Неприйнятний Об’єкт не можна експлуатувати. Необхідно знизити 
ризик до прийнятного.

6 ≤ R < 9 Великий Неприйнятний

Об’єкт не можна експлуатувати у проектних режимах. 
У разі неможливості зупинки слід вжити заходів щодо 
зниження ризику (робота на понижених параметрах 
тощо) з подальшою реконструкцією. 

3 < R < 6 Середній Прийнятний Розробити та здійснити компенсаційні заходи для 
зменшення ризику. 

1 < R ≤ 3 Низький Відносний Включення до планів поточних ремонтів, здійснення 
контролю.

0 < R ≤ 1 Незначний Відносний Немає необхідності у будь-яких додаткових заходах.
R = 0 Незначний Фоновий Немає необхідності у будь-яких додаткових заходах.

Пам’яті товариша

Перестало битися серце ветерана галузі, 
учасника бойових дій Великої Вітчизняної 
війни ФРЕЛІНА Миколи Васильовича.

Народився 27 березня 1924 року 
у с. Долматівка Голопристанського райо-
ну Херсонської області в сім’ї селянина. 
У 1941-му закінчив середню школу і був ева-
куйований разом із родиною в Свердловську 
область. У січні 1942 року призваний до рядів 
Радянської армії і направлений у 152-гу стріл-
кову дівізію, 252-й окремий винищувальний 
протитанковий дивізіон у м. Красноуфімську. 
У березні 1942-го воював на Карельському 
фронті, потім приймав участь у боях 
на Південно-Західному, 3-му Українському, 1-му та 3-му Білоруських 
фронтах. У складі 1-го Українського фронту у 1945 році приймав 
участь у штурмі Берліна. У березні 1947-го демобілізований з рядів 
радянської армії.

У 1952 році закінчив Львівський політехнічний інститут 
за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згорання». Після 
цього обіймав посади майстра, інженера-конструктора 
Коломенського тепловозобудівельного заводу.

З 1958-го по 1973 рік працював на посадах стар-
шого інженера, головного інженера в організаціях 
Міністерства газової промисловості.

З 1973 року і до виходу на пенсію працював у ВРТП 
«Укргазенергосервіс» начальником виробництва, заступ-
ником директора.

За період роботи на підприємстві показав себе 
кваліфікованим інженером і технічно грамотним спе-
ціалістом. Багато уваги приділяв розбудові і станов-
ленню Бердичівськії дільниці агрегатно-вузлового 
ремонту.

Удостоєний звання «Відмінник Міністерства газової 
промисловості» та «Почесний працівник Укргазпрому».

Світла пам’ять про Миколу Васильовича назавжди залишиться 
у наших серцях.

Колектив ВРТП «Укргазенергосервіс»
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Національний аерокосмічний
університет ХАІ

Б
езперервне зростання ринкової вар-
тості природного газу зумовлює необ-
хідність пошуку шляхів зниження його 

непродуктивних втрат на етапах видобутку, 
виробництва, транспортування та споживан-
ня. Певні резерви у цьому напрямі є при його 
транспортуванні у зв’язку з тим, що витрати 
газу на власні потреби на компресорних стан-
ціях (КС) газотранспортної системи України 
досягають 3 % і більше від обсягів транспорто-
ваної сировини [1-4]. Зважаючи на розвинену 
ГТС країни та великі валові обсяги видобуван-
ня і транспортування газу, зменшення його 
непродуктивних втрат може мати вагомий 
річний економічний ефект. Саме тому дослід-
ження з оптимізації режимів роботи газотран-
спортного обладнання є актуальним. Задача 
оптимізації часто зводиться до задачі неліній-
ного програмування [3].

Метою даної статті є аналіз можливостей 
підвищення економічної ефективності ком-
пресорних станцій за рахунок оптимізації 
режимів роботи газоперекачувальних агре-
гатів (ГПА) з газотурбінним приводом (ГТП), 
які складають понад 82 % від загального парку 
ГПА на КС України [1].

У роботі [1] наведено порівняльний 
огляд друкованих праць з методів оптимі-
зації режимів роботи ГПА на КС, визначено 
переваги і недоліки кожного із розгляну-
тих методів, врахування яких необхідне при 
подальшій розробці нових чи удосконаленні 
існуючих методів оптимізації режимів робо-
ти газотурбінних ГПА компресорного цеху. 
Основну увагу приділено лінійним і дожим-
ним компресорним станціям (ДКС). Залежно 
від типів КС розглянуто три схеми з’єднання 
агрегатів:

– паралельна, у якій компримування газу 
здійснюється в один ступінь;

– паралельно-послідовна, в якій паралель-
ні групи агрегатів здійснюють багатоступеневе 
компримування;

– колекторна, у якій одна група паралель-
но працюючих агрегатів нагнітає газ у вхідний 
колектор другої групи.

Особливістю колекторної обв’язки є наяв-
ність трьох колекторів. Перший — всмокту-
вальний, для першого ступеня компресорів, 
другий — проміжний, який є нагнітальним 
для першої групи і одночасно всмоктуваль-

ним для другої групи ГПА. Третій колектор 
— нагнітальний для останньої групи ГПА. При 
цьому може здійснюватись проміжне охолод-
жування компримованого газу між ступенями 
стиснення у апаратах повітряного охолод-
ження (АПО). Очевидно, що перераховані 
схеми охоплюють також системи з’єднань ГПА 
і на КС підземних сховищ газу (ПСГ), які можуть 
бути суттєво розгалуженими, тобто найбільш 
складними.

Вибір схеми з’єднання ГПА і оптимізація 
режимів роботи в нормальних умовах мо-
жуть зменшити споживання паливного газу 
майже на 5 %, тому вибір такої схеми і режимів 
— достатньо актуальна задача, що підтвер-
джується великою кількістю публікацій [1-4]. 
Не менш важливе значення має погодження 
характеристик ГТП і нагнітача [5].

Можна довести, що паливна економіч-
ність ГПА визначається його максималь-
ним ККД, який дорівнює добутку ефективно-
го ККД двигуна, політропного ККД нагнітача 
ηнаг і механічного ККД валопроводу їхнього 
з’єднання ηмех. Так, якщо потужність нагніта-
ча Nн записати через масову витрату техно-
логічного газу Gтех і політропічну роботу [6] 

 
а саме Nн = GтехLпол/ 

/ηмех, а потужність ГТД Ne — через його ККД 
ηе і витрату паливного газу Gп: Ne = GпHuηе, 
то із балансу Nн = Nвηмех цих потужностей 
отримаємо:

 
,

де Hu — теплота згоряння паливного газу.
Тут добуток трьох ККД являє собою ККД 

ГПА. Він обернено пропорційний витраті палив-
ного газу, тобто характеризує економічність ГПА.

Тип компресорної станції (лінійна, ДКС 
та КС ПСГ) визначає різні графіки роботи 
ГПА. Так, для ГПА з двох- або трьохвальни-
ми ГТП і вільною силовою турбіною можливі 
наступні графіки [5]:

–  зі сталим навантаженням, коли потуж-
ність ГПА і частота обертання силової турбіни 
залишаються незмінними у межах умов експлу-
атації. Такий графік характерний для лінійної 
КС. У цьому випадку витрата технологічного газу 
(продуктивність) і напір нагнітача вважа-ються 
відомими, а робота ГПА перебуває у вузьких 
межах незалежно від навколишніх умов;

–  сезонне навантаження, характерне 
для КС ПСГ, змінення режимів роботи ГПА, 
у системі якої відбувається річними циклами 
закачування — відкачування або через клі-
матичні умови. Прикладом може бути пода-

вання споживачу максимальної кількості 
природного газу взимку і мінімальної влітку 
за приблизно лінійними графіками зміни 
напору, витрати та потужності ГПА. Для 
таких умов доцільно вибирати такі газотур-
бінний привід і компресор, щоб їхні ККД 
були по можливості із високим значенням 
та майже сталими у широкому діапазоні час-
тини річного циклу, тому що потужність ГТУ 
залежить від температури навколишнього 
середовища;

–  змінне навантаження, характерне 
для ГПА ДКС при видобутку природного газу 
на промислах, коли спостерігається суттєве 
коливання продуктивності скважини (витрати 
технологічного газу) через падіння пластового 
тиску, зміни температури, а інколи і складу 
природного газу, що призводить до великого 
діапазону робочих режимів. Така ж ситуація 
характерна при збиранні і переробці попутно-
го газу, його закачуванні і газліфті. Основною 
вимогою до ГПА у такому випадку є багаторе-
жимність у встановлених межах.

Завантаження ГПА залежно від типу КС 
потребують різних підходів до оптимізації 
режимів їхньої роботи. Зазвичай оптимізацію 
здійснюють завдяки властивостям характе-
ристик газотурбінного приводу і нагнітача 
за умови забезпечення їхньої спільної роботи. 
При цьому припускається, що відомі їхні дійсні 
характеристики [4], а тому необхідне визна-
чення цих дійсних характеристик в експлуата-
ційних умовах [6-7].

Основною умовою спільної роботи газо-
турбінного приводу і нагнітача є баланс їхніх 
потужностей на кожному із режимів робо-
ти за частотою обертання зв’язаних валів. 
Зміна потужності залежно від частоти обер-
тання визначається характеристикою нагніта-
ча, для якого як для лопатевої системи така 
залежність описується кубічною параболою 
[6]. Зовнішня характеристика газотурбінного 
двигуна, а саме залежність його потужності Ne 
від частоти обертання силової турбіни і турбо-
компресора, являє собою систему квадратних 
парабол виду [7]:

 
,

де  і  — відносні 
потужність і частота обертання силової турбіни 
для кожного режиму роботи газогенератора 
турбокомпресора; nтк = const; у свою чергу роз-
ташування максимальних значень Nв max = f(nтк) 
на цих параболах згідно з теорією подібності 
описується кубічною залежністю виду:

.
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Оптимізація режимів ГПА КС
Зниження непродуктивних втрат паливного 
газу на етапах видобутку, виробництва, 
транспортування та споживання до 5%.
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Таким чином, якщо за розрахунковий режим 
прийняти точку максимальної потужності, 
то з дроселюванням двигуна можливе здійснення 
режимів по лінії, що близька до .
А оскільки максимумам потужності на зов-
нішній характеристиці двигуна відповідають 
максимуми його ефективного ККД, то таким 
чином будуть здійснюватися оптимальні режи-
ми дроселювання двигуна [7]. Отже, заванта-
ження ГТД відцентровим нагнітачем у даному 
випадку, завдяки вибраному розрахунковому 
режиму, автоматично дає змогу забезпечити 
оптимальну економічність роботи ГПА.

На завершення слід зазначити, що значно-
му підвищенню економічності газотурбінно-
го приводу сприяє наявність регульованого 
соплового апарату силової вільної турбіни 
і використання його у перехресній програмі 
регулювання, як, наприклад, у двигунах ГТК 
10І, ГТК 25І. Їхня висока економічність пояс-
нюється сталим режимом роботи газогенера-
тора-турбокомпресора у розрахунковій точці 
компресора. 
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Ó 
сучасних умовах глобалізації сві-
тової економіки та вступу України 
до Світової організації торгівлі пос-

тають питання впровадження на підпри-
ємствах нафтогазового комплексу сучасних 
систем управління і, як наслідок, забезпе-
чення їх конкурентоспроможності на євро-
пейському та світовому ринках.

Одним із напрямків підвищення ефек-
тивності діяльності ДК «Укртрансгаз» є 
розроблення, впровадження та удоскона-
лення системи управління якістю (СУЯ) та 
системи екологічного керування (СЕК) від-
повідно до вимог міжнародних стандартів 
ISO серії 9 000 та 14 000.

Враховуючи це в компанії впровадже-
на та сертифікована інтегрована система 
управління якістю та екологічного керуван-
ня відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 
(сертифікат № UA2.003.04290-10, чинний 
до 18 січня 2014 р.) та ДСТУ ISO 14001:2006 

(сертифікат № UA2.003.02217-06, чинний 
до 27 грудня 2011 р.).

Одним із важливих завдань ДК 
«Укртрансгаз» є підтвердження відповід-
ності діючої інтегрованої системи управ-
ління вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 та ДСТУ 
ISO 14001:2006.

Відповідно до вимог п. 8.2.2 ДСТУ ISO 
9001:2009 та п. 4.5.5 ДСТУ ISO 14001:2006 
в ДК «Укртрансгаз» повинен функціонувати 
процес «внутрішній аудит» як інструмент 
визначення шляхів постійного удоскона-
лення діяльності.

Підходи до організації 
внутрішніх аудитів

У зв’язку зі складністю організацій-
ної структури та різноманіттям процесів 
у структурних підрозділах ДК «Укртрансгаз» 
внутрішні аудити СУЯ та СЕК організовують 
з урахуванням наступних положень.

Внутрішній 
аудит як процес 
удосконалення
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Представлена загальна характеристика процесу 
«внутрішній аудит» як інструменту перевірки 
функціонування сертифікованих систем управління 
якістю та екологічного керування ДК «Укртрансгаз», 
узагальнено результати функціонування процесу 
в ДК «Укртрансгаз» та її філіях у 2010 році.

А. М. Клюнь, ДК «Укртрансгаз»,
О. А. Довгошея, А. О. Шевченко, НАЦ
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1. Внутрішній аудит — це системний 
процес, який повинен охоплювати всі рівні 
організаційної структури функціонування 
СУЯ та СЕК у ДК «Укртрансгаз» (рис. 1).

2. Планування та проведення внутрішніх 
аудитів має бути оптимальним у межах існую-
чої системи управління.

3. На кожному рівні управління у процесі 
«внутрішній аудит» мають приймати участь: 
представник керівництва СУЯ та СЕК; відпові-
дальні працівники за СУЯ та / або СЕК; керівни-
ки та виконавці процесів; провідні аудитори, 
внутрішні аудитори та / або кандидати у внут-
рішні аудитори ДК «Укртрансгаз».

Ці положення були покладені в основу 
СОУ 60.3-30019801-080:2010 «Організація 
та проведення внутрішнього аудиту в ДК 
«Укртрансгаз».

Склад та характеристика 
процесу «внутрішній аудит»

Процес «внутрішній аудит» складається 
з таких основних етапів: планування, підго-
товка, проведення, подальші дії після аудиту, 
моніторинг процесу та прийняття рішень. Далі 
розглянемо характерні особливості кожного 
етапу.

Етап «Планування аудиту». На цьому 
етапі відповідальні працівники на першому 
та другому рівнях управління (рис. 1) мають 

скласти графіки внутрішніх аудитів на рік, 
до яких включають структурні підрозділи як 
свого, так і підлеглого рівнів.

Приклад: На першому рівні управлін-
ня відповідальні працівники за СУЯ та СЕК 
апарату ДК «Укртрансгаз» до графіку внут-
рішніх аудитів на поточний рік мають вклю-
чити виробничі філії та декілька управлінь 
апарату ДК «Укртрансгаз». На другому рівні 
управління відповідальні працівники за СУЯ 
та СЕК до графіку внутрішніх аудитів філії 
на поточний рік мають включити виробничі 
відділення у складі філії та декілька відділів 
апарату філії. Для зменшення кількості пере-
вірок та оптимізації ресурсів на їх проведення 
бажано планувати внутрішні аудити так, щоб 
терміни їх проведення співпадали з іншими 
існуючими перевірками (стан охорони праці, 
фінансово-господарська діяльність, підготов-
ка до роботи у осінньо-зимовий період тощо).

Етап «Підготовка аудиту». На цьому етапі 
відповідальний за аудит (керівник групи) 
узгоджує конкретні терміни проведення внут-
рішнього аудиту, визначає цілі та критерії 
аудиту, підбирає внутрішніх аудиторів / канди-
датів у внутрішні аудитори до групи аудиту та 
розробляє план (програму) аудиту.

Аудитори згідно з планом та визначеними 
критеріями аудиту мають підготувати конт-
рольний лист (перелік питань).

Етап «Проведення аудиту». Під час про-
ведення аудиту аудитори мають отримати 
достовірну інформацію (докази аудиту) сто-
совно відповідності діяльності об’єкту ауди-
ту (структурного підрозділу) встановленим 
вимогам (критеріям аудиту).

Згідно з критеріями аудиту аудитори мають 
перевірити вибрані документи, отримати 
відповіді на питання та проводити спосте-
реження за діяльністю персоналу. Отриману 
інформацію фіксують у контрольному листі, 
аналізують та визначають її відповідність або 
невідповідність встановленим критеріям ауди-
ту.

У разі виявлення невідповідності аудитор 
має скласти звіт про невідповідність, а відпові-
дальний персонал об’єкту аудиту має призна-
чити коригувальні (запобіжні) дії для усунення 
невідповідності та її причини.

Загальні результати внутрішнього аудиту 
оформлюють актом аудиту. Аудит вважають 
завершеним, коли виконано всі роботи згідно 
з планом аудиту та затверджено акт.

Етап «Подальші дії після аудиту». На під-
ставі затвердженого акту аудиту відповідаль-
ний персонал об’єкту аудиту має виконати 
призначені дії у встановлені терміни.

Про виконання призначених дій керів-
ник об’єкту аудиту повинен інформувати 
відповідального працівника за СУЯ та / або 

Рис. 1.

Організаційна структура функціонування системи управління якістю та системи екологічного керування в ДК «Укртрансгаз»
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СЕК свого рівня та надати документальне 
підтвердження.

Етап «Моніторинг процесу». Від по ві даль ні 
працівники за СУЯ та / або СЕК на першому та 
другому рівнях управління щоквартально та один 

раз на рік мають проводити моніторинг процесу 
«внутрішній аудит» за показниками (табл. 1) та 
розраховувати результативність процесу.

Значення вагових коефіцієнтів показників 
результативності визначено експертним шля-

хом. Результативність процесу «внутрішній 
аудит» у кварталі (році) розраховують за фор-
мулою:

РВА = ν1P1 + ν2P2 + ν3P3 + ν4P4 + ν5P5 +
 + ν5P5 + ν6P6 + ν7P7 (1)

Етап «Прийняття рішень». Відповідальні 
працівники за СУЯ та / або СЕК на першому 
та другому рівнях управління мають про-
аналізувати значення розрахованої резуль-
тативності процесу «внутрішній аудит» та 
розробити заходи щодо поліпшення резуль-
тативності (за необхідністю), які надають 
на розгляд керівництву свого рівня.

Моніторинг процесу 
«внутрішній аудит»
у 2010 році

Протягом 2010 року фахівці сектору сис-
тем управління якістю філії «Нормативно-
аналітичний центр» проводили моні-
торинг процесу «внутрішній аудит» в ДК 
«Укртрансгаз» та її філіях.

Для моніторингу використовували інфор-
мацію про функціонування процесу «внут-
рішній аудит» (графіки внутрішніх аудитів, 
звіти про невідповідності, акти проведених 
аудитів) на першому (ДК «Укртрансгаз») та 
другому (8 філій) рівнях управління.

На рис. 2 представлена загальна резуль-
тативність процесу «внутрішній аудит» у ДК 
«Укртрансгаз» та її філіях.

Висновки
Систематичне проведення внутрішніх 

аудитів СУЯ та СЕК та виконання призна-
чених дій за їх результатами надали мож-
ливість ДК «Укртрансгаз» та її філіям:

– підтвердити відповідність СУЯ та СЕК 
вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 та ДСТУ ISO 
14001:2006;

– визначити необхідність розроблення 
нових та внесення змін до чинних норма-
тивних документів;

– удосконалити взаємодію та розподі-
лити відповідальність між працівниками 
у межах функціонування СУЯ та СЕК;

– удосконалити процеси керування 
документацією та протоколами у струк-
турних підрозділах;

– розпочати роботу щодо створення та 
ведення фондів нормативних документів.

Основними недоліками у процесі 
«внутрішній аудит» у ДК «Укртрансгаз» 
та її філіях у 2010 році є:

– недотримання повною мірою вимог 
щодо порядку організації та проведення 
внутрішніх аудитів;

– недотримання термінів проведення 
внутрішніх аудитів згідно з графіком;

– у деяких випадках формальний підхід 
до організації та проведення внутрішніх 
аудитів (недостатній рівень компетен-
тності та відповідальності аудиторів, 
визначення однакових невідповідностей 
у різних структурних підрозділах);

– необґрунтоване завищення термінів 
виконання призначених дій та неналежне 
звітування щодо їх виконання. 
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Таблиця 1.
Показники процесу «внутрішній аудит»

Показники процесу (поточні показники),
за якими здійснюється моніторинг

Показники результативності 
процесу

Значення 
вагового 

коефіцієнта  

Етап «планування»
Кількість запланованих аудитів (КА)
(згідно з графіком аудитів)

1. Ступінь охопленості аудитами 
структурних підрозділів на рівні

0,17
Кількість підрозділів на своєму та підлеглому 
рівнях керування (КПД)

Етап «підготовка»
Кількість сертифікованих аудиторів у групі
(КСАi) при проведенні аудиту

2. Відповідність кваліфікації аудиторів
у групі аудиту

0,06
Загальна кількість аудиторів у групі
(КА) при проведенні аудиту

Етап «проведення аудиту»
Кількість аудитів, проведених
у встановлені терміни (К А

Т ) за графіком
3. Ступінь дотримання термінів 

проведення аудиту
0,06

Кількість запланованих аудитів
(квартал, півріччя, рік) (КА)

Кількість аудитів, у яких виявлено
невідповідності (К А

Н )
4. Ступінь виявлення невідповідностей

0,17Кількість проведених аудитів (К А
ПР) за графіком

Кількість позапланових аудитів (К А
ПЗ)

Кількість коригувальних дій (КД),
проведених у нормативні терміни (К КД

НТ) 
5. Дотримання запланованих термінів 

виконання КД
0,12

Кількість невідповідностей, виявлених
за результатами аудиту (КН)

Кількість проведених аудитів (К А
ПР) 6. Ступінь виконання графіку

0,12
Кількість запланованих аудитів (КА)

Етап «подальші дії після аудиту»

Кількість виконаних коригувальних дій
за результатами аудитів кварталу (року) (ККД

вик)

7. Ступінь виконання КД

0,3

Рис. 2.
Результативність процесу «внутрішній аудит»
у ДК «Укртрансгаз» та її філіях у 2010 р.
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Створення комплексної 
газодинамічної моделі 
Вергунського ПСГ

С. В. Соломенніков,
УМГ «Донбастрансгаз»

О
сновним завданням підземних 
сховищ газу (ПСГ) є забезпечення 
обсягів зберігання газу та регулю-

вання сезонної нерівномірності його спо-
живання. Для вирішення цього завдання 
насамперед необхідно дослідити та вивчи-
ти особливості роботи підземної частини 
сховища, після чого — підібрати відповід-
не обладнання для забезпечення роботи 
ПСГ з максимальними показниками.

Вергунське ПСГ Сєвєродонецького ВУ 
ПЗГ УМГ «Донбастрансгаз» створене на базі 
виснаженого однойменного газоконденсат-
ного родовища, розташованого в центрі 
промислової зони сходу України, на тери-
торії Луганської області на відстані 10 км від 
Луганська і за 4 км від магістрального газо-
проводу «Північний Кавказ–Центр». Сховище 
дає можливість маневрено використовувати 
його в зимовий період для регулювання 
сезонної нерівномірності газопостачання та 
надійного постачання сировини спожива-
чам Луганської та Донецької областей.

Метод створення комплексної газо-
динамічної моделі полягає в тому, щоб 

Рис. 2. Схема встановлення датчиків на фонтанній арматурі свердловини №7: 
1 – сенсорний вимірювальний модуль температури; 2 – сенсорний вимірювальний модуль буферного тиску;
3 – сенсорний вимірювальний модуль тиску в затрубному просторі.

Рис. 1. Зовнішній вигляд сенсорних модулів, встановле-
них на фонтанній арматурі свердловини № 7 
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розглянути ПСГ як цілісну газо-
динамічну систему, яка вклю-
чає пласт-колектор, свердло-
вини, мережу шлейфів, газо-
збірний пункт, компресорний 
цех; розробити методологію 
подальшого комплексного 
аналізу сховища з метою роз-

гляду всіх елементів сховища 
як єдиної газодинамічної сис-
теми.

Необхідно також створити 
динамічну систему відслідкову-
вання режимів роботи окремих 
елементів та сховища в цілому.

Для цього використаємо 

«Автоматизовану установку 
системи накопичення і обробки 
інформації про параметри тех-
нологічного процесу експлуа-
таційних свердловин і техноло-
гічного устаткування ПСГ» (далі 
— АСОІ «Свердловина») фірми 
«Бінар», яка нині працює в тес-
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товому режимі на свердловині 
№ 7 Вергунського ПСГ. Тут вико-
нано монтаж датчиків в трубно-
му і затрубному просторі (рис. 
1, 2) на газозбірному пункті 
нитки газопроводу до і після 
штуцера регулюючого (рис. 3, 
4) та на вході сепаратора СП-1.

Результат роботи системи:
– в операторській комп-

ресорного цеху є можливість 
простежити за динамікою зміни 
робочих параметрів свердло-
вини;

– за допомогою графічних 
зображень залежно від часу 
роботи можна визначити 
ділянки безперебійної роботи 
свердловини (рис. 5), а також 
простої, які пов’язані із обвод-
ненням свердловини, загідра-
ченням насосно-компресор-
них труб, фонтанної арматури, 
шлейфу та штуцера регулюю-
чого;

– за кривими зміни тиску 
та температури оператори з 
видобутку газу можуть визна-
чити час і характер продуван-
ня шлейфу, ШР та газозбірного 
колектора.

Проаналізувавши причини 
простоїв свердловин і виз-
начивши по графіках ділянки 
зміни тиску і температури, 
які їм відповідають, а також 
час та характер продування 
технологічного обладнання, 
надалі можна буде завчасно 
обрати шлях попередження 
гідратоутворень, ефективного 
керування роботою свердло-
вин у режимі реального часу 
та підвищення ефективності 
роботи геологічних і техноло-
гічних служб ПСГ. Це, в свою 
чергу, дасть змогу економити 
газ на технологічні операції 
і полегшить роботу обслугову-
ючого персоналу.

Поєднання АСОІ «Сверд-
ло вина» разом з методикою 
розрахунку пропускної здат-
ності системи, яка покладена 
в основу створеної програми 
розрахунку дебіту свердло-
вини та пропускної здатності 
ГЗП у цілому, дасть можливість 
оперативно визначати дебіти 
кожної свердловини, вивчити 
роботу всіх свердловин ПСГ, 
визначити взаємний вплив 
роботи одних свердловин 
на інших при різних режимах 
роботи сховища.

На схемі відбирання газу 
Вергунського ПСГ (рис. 6) жовтим 
кольором показано зони відби-
рання газу з високими показни-

Рис. 4. Зовнішній вигляд сенсорного модуля, встановленого після штуцера регулюючого (ШР) (начальник Вергунського ПСГ 
М.В. Чернявський перевіряє роботу системи)

Рис. 3. Зовнішній вигляд сенсорних модулів, встановлених на вході газозбірного пункту 
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ками продуктивності. Ця частина 
Вергунського ПСГ із свердлови-
нами, які є в ній, експлуатується 
найактивніше. Рожевим кольо-
ром зображено зони відбирання 
газу із середніми показниками, 
синім — із показниками про-
дуктивності нижче середнього. 
Сірим кольором показано зони, 
які практично не беруть участі 
у відбиранні.

Це пояснюється тим, що 
свердловини, які включають 
у роботу в зонах з більш висо-
кими показниками продуктив-
ності, глушать інші свердло-
вини, які перебувають у зонах 
з меншими показниками. Така 
робота Вергунського ПСГ зумо-
влена геологічною будовою 
пласта-колектора, а саме: наяв-

ністю в розрізі глинистих про-
пластків, літологічною неод-
норідністю та різко вираженою 
вертикальною анізотропією 
пласта.

Завдяки АСОІ «Сверд ло-
вина», яка буде знімати у реаль-
ному часі показники тиску 
і температури на устях сверд-
ловин і газозбірному пункті, та 
програмам розрахунку дебітів 
кожної працюючої свердлови-
ни і пропускної здатності сис-
теми в цілому, можна поба-
чити, які витрати газу кожної 
окремої свердловини необхід-
но встановити в конкретний 
період часу в зонах з високими 
показниками продуктивності 
для того, щоб вони не глушили 
інші свердловини в зонах з 

меншими показниками продук-
тивності.

Використання цієї газодина-
мічної моделі дасть можливість 
зменшити обсяги розтікан-
ня газу в процесі нагнітання, 
наростити ефективну газо-
насичену товщину покладу 
в купольній частині струк-
тури, зменшити водний фак-
тор на Вергунському ПСГ та 
збільшити обсяги відбирання 
природного газу з одночасним 
зменшенням витрат на техноло-
гічні операції, відбирати залиш-
ки активного газу, що зараз 
при даному технологічному 
оснащенні, робити практично 
неможливо, тим самим вивів-
ши Вергунське ПСГ на проектні 
показники роботи. 

Рис. 5. Вікно програми перегляду отриманих параметрів роботи свердловини

Рис. 6. Схема відбирання газу на Вергунському ПСГ 

Коментар начальника 
управління підземного збері-
гання газу ДК «Укртрансгаз» 
Романа Вечеріка:

«У статті «Створення 
комплексної газодинаміч-
ної моделі Вергунського 
ПСГ» автором правильно, з 
розумінням процесів, пос-
тавлено питання розробки 
методології подальшого ком-
плексного аналізу сховища 
з метою розгляду всіх еле-
ментів як єдиної газодинаміч-
ної системи, зокрема вико-
ристання «Автоматизованої 
установи системи накопи-
чення і обробки інформації 
про параметри технологічно-
го процесу експлуатаційних 
свердловин і технологічного 
устаткування ПСГ».

АСОІ «Свердловина» доз-
волить контролювати роботу 
свердловин, вчасно приймати 
рішення щодо стабільності їх 
дебітів, попередження нега-
тивних факторів.

Разом з тим необхідно 
розглянути пластову систему 
і газогідродинамічну роботу 
Вергунського сховища в ціло-
му, результатом якої буде зміна 
концепції роботи сховища.

Першим проектом 1984 
року сховище було спроек-
товано на 1 млрд м3 актив-
ного газу, і під ці обсяги 
була виконана перфора-
ція свердловин у складній 
багатопрошарковій системі 
складної геологічної будо-
ви. Проте на сьогодні схо-
вище працює при обсягах 
активного газу 400 млн м3 зі 
старою системою свердло-
вин, багато яких проперфо-
ровані на декілька пластів-
колекторів, що і ускладнює 
його роботу.»
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С. В. Алимов (ОАО «Газпром»),
А. А. Филатов (ДОАО «Оргэнергогаз»),
Н. Х. Халлыев (РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина)

О
сновная стратегическая задача 
ОАО «Газпром» – это сохранение 
лидирующего положения сре-

ди мировых газовых компаний. В реше-
нии этой задачи особое место занимает 
обеспечение надежной транспортировки 
и поставки газа потребителям. Для поддер-
жания газотранспортной системы в над-
лежащем состоянии в «Газпроме» принято 
решение о разработке Системы управле-
ния техническим состоянием и целостнос-
тью линейной части магистральных газо-
проводов (ЛЧМГ).

Благодаря проводимым профилакти-
ческим мероприятиям в соответствии с 
Методологией поддержания и развития 
эксплуатационной надежности и безо-
пасности ЛЧМГ по диагностическому 
обследованию, капитальному ремонту и 
реконструкции объектов Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) за последнее время 
обеспечено снижение числа отказов на 
линейной части магистральных газопрово-
дов. Например, в течение 2002–2007 годов 
аварийность газопроводов, выраженная в 
частоте отказов на 1 000 км в год, была 
снижена с 0,18 до 0,1 случаев, кроме того, 
сокращена протяженность участков, рабо-
тающих со сниженным рабочим давлением 
и влияющих на пропускную способность 
газотранспортной системы (ГТС) в целом. В 
связи с разработкой Системы управления 
техническим состоянием и целостностью 
ЛЧМГ в «Газпроме» разрабатывается комп-
лексная программа капитального ремонта 
линейной части магистральных газопрово-
дов, реконструкции и технического пере-
вооружения объектов транспорта газа.

За последние годы в обществе кроме 
различных моделей внутритрубных дефек-

тоскопов также разрабатываются и внед-
ряются наружные сканеры-дефектоскопы, 
которые в комплексном применении поз-
воляют получить информацию о реальном 
техническом состоянии газопроводов. 
Для системного решения вопросов надеж-
ности и безопасности большое внимание 
уделяется капитальному ремонту ЛЧМГ 
с применением поточно-механизирован-
ных методов организации производства 
ремонтных работ. Комплексное рассмотре-
ние проблем диагностики и своевремен-
ного производства капитального ремонта 
ЛЧМГ позволяет системно поддержать 
эксплуатационную надежность и безопас-
ность ЕСГ ОАО «Газпром».

В целях создания системы управления 
техническим состоянием и целостностью 
ЛЧМГ разработана методология обес-
печения и продления срока надежной 
и безопасной эксплуатации ЛЧМГ, которая 
предполагает поэтапное решение задач 
до 2015-го и до 2030 года (рис. 1).

На данном этапе для выполнения 
запланированных объемов капитального 
ремонта ЛЧМГ до 2015 года разработаны 
и внедрены новые усовершенствованные 
технологические схемы и технические 
средства (рис. 2).

Коллективами специалистов совмест-
но с производственными организациями 
в 2004 года разработана и внедрена новая 
технология ремонта газопроводов в тран-
шее с сохранением их пространственного 
положения. Опытные испытания техноло-
гии и комплекса специальных техничес-
ких средств проведены при капитальном 
ремонте ЛЧМГ в ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».

Методология обеспечения 
и продления срока 
надежной и безопасной 
эксплуатации линейной части 
магистральных газопроводов
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В последующие годы в ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
внедрена доработанная техно-
логия ремонта ЛЧМГ за счет 
совершенствования техниче-
ских средств для ремонта 
газопроводов в условиях болот 
и обводненной местности. 
Кроме того, в ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» и ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» внедрена 
усовершенствованная техноло-
гия ремонта труб больших диа-
метров с подъемом в траншее. 
В целом в настоящее время 
в обществе разработаны техно-
логии и специальные техничес-
кие средства для ремонта ЛЧМГ 
в любых природно-климатичес-
ких условиях и в любое время 
года.

Согласно методологии, для 
реализации запланированных 
объемов ремонтных работ до 
2015 года требуется комплекс-
ный подход, заключающийся в 
применении рациональных тех-
нологических схем со специ-
альными техническими средс-
твами, а также оптимальных 
методов организации работ для 
каждого конкретного участка 
капитального ремонта ЛЧМГ.

Сегодня технологические 
схемы ремонта в целом разра-
ботаны, но оптимальные мето-
ды организации производства 
требуют доработки. Для увели-
чения объемов ремонта ЛЧМГ 
(в условиях временных ограни-
чений) обязательным условием 
является разработка методи-
ческих документов по опти-
мальным методам организации 
производства капитального 
ремонта ЛЧМГ, которые позво-
лят сократить сроки и затраты 
на ремонт газопроводов.

Необходимо разработать 
методику поточной организа-
ции производства ремонтных 
работ на конкретном объекте, 
методику синхронизации всех 
видов работ (операций) ремон-
тного технологического комп-
лекса, создания специальных 
бригад, методику расчета про-
должительности производства 
ремонтных работ на каждом 
объекте с учетом сложных при-
родно-климатических условий, 
а также нормы продолжитель-
ности капитального ремонта 
ЛЧМГ.

Следующим этапом являются 
разработка и внедрение тех-
нологии капитального ремонта 
ЛЧМГ без остановки транспорта 

Рис. 1. Схема реализации методологии обеспечения и продления срока надежной и безопасной эксплуатации ЛЧМГ

Рис. 2. Схема реализации методологии совершенствования технологии, техники и организации производства ремонтных работ

Рис. 3. Схема программы обновления ГТС до 2030 г.
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газа, которая коренным образом 
должна изменить отношение к 
проблемам эксплуатационной 
надежности и безопасности 
газотранспортной системы с 
точки зрения обновления ее в 
целом.

Несколько слов об обнов-
лении газотранспортных 
систем в целом. Все эти годы 
«Газпром» занимался поддержа-
нием безопасной эксплуатации 
системы газопроводов за счет 
диагностики текущего состоя-
ния, выборочного и капиталь-
ного ремонта газопроводов. 
Однако пришло время, когда 
нужно говорить о более серь-
езной программе продления 
срока службы газопроводов и 
об обновлении газотранспор-
тной системы в целом до 2030 
года. В этом направлении науч-
ных и практических терминов 
много, в частности реновация, 
инновация, модернизация и 
реконструкция. Актуальность 
разработки методологии 
обновления линейной части 
ГТС ОАО «Газпром» связана со 

сложностью финансирования 
работ и недостатком новых 
труб для ремонта, необходи-
мостью минимизации времени 
на остановку транспорта газа и 
повышения качества ремонтных 
работ с обеспечением гаранти-
рованного срока эксплуатации. 
Основным критерием при этом 
является сохранение «основных 
фондов», в частности линейной 
части магистральных газопро-
водов. С точки зрения сохра-
нения основных фондов, т. е. 
продления срока службы ЛЧМГ, 
одним из важных факторов явля-
ется проблема старения сталей 
магистральных газопроводов. 
Как известно, отдельные марки 
сталей при сооружении имели 
ограниченный срок службы.

Продление срока службы 
ЛЧМГ возможно путем комп-
лексного решения трех задач 
(рис. 3). Первоочередной из них 
является разработка и внедре-
ние технологии капитального 
ремонта ЛЧМГ без останов-
ки транспорта газа – основа 
программы обновления газот-

ранспортной системы ОАО 
«Газпром».

Суть методологии обновле-
ния ГТС заключается в разра-
ботке и внедрении поэтапного 
метода производства ремонт-
ных работ на ЛЧМГ. Особенность 
технологии работ состоит в том, 
что ремонт выполняется после-
довательно от крана до крана 
на отдельном магистральном 
газо проводе. Работы необхо-
димо осуществлять на трассе 
на мобильных передвижных 
ремонтных базах с условием 
проведения отбраковки, повтор-
ной диагностики и нанесения 
на отремонтированные трубы 
новых изоляционных покрытий 
по заводской технологии.

Для реализации методо-
логии обновления ГТС спе-
циалисты подготавливают 
программы с участием ДОАО 
«Оргэнергогаз», РГУ нефти и 
газа им. И. М. Губкина, ООО 
«Газпром трансгаз Уфа» и ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

Организационная структу-
ра ремонтной службы обще-

ства должна основываться 
на выработке оптимальных 
методов управления техни-
ческим состоянием ЛЧМГ, 
эффективном использовании 
трудовых ресурсов и значи-
тельном сокращении финан-
совых средств на капиталь-
ный ремонт ЛЧМГ. Поэтому 
для управления ремонтной 
деятельностью необходимо 
создание Центра анализа стра-
тегии ремонта МГ и Совета по 
разработке стратегии ремон-
та ЛЧМГ (рис. 4). Создание 
Центра и Совета с привле-
чением специалистов высо-
кой квалификации позволит 
решить перспективные задачи 
выпуска новых марок стали, 
долговечных изоляционных 
покрытий, новых технических 
и технологических решений 
по производству ремонтных 
работ, оптимальных методов 
организации и управления. В 
целом решение поставленных 
задач отвечает стратегичес-
ким целям ОАО «Газпром» на 
мировом уровне. 

Рис. 4. Структура Центра и Совета по системе подготовки предложений
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Підсумки конкурсу на кращі 
публікації у 2010 році

«Автоматизація бухгалтерського обліку
та фінансової звітності УМГ «Черкаситрансгаз»
Т. Г. Сингаївська, М. А. Ступніков, Г. В. Ковальов

«Боротьба з гідратоутвореннями на звужуючих пристроях газозбірно-
го пункту Богородчанського ПСГ УМГ «Прикарпаттрансгаз»
В. В. Костів, В. В. Заяц, М. Д. Гебура, І. М. Мельничук

«До питання впровадження когенераційних установок у систему 
роботи газорозподільних станцій»
Ю. З. Годованський, М. Л. Білявський

«Відданий своїй справі»
В. П. Пархоменко

«Задачі на ділення і множення з предмета «Газова математика 91-го»
А. Ф. Фролов

«Зменшення витоків газу, інвентаризація джерел забруднень атмосферного 
повітря та розробка обгрунтовуючих документів для отримання дозволів 
на викиди в атмосферне повітря на КС на ГРС УМГ «Черкаситрансгаз»
Н. Ф. Новаківська, Б. В. Сагайдак

«Прийняття Закону України
«Про засади функціонування ринку природного газу»
В. М. Козченко

«Історія газифікації Рівненщини»
П. Т. Сорока

VI конференція молодих спеціалістів ДК «Укртрансгаз»
І. М. Васько, О. В. Семенюк

«Епоха модернізації»
В. В. Павлик, З. Й. Концур, Б. Ф. Труфан

«Транзит міжнародного телекомунікаційного трафіку — наступний 
крок розвитку відомчого зв’язку»
Я. М. Красноштан

«Я стояв біля витоків створення «Донбастрансгазу»
В. С. Закревський

Шановні читачі журналу «Трубопровідний транспорт»!
Редакційна рада журналу та конкурсна комісія підвели підсумки 

конкурсу на кращі публікації, які були надруковані у «Трубопровідному 
транспорті» протягом 2010 року.

Конкурсна комісія відмітила високу якість публікацій, глибину роз-
криття виробничих проблем та широкий спектр пропозицій щодо поліп-
шення якості виробництва, впровадження сучасних технологій у вироб-
ничі процеси, пов’язані з транспортуванням газу і зберіганням його 

в підземних сховищах. Багато матеріалів присвячено історії розвитку 
газотранспортної системи, дозвіллю працівників, спорту та відпочинку.

Згідно з Положенням про конкурс на кращі публікації у журналі 
«Трубопровідний транспорт», його переможці заохочені грошовими 
преміями і винагородами.

Редакційна рада журналу висловлює велику подяку всім авторам, які 
надсилали свої статті протягом року. Ми щиро вітаємо переможців 
та бажаємо нових успіхів на літературній ниві!
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П. І. Пателюх,
ветеран УМГ «Донбастрансгаз»

Я 
народився 14 жовтня 1942 року. 
У 1959-му закінчив школу і успіш-
но склав іспити у Львівський полі-

технічний інститут на нафтовий факультет 
за фахом «Експлуатація і проектування на-
фто- і газопроводів, нафтосховищ і нафто-
баз». Закінчив інститут у грудні 1964-го і був 
направлений на роботу в Новопсковське 
управління магістральних газопроводів 
«Мострансгазу». Там я фактично проходив 
переддипломну практику, але у зв’язку 
з тим, що не було робочого місця для ін-
женера, наприкінці лютого 1965 року мене 
направили у Сєвєродонецьке районне уп-
равління магістральних газопроводів.

Відтоді я працюю в УМГ «Донбастрансгаз», 
який за період свого існування змінив бага-
то назв. Підприємство займалося не лише 
транспортуванням, але й видобутком 
газу, освоєнням нових родовищ, зокрема 
у Криму (Глібовка, Джанкой).

Я працював лінійним майстром, диспет-
чером, заступником начальника виробни-
чо-технічного відділу, начальником відді-
лу, заступником директора з виробництва, 
з 1988-го по 2009 рік — головним інжене-
ром, першим заступником директора і, зви-
чайно, брав участь у всіх заходах, спрямо-
ваних на розвиток системи газопостачання 
Донбаського регіону.

На початку своєї трудової біографії в під-
порядкуванні УМГ «Донбастрансгаз» було 
близько 1 500 км газопроводів, на сьогодні 
ж їх понад 5 000 км.

Бурхливий розвиток газопостачання 
Донбасу розпочався у 1972–1973 роках 
після надходження газу з Середньої Азії, 
а потім — з півночі до Новопскова і до захід-
ного кордону СРСР газопроводом «Союз».

У 1978–1979 роках були побудовані 
газопроводи з Новопскова на південь, 
у напрямку Донбасу — до Лоскутівської, 
Дар’ївської компресорних станцій.

Газопроводи будувалися швидкими тем-

пами, близько 300 км щороку. Паралельно 
велася газифікація, тобто будувалися газо-
проводи-відводи до населених пунктів, 
промислових об’єктів, металургійних ком-
бінатів тощо.

Колектив «Донбастрансгазу» зробив 
значний вклад у газифікацію Криму. Ми 
займалися цим кілька років. Після створен-
ня виробничого об’єднання «Укргазпром» 
у 1967 році частину газопроводів було 
передано в його підпорядкування. Першим 
начальником ВО «Укргазпром» був Туманов 
Олександр Георгійович, а головним інжене-
ром — Максимов Володимир Петрович.

Велику справу для розвитку «Дон бас-
трансгазу» зробив Микола Григорович 
Туманян, перший директор підприємс-
тва, він багато піклувався про систему. 
Його добре знали в Москві, «Газпромі», 
СРСР, адже майже всі фахівці Міністерства 
пройшли виробничу школу на азербайд-
жанських нафтових родовищах, що допома-
гало розвивати систему.

Під час роботи виникали різні ситуації. 
Були важкі роки, коли газу не вистача-
ло, тому що в той час Ставропольські, 
Краснодарські родовища виробляли свій 
ресурс. Видобуток падав, у систему йшов 
дуже неякісний газ. Доводилося його очи-
щати і вловлювати конденсат для того, 
щоб забезпечити систему Донбасу якісним 
сухим газом.

У той час головним диспетчером 
«Донбастрансгазу» був Самуха Дмитро 
Васильович. Він завжди був насторожі, 
нікому не давав спокою, хотів, щоб міста 
й населені пункти своєчасно одержува-
ли природний газ. Зараз він перебуває 
на пенсії.

У 1968 році у нас трапився неприєм-
ний випадок, коли через велику кількість 
конденсату в газопроводах зупинилось 
постачання газу в м. Шахтарськ. Це було 
взимку, лютували морози. Житлові будин-

Професіоналізм — 
запорука позитивного 
результату
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Краснопопівське під-
земне сховище газу 
активною потужністю 
на початку близько 
500 млн м3, а у пер-
спективі — близько 
1 млрд м3 газу, пра-
цює й зараз, це одне 
із самих ефективних 
ПСГ в Україні
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ки лишилися без опалення, і ми доклали 
багато зусиль, щоб відновити постачан-
ня газу. Тоді новим секретарем обкому 
Партії було призначено Мостового Павла 
Івановича, який надав усю необхідну допо-
могу для відновлення газопостачання. Це 
була дуже активна людина. Він не цурав-
ся жодної роботи, змушував працювати 
нас і сам вирішував завдання газифікації 
Донбасу. У нього були дружні стосунки 
з Оруджевим Сабітом Атаєвичем, мініст-
ром газової промисловості СРСР, та його 
заступниками, що сприяло оперативному 
вирішенню питань матеріально-технічного 
забезпечення обладнанням і вкрай необ-
хідними, але дефіцитними матеріалами, які 
розподілялися через Держплан СРСР.

Виробничі завдання виконували вчасно 
і якісно завдяки сприянню керівництва та 
фахівцям-майстрам своєї справи. Деякі з 
них й зараз працюють — це слюсарі, звар-
ники. Я пам’ятаю М. Ф. Мокренчука, зварни-
ка з Макіївки. Впевнений, що там хлопці ще 
згадають про нього. Це був ас з налагоджу-
вання обладнання. При вогневих роботах 
бувають різні ситуації, труба «стріляє», куди 
хоче. А він міг підігнати «тютелька в тютель-
ку», щоб стик можна було заварити якісно.

Донбас бурхливо розвивався, коли 
з вироблених родовищ на території 
Луганської області було організовано два 
підземних сховища газу — Краснопопівське 
і Вергунське.

Краснопопівське підземне сховище газу 
активною потужністю на початку близько 
500 млн м3, а у перспективі — близько 
1 млрд м3 газу, працює й зараз, це одне 
із самих ефективних ПСГ в Україні. Воно 
особливе тим, що розташовано в регіоні, де 
можна відбирати газ практично до тиску 10 
атмосфер без компримування його подачі 
споживачам. Це дуже цінно. І закачування 
газу теж відбувається в основному тим же 
тиском, який є в магістральних газопро-
водах, а вже відбирається за допомогою 
підвищення тиску до 51,5 атмосфер.

Вергунське підземне сховище газу 
колишнього родовища «Вергунка», звичай-
но ж, могутніше. Але воно не набуло свого 
остаточного розвитку і не виведене на про-
ектний режим, бо є нюанси, над якими 
зараз працюють фахівці, щоб довести його 
до проектної потужності близько 1 млрд м3 
активного газу.

Ці сховища дуже потрібні Донбасу, 
щоб знімати й пікові навантаження, і вза-
галі забезпечувати газом споживачів 
Луганського регіону.

Що ще можна згадати? Добрих людей 
багато. Я згадую начальника Краматорського 
управління Петрусенка Олексія Федосі-
йо вича, який не був фахівцем-газовиком, 
але його людяність дала змогу створити 
чудові колективи у Сєвєродонецьку і Кра-
маторську.

У Макіївці одним з перших фахівців, 
який прийшов до нас працювати молодим, 
був Іванов Юрій Григорович. Він приклав 
багато зусиль для організації та розбудови 

Макіївського лінійного управління магіст-
ральних газопроводів.

У 1992 році відбувся перерозподіл, 
передача деяких газопроводів Росії та вве-
дення частини газопроводів у склад УМГ 
«Донбастрансгаз». Вони були під управлін-
ням «Мострансгазу», а знаходились на тери-
торії України — ми їх прийняли до себе, 
і внутрішня система тоді могла перекачу-

вати, транспортувати споживачам близько 
130 млн м3 за добу в зимовий період. Тому 
наразі система, на мою думку, недозаванта-
жена. На сьогодні немає достатніх обсягів 
газу. Це пов’язано з різними факторами. 
Зокрема з тим, що заводи — металургійні, 
хімічні, скляні — не працюють на повну 
потужність. Окрім того, немає потреби 
у такій кількості газу, яка зараз є у Донбасі. 
Сьогодні ми транспортуємо 42–45 млн м3 
газу. Взимку, у зв’язку з великими морозами, 
буває більше, до 70 млн м3 газу.

Однією з важливих віх у розвитку газо-
вої системи Донбасу був початок будів-
ництва аміачних виробництв на території 
Сєвєродонецького хімічного комбінату 
(там було побудовано два блоки) і на гор-
лівському комбінаті «Стирол» (три блоки 
аміаку). Це привело до збільшення спожи-
вання газу: близько 5 млн м3 за добу сєвєро-
донецьким «Азотом» і близько 7 млн м3 

— горлівським «Стиролом». З появою 
нових потоків газу розпочалося будівниц-

тво газопроводів з Новопскова до центру 
Донбасу для забезпечення цього вироб-
ництва газом і не лише газом: їм потрібен 
був високий тиск. Почалася боротьба між 
газовиками й хіміками. Вони хотіли мати 
високий тиск, хоча б 55 кг / м2 з тим, щоб 
зменшити витрати на компримування, тому 
що в газопроводах 45–50 атмосфер, а ми 
його знижуємо до 12, щоб подати спожива-
чам на заводи.

Для цього потрібно було збудувати нові 
газопроводи діаметром 1 200 мм. Я безпо-
середньо брав участь у цьому будівниц-
тві, був головою комісії з приймання й 
випробування газопроводу від Новопскова 
до компресорної станції «Лоскутівка» і далі, 
до центру Донбасу.

Газопровід будували українські буді-
вельні організації та випробовували газом 
на тиск у 60,5 атмосфер. Для цього була 
потрібна достойна теоретична підготовка 
і відповідальність персоналу. З цією метою 
на переходах у селах були організовані 
пости. Наповнення газопроводів сирови-
ною повинно було відбуватися поступово, 
не перевищуючи трьох атмосфер за годину, 
тому що при різкому підвищенні тиску 
могли бути негативні наслідки.

Особливо небезпечним був пік від 51 
до 55 атмосфер — якщо труба витримала, 
то все буде добре, і ми вже могли рухатися 
далі, до 60,5 атмосфер. Потім газопровід, 
наповнений газом, випробовували на міц-
ність 12 годин і поступово тиск зменшу-
вали до робочого — 55 і випробовували 
на щільність 24 години. Далі проводились 
об’їзди на предмет наявності витоків.

Побудова газопроводів «Новодар’ївка–
Амвросіївка», «Шебелинка–Слов’янськ», 
«Новопсков–Краматорськ» дала мож-
ливість транспортувати взимку 
до 130 млн м3 газу за добу (внутрішнє спо-
живання Донбасу (Донецька, Луганська, 
частина Запорізької й частина Харківської 
області)) та надійно забезпечувати газом 
заводи й населення. 

Побудова газопроводів 
«Но во дар’ївка–Амвросіївка», 
«Шебелинка–Слов’янськ», 
«Новопсков–Краматорськ» 
дала можливість транспорту-
вати взимку до 130 млн м3 
газу за добу,  а це — внутрішнє 
споживання Донбасу

На початку трудової 
біографії П.І. Пателюха 
в підпорядкуванні 
УМГ «Донбастрансгаз» 
було близько 1 500 км 
газопроводів, на сьогодні 
ж їх понад 5 000 км
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А. Ю. Колесник,
УМГ «Донбастрансгаз» С

вій початок Новопсковське лінійне 
виробниче управління магістральних 
газопроводів (ЛВУ МГ) бере 7 лютого 

1956 року.
Новопсковське ЛВУ МГ — це один із найбіль-

ших вузлів газотранспортної системи України, 
через який транспортується газ у промислові 
райони Донбасу, центральні райони України, 
на південь Росії, здійснюється експорт у країни 
Європи та газопостачання споживачів восьми 
районів Луганської області.

Основне завдання управління — виконан-
ня планів по транспортуванню газу та забез-
печення безперебійного постачання його 
споживачам. У перші роки створення управ-
ління транспортувало до 3 млрд м3 газу на рік, 
а у 2004 році транспортування товарного 
газу склало 61,7 млрд м3. Найбільшого обсягу 

транспортування газу за рік було досягнуто 
у 1987 році — 100,7 млрд м3.

Півстоліття управління впевнено кро-
кує вперед, постійно розширюється, наро-
щує потужності, проводить реконструк-
цію та модернізацію обладнання, працює 
над вирішенням сьогоднішніх далеко не про-
стих соціально-економічних проблем.

1956 р. Розпочалось будівництво пер-
шої нитки магістрального газопроводу (МГ) 
«Ставрополь — Москва» (154 км Ду 700), який 
мав забезпечити газом великі міста і про-
мислові центри: Ростов, Луганськ, Вороніж, 
Москву.

1957 р. Введено в експлуатацію поршне-
вий цех з 11 газокомпресорами.

1958 р. Завершено будівництво другої 
нитки МГ «Ставрополь–Москва» (54 км, Ду700; 

Новопсковському 
лінійному виробничому 
управлінню —
55 років

Новопсковське ЛВУ МГ 
— один із найбільших вузлів 
газотранспортної системи України
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100 км, Ду800; 154 км), газопровід-відгалужен-
ня (ГВ) до м. Старобільськ (21,6 км).

1958–1962 рр. Введено в експлуатацію 
радіорелейну лінію зв’язку «Москва — Ростов-
на-Дону» на базі апаратури «Стріла М».

1960 р. Введено в експлуатацію першу 
нитку МГ «Краснодарський край — Серпухов» 
(Ду 1000, 154 км).

1961 р. Введено в експлуатацію турбінний 
цех з 10 газотурбінними установками ГТ-700-4 
загальною потужністю 48 МВт.

1962 р. Введено в експлуатацію трилан-
цюгову повітряну лінію зв’язку вздовж МГ 
«Ставрополь — Москва», МГ «Краснодарський 
край — Серпухов», що дало змогу організу-
вати диспетчерський зв’язок, а також ввести 
в дію лінійну телемеханіку.

1964 р. Введено в експлуатацію другу 
нитку МГ «Краснодарський край — Серпухов» 
(Ду 1 000, 154 км).

1978 р. Введено в експлуатацію МГ 
«Оренбург–Новопсков» (77 км, Ду 1200), 
МГ «Новопсков–Рубіжне» (16 км, Ду 1000), ГВ 
до радгоспу «Технікум» Старобільського району 
(3,4 км).

1979 р. Введено в експлуатацію ком-
пресорну станцію «Союз» потужністю 70 
МВт і МГ «Союз» (121 км, Ду 1400), побудо-
вані будівельниками Польської Народної 
Республіки.

1980 р. Введено в експлуатацію МГ 
«Петровськ — Новопсков» (42 км, Ду 1200) та 
компресорну станцію «Волна» потужністю 80 
МВт, проведено реконструкцію всіх засобів 
зв’язку з введенням в дію системи передачі 
К-60 П «Новопсков–Фролово», «Новопсков–
Первомайськ», «Новопсков–Луганськ» і «Ново-
псков–Острогожськ».

1982 р. Введено в дію МГ «Уренгой–
Новопсков» (42 км, Ду 1400), МГ «Новопсков–
Аксай–Моздок» (54 км, Ду 1200).

1983 р. Введено в експлуатацію МГ 
«Новопсков — Шебелинка» (Ду 1200, 44 км), ГВ 
до смт Білокуракіно (Ду 200, 4,15 км).

1984 р. Введено в експлуатацію МГ 
«Новопсков–Лоскутовка» (Ду 1200, 16 км).

1985 р. Введено в експлуатацію ГВ до с. Ше-
лестівка (1 км), смт Мілове (31,2 км), с. Піски 
(2,2 км).

1986 р. Введено в експлуатацію ГВ до с. Бі-
локуракіно (4,15 км), с. Колядовка (3,11 км), 
с. Кам’янка (2,92 км), смт Біловодськ (28,5 км).

1994 р. Введено в експлуатацію ГВ 
до радгоспу «Мирний» (10,1 км), с. Євсуг 
(4,5 км), с. Тецьке (2,64 км).

1995 р. Введено в експлуатацію ГВ до с. Воє-
водське (11,9 км).

1996 р. Введено в експлуатацію ГВ до с. Бон-
дареве (0,41 км), 2 га теплично-овочевого ком-
бінату (ТОК), електронну автоматичну станцію 
зв’язку «Квант» на 540 номерів.

1997 р. Введено в експлуатацію ще 2 га 
ТОК та біолабораторію ТОК.

1998 р. Введено в експлуатацію очисні 
споруди з біологічною очисткою продуктив-
ністю до 1 000 м3 переробки стоків на добу.

2000–2002 рр. Введено в експлуатацію 
автомобільну заправочну станцію — АГНКС-45, 
проводиться реконструкція КС «Союз», діля-

нок газопроводу «Краснодарський край–
Серпухов» (1,813 км), введено в експлуатацію 
автоматичну телефонну станцію Starex-IMS.

2003–2004 рр. Продовжується технічне 
переобладнання КС «Союз»; прийняті в екс-
плуатацію об’єкти «Реконструкція другої нитки 
магістрального газопроводу «Краснодарський 
край — Серпухов»; «Телемеханізація ГРС, замір-
них вузлів та лінійних КП», введено в експлуа-
тацію утилізатор тепла ТУВ-8 на КС «Союз».

2005 р. Розпочато будівництво мийки 
для автомобілів з очисними спорудами.

2006 р. Реконструкція магістрального газо-
проводу «Краснодарський край–Серпухов» Ду 
1000 мм та газопроводу-відводу до смт Марківка.

2007 р. Введено в експлуатацію механізо-
вану мийку з очисними спорудами.

2008 р. Реконструкція камери запус-
ку очисного поршня на МГ «Новопсков — 
Рубіжне»; введено систему безпеки виробни-
чого майданчику.

2009 р. Прийняті в експлуатацію:
– вимірна дільниця з впровадженням авто-

матичного протокового хроматографу на ГРС 
«Старобільськ»;

– система утилізації тепла на КС «Союз» 
(ГПА № 3);

– замісна система загазованості на КС 
«Волна».

Усі ці роки нарівні з об’єктами промислової 
бази будувалися об’єкти соціальної сфери: 
житло, клуб, їдальня, магазини, спортивно-
оздоровчий комплекс, готель, амбулаторія.

На сьогодні управління експлуатує 916,5 км 
магістральних газопроводів і газопроводів-
відгалужень, дві компресорні станції, які 
налічують 15 газоперекачувальних агрегатів 
загальною потужністю 150 МВт, 21 газороз-
подільну станцію, 152 установки катодного 
захисту, 556 протекторів, 5 пунктів заміру газу.

Допоміжна діяльність: теплично-овочевий 
комбінат на 4 га, відділ робітничого постачан-
ня на 13 робочих торгових місць, амбулаторія 
на 80 відвідувань за зміну, спортивно-оздо-
ровчий комплекс на 63 розгорнутих ліжка, 
будинок культури, готель на 24 місця. 

Свій початок Новопсковське лінійне
виробниче управління магістральних
газопроводів бере 7 лютого 1956 року

Найбільшого обсягу
транспортування газу за рік було 
досягнуто у 1987 році — 100,7 млрд м3
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М. В. Юрко,
ветеран УМГ «Донбастрансгаз»

М
оя біографія — вона проста, селянсь-
ка. Народився я 4 березня 1937 року 
у селі Риб’янцеве Новопсковського 

району Ворошиловградської області. Батьки 
— прості селяни, займалися домашнім госпо-
дарством. Згодом, коли організувалося колгос-
пне господарство, наш батько був головою 
колгоспу, мати — домогосподаркою. У родині 
було дев’ять дітей, і мати займалася родиною. 
Школу я закінчив у 1955 році. Для села це 
були важкі часи. У колгоспі грошей не плати-
ли, а писали «палички», тому не було коштів, 
щоб кудись поїхати й вступити до вищого 
навчального закладу. Дітей було багато — і 
одягти, і взути, і нагодувати. І я пішов працю-
вати в МТС (машинотракторна станція). Мене 
направили на курси трактористів. Провчився 
я шість місяців, повернувся в рідну МТС. Але 
попрацював тільки до вересня, як мене при-
звали в армію, у військово-морський флот. 
У той час у морфлоті служили чотири роки. 
Під час служби на флоті займався водним 
поло. На Чорноморському флоті мене об-
рали секретарем комсомольського екіпажу. 
У ті роки був такий рух: у цивільному жит-
ті — за комуністичне відношення до праці, 
а у флоті, армії — за комуністичне відношен-
ня до виконання військового обов’язку. І наш 
екіпаж узяв участь у такому соцзмаганні з 
іншими екіпажами, флотами. На кінець року 
ми посіли перше місце. Фотографію членів 
екіпажу помістили у військово-морський 
музей Севастополя, і у 1958 році мене прий-
няли в ряди КПРС. Демобілізувався я у 1960 
році, і військкомат направив мене в райком 
партії інструктором комсомольської органі-
зації району для того, щоб через півроку або 
рік я обійняв посаду другого секретаря. Але 
коли я поїздив по колгоспах, комсомольських 
фермах, селах, то побачив страшний безлад. 
Голови колгоспів не піклуються про молодих 
доярок, ті працюють по коліно в бруді, но-
сять корм на своїй спині. І тоді я написав за-
яву секретареві райкому Партії із проханням 
мене звільнити. Я почав шукати іншу роботу. 

У Новопскові була газокомпресорна станція. 
Там начальником ГКС була чудова людина 
— Жуков Іван Іванович. Я до нього звернувся, 
ми поговорили. Я йому розповів, що служив 
на флоті, закінчив річні курси механіка, маю 
диплом суднового механіка річкового флоту. 
І він мене прийняв на компресорну станцію 
машиністом IV розряду в турбінний цех. Так 
з 1961 року розпочалася моя служба вже 
у районному управлінні магістральних газо-
проводів машиністом турбінного цеху. У 1963 
році Іван Іванович призначає мене начальни-
ком аварійно-ремонтної бригади газопрово-
ду «Північний Кавказ — Центр». Паралельно, 
працюючи начальником аварійно-ремонтної 
бригади, я закінчив Харківський інститут.

У 1974 році із «Мострансгазу» прийшла 
телеграма направити мене у відрядження 
в Афганістан. 14 січня на два роки я з родиною 
їду працювати в Афганістан. Там ми забезпечу-
вали транспортування газу в Радянський Союз. 
Так ми «піднімали» економіку Афганістану.

В Афганістані я працював диспетчером 
з транспортування газу. Нашими фахівцями 
там було розроблено родовище газу, прокла-
дені труби «семисотки» у Радянський Союз. Інші 
робітники обслуговували ті механізми. Була така 
вказівка, що кожен радянський фахівець пови-
нен підготувати два афганських фахівці, щоб 
вони склали іспити й одержали допуск до само-
стійної роботи. Це, я вважаю, було основним 
нашим завданням. Я відразу почав вивчати 
мову, студіювати літературу, щоб спілкуватися, 
пояснювати. Адже до усіх нас цілодобово пере-
кладачів не поставиш. За два роки я підготував 
двох фахівців, вони одержали допуск. Один з 
них став інженером з обліку газу.

В Афганістані було дуже важко через страш-
ну жару. З березня до грудня — ні краплі 
дощу. Духота нестерпна. Навіть від риболовлі 
не одержував задоволення. Але у нас там було 
своє селище, басейн, спортивні майданчики: 
волейбольні, бадмінтонні та ін. Умови створю-
валися. Ми мешкали в афганських одноповер-
хівках (афганці будували).

Газифікація Донеччини
До Вашої уваги пропонуємо автобіографію ветерана
УМГ «Донбастрансгаз» Юрка Миколи Васильовича.
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Я там мав великий авторитет. Був секрета-
рем комсомольської організації. Син займався 
у російській школі, п’ять класів у Афганістані 
закінчив. Дружина не працювала — там жінки 
не працюють.

Після закінчення двох років дружина із 
сином поїхали додому, а мені подовжили від-
рядження ще на півроку, до жовтня 1976-го. 
Після повернення «Мострансгаз» призначив 
мене начальником лінійно-експлуатаційної 
служби Новопсковського ЛВУ.

В цей час починається будівництво 
Оренбурзьких газопроводів діаметром 
1 200 мм, які проходять поблизу Новопскова. 
Розвертається будівництво газопроводу 
«Союз», на цій дільниці працюють польські 
будівельники.

У 1977 році почали будівництво компре-
сорної станції газопроводу «Союз». І надійшла 
телеграма від Сафронова Анатолія Івановича, 
начальника ВО «Мострансгаз», про призна-
чення мене начальником Новопсковського 
лінійно-виробничого управління (колишнє 
районне управління магістральних газопро-
водів).

Я занурився в стихію величезного будівниц-
тва газопроводів! Це з Уренгоя два газопро-
води: один газопровід «Уренгой–Новопсков» 
діаметром 1 400 мм і «Петровськ–Новопсков» 
діаметром 1 200 мм.

Потім було будівництво газопроводів 
«Новопсков–Луганськ–Ростов» (1 200 мм), 
«Новопсков–Шебелинка» (1 200 мм), 
«Новопсков–Рубіжне», «Новопсков–
Лоскутовка–Маріуполь». Нові газопроводи 
необхідно було зв’язати з діючими в єдину 
систему. Діюча компресорна станція «Волна» 
газопроводу «Союз» і діючий газопровід 
«Північний Кавказ — Центр», який складається 
з чотирьох ниток: дві нитки діаметром 1000 мм 
та дві нитки — 700 мм, — до цих газопро-
водів потрібно було підключити газопроводи, 
що будувалися. Тут був дуже складний вузол, 
тому що всі газопроводи зв’язані й підклю-
чені до компресорної станції. Складність була 
в тому, що не дозволялося зупинити компре-
сорну станцію навіть на тиждень, щоб підклю-
чити газопроводи. Дозволяли знижувати тиск 
тільки на 30 %.

Всі підключення до діючих газопроводів 
проводилися власними силами, це робили 
наші дуже сумлінні, чесні робітники ліній-
но-експлуатаційної служби. Вони підключили 
всі ці газопроводи без жодного відхилення 
або порушення техніки безпеки.

У 1978 році почали вводити й випробо-
вувати газопровід «Оренбург — Новопсков» 
(1400 мм).

У 1980-му ввели в експлуатацію компре-
сорну станцію «Союз». На ній стояли двигуни 
німецького виробництва. А поляки у 1980 році 
починають будівництво компресорної станції 
«Волна». КС «Волна» вже була обладнана віт-
чизняними двигунами Миколаївського заводу. 
Робітники компресорної станції працювали 
вдень і вночі й виконали всі свої зобов’язання, 
незважаючи на численні складності.

Після запуску компресорної станції 
«Волна» через Новопсков транспортувалося 

до 300 млн м3 газу за добу. КС «Волна» була 
на газопроводі «Північний Кавказ — Центр». 
До неї також підходять уренгойські газопрово-
ди «Новопсков — Петровськ» й оренбурзькі 
газопроводи.

Коли запустили компресорну станцію 
«Союз», газ почали транспортувати за кор-
дон. Коли провели лабораторні дослідження, 
з’ясувалося, що в газі оренбурзького родови-
ща є неприпустима кількість домішок сірки, і 
довелося терміново переключатися на поста-
чання газу із уренгойських родовищ, тому що 
він чистий, якісний, відповідав контрактним 
умовам.

Паралельно з будівництвом газопроводів 
«Мострансгаз» не забував і про будівництво 
об’єктів соціальної сфери, житла для газовиків. 
Ми зводили будинки. За час мого керівництва 
було побудовано містечко на 420 квартир, 
а також теплицю, що працювала на повну 
потужність. Ми мали підсобне господарство 
на 800 голів свиней, 10 тисяч курей, гусей. 
Тоді діяв Указ Президії Верховної Ради СРСР 
про будівництво при кожній компресорній 
станції теплиць і підсобних господарств. 
Великий галас був… Потім добудовувались 
магазини, кафе. Побудовали базу відпочинку 
на річці Айдар, школу десятирічну замість 
восьмирічки, медичний комплекс. А на друго-
му поверсі цього комплексу був готель на 20 
місць. Він і зараз працює. От такі соціальні й 
житлові умови мали наші працівники в той 
час. Гроші «Мострансгаз» виділяв, а ми їх вико-
ристовували за призначенням. Усе робилося 
для людей.

У 1991 році, коли розвалився Союз і 
Україна стала незалежною, Новопсков і 
Луганськ, газопровід «Північний Кавказ — 
Центр» відійшли у власність України. Ми межу-
вали з Воронежем, Бєлгородом. Президент 
Л. М. Кравчук видав указ про те, що заводи, які 
перебувають на території України, комбінати, 
філії — українські, й вивозити обладнання 
за кордон України не можна. А до указу росія-
ни все, що могли, вивозили на російську 
територію.

Коли ми стали самостійними, 
я написав лист з економічними розрахун-
ками про доцільність підпорядкування без-
посередньо ВВО «Укргазпром». Начальником 
«Укргазпрому» тоді був В. П. Максимов, голо-
вним інженером — М. П. Ковалко, начальни-
ком виробничого відділу — В. М. Коломєєв. 
Я їду на прийом до В. П. Максимова. Спочатку 
прийшов до Валентина Миколайовича 
Коломєєва, доповів про необхідність зуст-
річі з В. П. Максимовим для вирішення 
питання. Тоді ходили чутки, що нас хочуть 
приєднати або до «Харківтрансгазу», або 
до «Донбастрансгазу». А в «Донбастрансгазі» 
усього тоді було 1 200 працівників. У них 
компресорних станцій не було, тільки газо-
розподільні. А у нас тільки в Луганську працю-
вало 1 200 фахівців, з них 700 — в Новопскові. 
Але представник від Луганська не поїхав, і 
я був один. Ми з В. М. Коломєєвим прийшли 
до В. П. Максимова, я обгрунтував доцільність 
підпорядкування Новопсковського ЛВУ безпо-
середньо «Укргазпрому», тому що Новопсков 

виконує величезний обсяг робіт, транспортує 
близько 300 млн м3 газу за добу. У нас всі 
компресорні станції підключені, все працює. 
В. П. Максимов пішов мені назустріч. Він викли-
кав Михайла Петровича Ковалка, головно-
го інженера, і сказав, щоб написали наказ 
про закріплення Новопсковського ЛВУ у без-
посереднє підпорядкування «Укргазпрому».

Працювали ми так недовго — рік. 
Але то булі добрі часи — така увага 
до нас була. Та невдовзі В. П. Максимов вий-
шов на пенсію, замість нього був призначений 
Б. О. Клюк. Почалася реорганізація. Нас закрі-
пили за «Донбастрансгазом».

У «Донбастрансгазі» тоді був начальником 
Анатолій Олексійович Кашкін. Він був гарною 
людиною, авторитетним начальником управ-
ління. Ми з ним швидко знайшли спільну 
мову. Це був період великого будівництва. 
«Донбастрансгаз» газифікував районні центри 
й села. Йшло будівництво газорозподільної 
станції на Біловодськ, і мені було доручено 
контролювати ці роботи на нашій території. 
Отже, ми «зійшлися» з «Донбастрансгазом», 
виконували всі їхні рішення.

Із «Донбастрансгазу» часто приїжджали 
представники, адже в нас дві працюючі ком-
пресорні станції. Але з часом у нас виникла 
певна непогодженість — почались затримки 
з виділенням коштів на будівництво вироб-
ничих об’єктів та теплиці. А теплиця — це ой 
які гроші! Будівництво житла — теж великі 
об’єми фінансування, а в «Донбастрансгазі» 
необхідних коштів не було або їх забирали 
на інші об’єкти.

До будівництва житла й підсобних гос-
подарств у «Донбастрансгазі» ставилися 
упереджено, затримували кошти. А ми звик-
ли, що при «Мострансгазі» телеграмку дав 
— і гроші у тебе на рахунку! Тобто вони 
сприяли будівництву. Крім того, керівництво 
«Донбастрансгазу», яке часто приїжджало, зус-
трічі проводило за територією компресорної 
станції. Такого не було в роки «Мострансгазу»! 
Вони перебували на станції добами, керували, 
підказували, як краще, пропонували: давайте 
так і так. А коли став начальником Григорій 
Никифорович Холодняк, відносини стали ще 
більш складними. Особливо суперечки пішли 
за бази відпочинку. Але транспортування газу 
ми забезпечували безперебійно, безаварійно. 
По основній роботі все було гарно, а з приводу 
таких нюансів, як житло, будівництво, підсобне 
господарство, — суперечки були. І призвели 
вони до того, що зараз підсобне господарс-
тво — це тільки охорона порожніх будин-
ків. Жодної свині, живності немає. Селища 
передали у комунгосп, теплиці — у колгосп. 
Поліклініку закрили. Один тільки готель на 20 
місць працює.

Я, власне, не можу цього зрозуміти. Я не зви-
нувачую «Донбастрансгаз», тому що це, мабуть, 
пішло за згоди зверху.

Зараз тут працює тільки одна компресорна 
станція «Союз». Раніше працювало дві маши-
ни, зараз — п’ять. КС «Волна» вже два роки 
стоїть закрита. Все закрито. Тільки люди їздять 
на вахти. Важкі часи прийшли. Тому і відноси-
ни складні. 
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О. Я. Чернов, Д. В. Соколенко,
Луганське ЛВУ МГ

Л
уганське лінійне виробниче управлін-
ня магістральних газопроводів (ЛВУ 
МГ) — одне з найстаріших у газотран-

спортній системі України. У різні часи історич-
на назва міста Луганськ неодноразово зміню-
валась на Ворошиловград, що призводило 
до зміни назви управління.

Історія становлення ЛВУ МГ розпочала-
ся у травні 1955 року, коли була створе-
на дирекція споруджуваних газопроводів 
«Ставрополь–Москва» діаметром 720 мм 
на ділянці від п. Ізобильного на Ставрополлі 
до м. Ворошиловград, а в грудні 1956-го цей 
газопровід був введений в експлуатацію.

25 лютого 1956 року в м. Ворошиловград 
був створений аварійно-ремонтний пункт 
(АРП) № 4, що став основою управління. 
АРП № 4 було доручено будівництво ліній-

ної частини газопроводу, газопроводів-
відводів до міст Краснодон, Лисичанськ, 
Ворошиловград, до Ворошиловградської ГРЕС, 
переходу через ріку Сіверський Донець та 
інших підземних переходів, а також обслуго-
вування всіх систем газопроводу. З 1956 року 
активно ведуться роботи з газифікації області.

У квітні 1957 року була організована 
Ворошиловградська дирекція споруджувано-
го газопроводу, у підпорядкування якої був 
переданий АРП № 4.

У жовтні 1957 року створено Воро шилов-
градське райуправління газопроводів у складі 
Московського управління магістральних газо-
проводів з одночасною ліквідацією Ворошилов-
градської дирекції споруджуваних газопро-
водів. АРП № 4 передано в підпорядкування 
Ворошиловградського райуправління.

Луганському лінійному 
виробничому
управлінню —
55 років
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Історія становлення 
ЛВУ МГ розпочалася 
у травні 1955 року, коли 
була створена дирекція 
споруджуваних 
газопроводів 
«Ставрополь–Москва»
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1957 рік — будівництво другої нитки 
газопроводу «Ставрополь — Москва» діамет-
ром 720 мм. І в цей же час першим з міст 
області газ одержав Ворошиловград.

У період 1958–1959 років велося будів-
ництво у Ворошиловграді першої в країні елек-
тропривідної компресорної станції з 8 газо-
перекачувальними агрегатами АЗ-4500.

З 1957-го по 1961 рік на території облас-
ті було споруджено понад 1 000 км магіст-
ральних газопроводів, 15 газорозподільних 
станцій, три потужні компресорні стан-
ції. Магістральні газопроводи підведені 
до міст Луганськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, 
Алчевськ, Кадіївка, Старобельськ та ін.

У 1957 році було подано промисло-
вим підприємствам і побутовим спожива-
чам області 193,5 млн м3 газу, у 1958 році 
— 628,8 млн м3, 1959-му — 1 247 млн м3, 
1960-му — 1 459,5 млн м3, за 7 місяців 1961 
року — 1 158 млн м3.

Друга компресорна станція в структурі 
Луганського райуправління була побудована 
в с. Дар’ївка у 1962 році. Вона нараховува-
ла 13 електропровідних газоперекачуваль-
них агрегатів АЗ-4500 загальною потужністю 
58 500 кВт.

У 1961 році на території Луганської 
області завершено будівництво газопрово-
ду «Краснодарський край — Серпухов» Ду 
1020 мм.

У 1981-1985 роках йшло будівництво 
магістрального газопроводу «Новопсков–
Аксай–Моздок» Ду 1220 мм. У цей же період 
на Дар’ївській КС введено в експлуатацію 
другий цех із 13 ГПА СТД-4000-2 потужністю 
52 тис. кВт.

1982–1984 роки — будівництво нової 
компресорної станції «Луганськ», розрахова-
ної на 17 ГПА Ц-6.3 з газотурбінними авіа-
ційними приводами потужністю 107 500 кВт. 
У 1995–1996 роках виконується модернізація 
ГПА шляхом встановлення агрегату Ц-16 та 
4 агрегатів Д-336.

У 1992 році Ворошиловградське ЛВУ 
МГ було виведено зі структури виробни-
чого об’єднання «Мострансгаз» та увійш-
ло до складу виробничого об’єднання 
«Укргазпром», а у 1994 році вже 
Луганське ЛВУ МГ стало складовою час-
тиною «Донбастрансгаза» — дочірнього 

підприємства акціонерного товариства 
«Укргазпром». Незважаючи на організаційні 
труднощі того періоду начальнику ЛВУ МГ 
Шастуну Валентину Івановичу вдалося збе-
регти працездатність підприємства під час 
розвалу СРСР та підтримати становлення 
газової промисловості молодої незалежної 
Української держави.

За період з моменту організації Луганського 
ЛВУ МГ начальниками управління працювали:
Григор’єв А. Д. з 28.01.57 р.  по 07.09.57 р.
Ліхтенштейн Є. Й. з 07.09.57 р. по 21.02.64 р.
Красник Г. В. з 22.04.64 р.  по 13.07.70 р.
Шилов Е. В. з 22.07.70 р.  по 19.06.78 р.
Парченко Л. Т. з 13.07.78 р.  по 11.08.82 р.
Збарський М. Ф. з 20.08.82 р. по 29.08.85 р.
Образцов Д. В. з 30.09.85 р.  по 21.02.90 р.
Шастун В. І. з 22.02.90 р. по 18.05.05р.

У цей же період головними інженерами 
Луганського ЛВУ МГ були:
Григор’єв А. Д. з 07.09.57 р.  по 31.12.57 р.
Кравцов Н. П. з 14.12.57 р. по 21.09.59 р.
Бельченко М. И. з 21.09.59 р.  по 25.10.60 р.
Красник Г. В. з 25.10.60 р.  по 22.02.64 р.
Мальнев О. В. з 13.02.64 р.  по 10.04.79 р.
Образцов Д. В. з 10.04.79 р.  по 30.09.85 р.
Кравцов В. І. з 31.10.85 р. по 18.03.94 р.
Курочкін В. Ф. з 01.06.94 р. по 28.08.96 р.

Сьогодні Луганське ЛВУ МГ — велике 
газотранспортне підприємство України. За 55 
років роботи підприємства трудовий колек-
тив завжди виконував своє головне завдан-
ня — безперебійне та надійне забезпечення 
природним газом споживачів. Накопичено 
найбагатший досвід транспорту газу та екс-
плуатації газотранспортної системи. За ці 
роки працівники набували та удосконалю-
вали безцінний багаж технічних знань та 
рішень. В експлуатації Луганського ЛВУ МГ 
перебуває більше 1 000 км магістральних 
газопроводів в однонитковому вирахуванні, 
з яких 297 км газопроводів-відводів. У зимо-
вий період трубопроводами Луганського 
ЛВУ МГ транспортується понад 40 млн м3 
газу на добу. На газопроводах діють 29 ГРС 
та два пункти виміру газу, на системі вста-
новлено 192 СКЗ і два УКЗ. Компресорні 
станції КС-1 «Луганськ» та КС-2 «Дар’ївка» 
перебувають у резервному стані, але завж-
ди готові за першою командою включитися 
у роботу. Їхня технічна можливість дає змогу 

транспортувати газ в обсязі до 100 млн м3 
на добу.

Під керівництвом начальника управління 
Чернова Олега Яковича та головного інже-
нера Дергільова Євгена Петровича на під-
приємстві трудиться близько 500 чоловік 
— прекрасних фахівців своєї справи. У їхньо-
му числі начальник КС-1 Олексій Іванович 
Кобзєв, начальник КС-2 «Дар’ївка» Петро 
Іванович Король, начальник ЛЕС Віктор 
Іванович Романенко, начальник служби 
ГРС Сергій Васильович Мороз, провід-
ний диспетчер з транспорту газу Сергій 
Миколайович Остапенко, начальник служ-
би ЕВС Володимир Юрійович Громовий, 
начальник служби автоматики і контроль-
но-вимірювальних приладів Олександр 
Григорович Дудніков, інженер служби ЕВС 
Віктор Іванович Фаустов, інженер вимірю-
вальної хіміко-аналітичної лабораторії Надія 
Віталіївна Холод, інженер метрологічної 
служби Євгенія Володимирівна Старцева, 
змінний інженер Олександр Іванович Халус, 
майстер електрохімічного захисту Сергій 
Геннадійович Дубенський, лінійний трубо-
провідник Володимир Анатолійович Тіняков, 
оператор технологічних установок Ольга 
Веніамінівна Василенко, машиністи техно-
логічних компресорів Дмитро Анатолійович 
Павлюк і Анатолій Вікторович Володавчик, 
оператор ГРС Микола Олександрович Чекеш, 
приладист Віктор Миколайович Ткаченко, 
монтер із захисту підземних трубопроводів 
від корозії Ігор Іванович Лук’янов, електро-
монтери з ремонту та обслуговування елек-
троустаткування Олександр Олександрович 
Кравцов і Павло Петрович Задорожній, таке-
лажник Василь Іванович Костенко й багато 
інших. Вони не тільки дбайливо зберігають 
добрі трудові традиції колишніх поколінь 
працівників Луганського ЛВУМГ, але й ство-
рюють нові.

Як і завжди, перед Луганським ЛВУ МГ 
залишається найважливіше завдання — без-
перебійне транспортування газового пали-
ва підприємствам та мешканцям Луганської 
області, що забезпечується максимальною 
концентрацією всього колективу при вико-
нанні своїх зобов’язань щодо підвищення 
ефективності роботи відповідальної ділянки 
газотранспортної системи України. 

На сьогодні в експлуатації 
Луганського ЛВУ МГ перебуває більше 
1 000 км магістральних газопроводів
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В. І. Опацький, В. В. Приймак,
УМГ «Прикарпаттрансгаз»

I
сторія Богородчанського лінійного ви-
робничого управління магістральних газо-
проводів розпочинається з 1978 року після 

введення в експлуатацію компресорної станції 
№ 21 потужністю 70 МВт газопроводу «Союз», 
яка була збудована угорськими будівельни-
ками. Наступна компресорна станція № 39 
потужністю 75 МВт. газопроводу «Уренгой-По-
мари-Ужгород» споруджена німецькими буді-
вельниками.

На базі цих двох станцій, а також Битківської 
дожимної компресорної станції та Тисменицької 
лінійно-експлуатаційної служби у 1985 році 
було створено Богородчанське лінійне вироб-
ниче управління магістральних газопроводів 
в складі УМГ «Прикарпаттрансгаз».

Період з 1985-го по 1990 рік — час 
інтенсивного будівництва і нарощування 
потужностей: побудовані польськими буді-
вельниками компресорна станція № 7 газоп-
роводу «Кременчук-Ананьїв-Богородчани», 
а будівельниками з Чехословакії збудова-
на компресорна станція № 39 газопроводу 
«Прогрес».

Сьогодні Богордчанське ЛВУМГ є най-
більшим за потужністю серед підрозділів 
УМГ «Прикарпаттрансгаз». До його складу 
входять 4 компресорні станції, що обслу-
говують магістральні газопроводи «Союз», 
«Уренгой–Помари–Ужгород», «Прогрес», 
«Ананьїв–Чернівці–Богородчани», та дожимна 

компресорна станція на Битківському підзем-
ному сховищі газу. Загальна довжина магіст-
ральних газопроводів і відгалужень становить 
1 528 км. Потужність п’яти компресорних стан-
цій складає 275,5 МВт. Пропускна здатність 
магістральних газопроводів і компресорних 
станцій Богородчанського ЛВУМГ становить 
110 млрд м3 за рік.

З 1992 року Богородчанське ЛВУМГ очолює 
Володимир Іванович Слободян.

Народився Володимир Іванович 8 січня 
1951 року в с. Журавлинці Городоцького 
району Хмельницької області. У 1973-му 
закінчив Івано-Франківський інститут нафти 
і газу, здобув кваліфікацію інженера-механі-
ка і розпочав свою трудову діяльність в м. 
Сангар Якутської АРСР, де пройшов шлях від 
слюсаря по ремонту бурового обладнання 
Сангарської нафторозвідкової експедиції 
тресту «Якутнафтогазрозвідка» до головного 
механіка цієї експедиції.

У 1988 році переїхав в Україну, працював 
начальником лінійно-експлуатаційної служ-
би Богородчанського лінійного виробничого 
управління магістральних газопроводів, а в 
1992 році здібного, ініціативного, вимогливого 
і принципового керівника, який уміло поєднує 
адміністративні та економічні методи управ-
ління, керівництво АТ «Укргазпром» призначає 
на посаду начальника ЛВУ.

Слободян Володимир Іванович реалі-
зує першочергове завдання — зміцнення 
матеріальної бази управління. Під його керів-
ництвом побудовані і введені в експлуатацію 

34 газорозподільні станції та будинки опера-
тора, вузол заміру газу, столярну майстерню, 
адмінкорпус, автомобільну газонаповнюваль-
ну компресорну станцію, вузол запуску очис-
ного та інтелектуального поршнів для прове-
дення діагностики. Дбає він і про створення 
належних умов праці. Побудовані спортивний 
комплекс, медпункт, крита стоянка для автомо-
білів. На підприємстві панує зразкова культура 
виробництва, безпечні умови праці, а в колек-
тиві — висока організованість, дисципліна 
праці, не допускаються порушення техніки 
безпеки.

Надавалась допомога в будівництві Похів-
ської та Яблуньківської шкіл Богород чан ського 
району, адмінприміщень двох сільських рад, 
культосвітним, медичним закладам.

Йому притаманні такі позитивні риси 
керівника, як постійне спілкування з людь-
ми безпосередньо на виробництві, особиста 
скромність, чуйність, вміння в складних умо-
вах знаходити раціональні шляхи вирішення 
соціальних та економічних питань.

Він є академіком Української нафтогазової 
академії. Активно займається питаннями ефек-
тивного використання паливно-енергетичних 
ресурсів і їх енергозбереженням. Обирався 
депутатом Богородчанської районної ради 
народних депутатів п’ятого та шостого демок-
ратичного скликання.

За значні успіхи у праці на благо 
Української держави Слободян Володимир 
Іванович нагороджений орденами «Святого 
Рівноапостольного князя Володимира 
Великого» III ступеня, медалями «За трудову 
Доблесть» та до 10-ї річниці незалежності 
України, почесною відзнакою II ступеня 
Нафтогазпрофспілки України, відзнаками НАК 
«Нафтогаз України» ІІ та III ступенів, відзнакою 
ДК «Укртрансгаз» та численними нагородами 
Богородчанської, Монастириської райдержад-
міністрацій, Івано-Франківської, Чернівецької 
та Тернопільської облдержадміністрацій, 
пам’ятним знаком «Кращий за професією» 
у 2000 році, «Лідер паливно-енергетичного 
комплексу — 2000» в номінації «Іноваційний 
проект». 

Шановний Володимире Івановичу!
Від імені колективу ДК «Укртрансгаз» 

вітаємо Вас з ювілеєм і бажаємо щастя, міц-
ного здоров’я на довгі роки, творчої наснаги, 
невичерпної життєвої енергії, миру, благопо-
луччя та добробуту Вам і Вашій родині. Нехай 
Ваш професійний досвід та компетентність 
будуть надійними порадниками молодій зміні 
газовиків в усіх добрих починаннях.

Слободяну Володимиру 
Івановичу — 60 років
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Шевченківської районної у м. Києві ДА, 
«Київенерго», «Євро–2012» та «Спартак».

Головним суддею змаганя була Вибор-
нова Т. Ю., майстер спорту міжнародного класу 
з плавання, почесним гостем змагань — Денис 
Силантьєв, чемпіон світу з плавання, заслуже-
ний майстер спорту, срібний призер Олімпіади 
в Сіднеї 2000 року, президент Фонду підтримки 
молодіжного та олімпійського плавання.

Переможницею серед жінок стала 
Валентина Босова, яка першою подолала дис-
танції 25 м та 50 м вільним стилем і принесла 
до скарбнички своєї команди «Спартак» дві 
золоті нагороди. Друге місце здобула Оксана 
Рядська з команди Медичного університету, 
а третє посіла Олена Орлова з команди ДК 
«Укртрансгаз».

Серед чоловіків переможцем на дистанціях 
50 м та 100 м вільним стилем став Клионський 
Олександр з команди «Євро — 2012». 
На дистанції 50 м йому склав конкуренцію 
Мединський Андрій з команди «Київенерго», 
а на 100 м — Гайдукевич Андрій, також з 
команди «Київенерго». Третє місце на дистан-
ціях 50 м та 100 м зайняв плавець з команди 
Медичного університету Іван Савіді.

Наступним етапом змагань стала зміша-
на естафета 4×25 м в / с, у якій взяли участь 
7 команд. Перемогу одержала команда 
Медичного університету, друге місце посі-
ла команда ВАТ «Укртранснафта» і третє — 
команда «Спартак».

За результатами усіх запливів — 25 м та 
50 м серед жінок, 50 м та 100 м серед чоловіків 
та естафета — було визначено переможця 
змагань у командному заліку. Так, перше місце 
посіла команда Медичного університету, друге 
— «Спартак», третє — «Київенерго».

У складі чоловічої і жіночої команд 
ДК «Укртрансгаз» за перемогу боролися: 
Орлов Ігор, Колісник Антон, Цимбал Роман, 
Тимченко Андрій, Михайлов Кирило, Коссе 
Павло, Фучок Віталій, Насуто Сергій, Орлова 
Олена, Левандовська Катерина, Нестеренко 
Лариса. 

12 
листопада 2010 року у спортивно-
му комплексі НПУ ім. Драгомано-
ва відбулася Відкрита першість 

Київського міського фізкультурно-спортивно-
го товариства «Спартак» з плавання.

У змаганнях взяли участь 10 команд: ДК 
«Укртрансгаз»–1, ДК «Укртрансгаз»–2, ВАТ 
«Київхліб» № 1, ВАТ «Київхліб» № 2, команда 
Медичного університету, ВАТ «Укртранснафта», 

«Укртрансгаз» здобув
третє місце з плавання

І.А. Максименко,
ДК «Укртрансгаз»

У складі
команди ДК
«Укртрансгаз» за
перемогу боровся
Антон Колісник,
начальник сектору
аналізу та перспектив 
розвитку ГТС

На фото: Олена Орлова з команди 
ДК «Укртрансгаз», яка посіла 
трете місце, та Денис Силантьєв 
— почесний гость змагань, 
чемпіон світу з плавання 
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-29 січня та 5 лютого 2011 року 
Київське міське фізкультурно-
спортивне товариство «Спар-

так» провело традиційний Всеукраїнсь-
кий турнір з футзалу пам’яті заслуженого 
тренера України, заслуженого працівника 
фізичної культури України, голови ЦР ФСТ 
«Спартак» 1999–2007 років Володимира 
Євгеновича Баженкова.

У турнірі взяли участь 12 команд: Центр 
«Укрчастотнагляд», ДК «Укртрансгаз», 
Національне агентство Євро-2012, «Прем’єр 
Палац», «Перший Національний», ГУ житло-
вого забезпечення м. Києва, Київська міська 
клінічна лікарня № 6, Державна контроль-
но-ревізійна служба, «Укртранснафта», 
«Київхліб», Медуніверситет ім. Богомольца 
і «Віаланд».

Команда Київської міської клінічної лікар-
ні № 6 у перший день поступилася команді 
Національної агенції по підготовці ЄВРО–
2012 з рахунком 2:5, а у другий день змагань 
зіграла в нічию з командою ДК «Укртрансгаз» 
(минулорічним срібним призером турніру), 
але, на жаль, не пробилася до чвертьфіналу.

29 січня 2011 року о 12 годині відбулася 
урочиста частина відкриття турніру. Команди 
та присутні вшанували хвилиною мовчання 
заслуженого тренера України, заслужено-
го працівника фізичної культури України, 
голову ЦР ФСТ «Спартак» 1999–2007 років 
Володимира Євгеновича Баженкова. Після 

цього голова КМФСТ «Спартак» Петриченко 
В. П. відкрив турнір.

Відразу після церемонії у гру вступила 
команда профкому студентів Національного 
медичного університету ім. О. О. Богомольця, 
яка з рахунком 11:4 виграла у команди 
«Укртранснафта». У другій грі з рахунком 
2:5 студенти поступилася команді Центр 
«Украчастотнагляд» (минулорічний перемо-
жець турніру) і, посівши друге місце в групі, 
вийшли до чвертьфіналу, де поступилися 
дуже потужній команді Головного управлін-
ня житлового забезпечення (минулорічний 
бронзовий призер) — 1:10.

Отже, у черговий раз переможцем турні-
ру стала команда Центру «Укрчастотнагляд» 
(була нагороджена перехідним кубком), 
друге місце посіла команда Головного 
управління житлового забезпечення, третє 
— команда «Прем’єр Палац». Команди, зай-
нявші 1-3 місця, були нагороджені відповід-
ними кубками, вимпелами та медалями.

Медики вперше приймали участь у зма-
ганнях КМФСТ «Спартак» і відмітили високий 
рівень організації та проведення турніру. 
У перервах між матчами проводились кон-
курси, в яких брали участь як учасники 
змагань, так і вболівальники.

Кращим бомбардиром турніру визнано 
співробітника ГУЖЗ Якименко Сергія.

Кращим гравцем став Рубісов Віталій з 
команди «Прем’єр Палац».

С
П

О
Р

Т

За волю до перемоги
Гол нападника Валентина Ткаченко з «Техдіагаз» 
приніс команді вирішальне очко у четвертому 
турі другого групового раунду.

Кращим воротарем став Сурков Антон 
з команди УДЦР.

Кращим арбітром — Олександра Могилка 
(м. Фастів).

Нашим землякам слід набратись спортив-
ного терпіння, підвищувати свою майстерність 
і наступного турніру здобути призові місця. 
Цього року команда отримала спеціальний 
приз — «За волю до перемоги». 

Борис Гільман, націо-
нальний суддя України зі 
спорту СВК:

«У цій грі виділив би 
команду «Укртрансгазу» 
за бійцівські якості, 
за волю до перемоги. Весь 
колектив зіграв добре, 

і вирізнити когось дуже важко. Тому я хотів 
би відзначити саме командну гру. Дуже 
надійно сьогодні відіграв новий воротар 
команди — Вождаєв Володимир, і це справді 
радує, тому що ми під час передсезонної під-
готовки не часто зустрічались для спільних 
тренувань.

Команда «Укртрансгаз» порадувала всіх 
глядачів гострою, цікавою та видовищною 
грою. Свій спеціальний приз «За волю до пере-
моги» вона здобула у запеклій боротьбі, 
до останьої хвилини не можна було одно-
значно сказати, хто переможе».

І.А. Максименко,
ДК «Укртрансгаз»

Минулорічний срібний призер турніру — команда ДК «Укртрансгаз» 
— цього року здобула спеціальний приз «За волю до перемоги»
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П. П. Павлюк,
УМГ «Прикарпаттрансгаз»

П ро нас. База відпочинку «Карпати» роз-
ташована біля густого карпатського лісу 

на околиці туристичного містечка Яремче. Її 
історія розпочалася у 1979 році. Оригіналь-
ний архітектурний ансамбль бази органічно 
вписався у навколишню місцевість і став окра-
сою містечка Яремче. У 1995 році «Карпати» за-
знали капітальної реконструкції та розбудови, 
отримавши водооздоровницю, нові номери, 
кінозал, їдальню і т. д. У будь-яку пору року тут 
можна знайти заняття до вподоби — веселі 
розваги або активний відпочинок.

База відпочинку «Карпати» гарантує комфорт-
ний відпочинок і зміцнення здоров’я. Крім того, вона 
розрахована на проведення семінарів, конферен-
цій, симпозіумів і зустрічей найвищого рівня.

Сьогодні «Карпати» включають повну інфра-
структуру для активного відпочинку та оздоров-
лення з сучасним обладнанням. Номерний фонд 
відзначається розмаїттям категорій помешкань 
— від демократичних одномісних номерів 
до розкішних багатокімнатних апартаментів. Він 
налічує 138 номерів на 276 місць.

Детальніше з послугами і зручностями бази 
можна ознайомитись на відповідних розділах 
веб-сайту.

Харчування. На базі відпочинку «Карпати» 
завжди гостинно відчинені двері великого 
обіднього залу, який забезпечить різноманітне 
і якісне щоденне харчування. Зал розташований 
на третьому поверсі корпусу № 2. Недороге три-
разове харчування дозволить на період відпо-
чинку забути про труднощі самостійного приго-
тування їжі. Меню включає широкий асортимент 
м’ясних, рибних, овочевих та молочних страв, 
а також вегетаріанські та дієтичні страви.

Ресторани. Ресторанний комплекс є однією 
з візитівок бази «Карпати» поряд із багатим 
номерним фондом та відпочинковою інф-
раструктурою. Смачне і корисне харчування 
в елегантному інтер’єрі, а також дбайливий та 
уважний персонал — це основа нашого рес-
торанного комплексу. До його складу входять: 
ресторан європейської кухні з терасою, бар, зал 
фуршетний та шведського столу, бенкетні зали. 
Кухня ресторану прийдеться до смаку і справж-
ньому гурману, і любителю смачно й досита 
наїстися. Карта вин приємно вразить розмаїт-
тям вишуканих напоїв відомих марок. Ви також 
можете довірити нам облаштування потрібного 
залу для святкування визначних подій.

Відпочинок та оздоровлення. Ми включи-
ли в інфраструктуру комплексу один із пріори-
тетних складників — можливість оздоровлення 
та профілактики. До ваших послуг — водооздо-
ровниця з якісним лікувально-профілактичним 
обладнанням, великий басейн та аквапарк.

Перебування на базі «Карпати» урізноманіт-
нене активним відпочинком. Широкий асор-
тимент розважально-спортивного устаткування 
дозволить приємно провести час людям будь-
якого віку та рівня фізичної підготовки. Ви може-
те обрати саме те, що Вам до вподоби: більярд, 
теніс, тренажерний зал, туристичні прогулянки 
в теплі сезони та гірськолижний відпочинок 
узимку. 

База відпочинку «Карпати», вул. І. Петраша, 30, м. Яремче, Івано-Франківська область, 78500, Україна
тел. / факс +380 (3434) 224 74,  тел. +380 (3434) 611 01; info@baza-karpaty. com. ua

Категорія номеру Без 
харчування

Зі 
сніданками

Сніданки
та вечері

Триразове 
харчування

Однокімнатний одномісний
Однокімнатний одномісний номер 323 370 415 465
Однокімнатний сімейний
Однокімнатний сімейний за одного 403 450 495 545
Однокімнатний сімейний за двох 501 595 685 785
Однокімнатний сімейний за трьох 524 665 800 950
Однокімнатний двомісний номер
Однокімнатний двомісний номер за одного 298 345 390 440
Однокімнатний двомісний номер за одного (для 
працівників ДК «Укртрансгаз») 300

Однокімнатний двомісний номер за двох 376 470 560 660
Однокімнатний двомісний номер за двох (для 
працівників ДК «Укртрансгаз») 500

Однокімнатний двомісний номер за трьох 409 550 685 835
Двокімнатний сімейний
Двокімнатний сімейний за одного 563 610 655 705
Двокімнатний сімейний за двох 606 700 790 890
Двокімнатний сімейний за трьох 634 775 910 1060
Двокімнатний сімейний за трьох (для працівників 
ДК «Укртрансгаз») 600

Двокімнатний сімейний за чотирьох 662 850 1030 1230
Двокімнатний сімейний за чотирьох (для 
працівників ДК «Укртрансгаз») 700

Двокімнатний без балкону
Двокімнатний без балкону за одного 463 510 555 605
Двокімнатний без балкону за двох 486 580 670 770
Двокімнатний без балкону за трьох 514 655 790 940
Двокімнатний без балкону за чотирьох 542 730 910 1110
Однокімнатний люкс
Однокімнатний люкс за одного 618 665 710 760
Однокімнатний люкс за двох 646 740 830 930
Однокімнатний люкс за трьох 674 815 950 1100
Трикімнатні апартаменти
Трикімнатні апартаменти за одного 883 930 975 1025
Трикімнатні апартаменти за двох 916 1010 1100 1200
Трикімнатні апартаменти за трьох 994 1135 1270 1420
Трикімнатні апартаменти за чотирьох 1077 1265 1445 1645
Ціни подано в гривнях, з ПДВ

«Карпати» запрошують 
на відпочинок
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Є. В. Дуплінський,
УМГ «Донбастрансгаз»
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Відпочинок у «Ялті» 
на узбережжі Азовського моря

О
здоровчий комплекс «Ялта» розташова-
ний на східному узбережжі Азовського 
моря в селі Юр’ївка Донецької області, 

за 50 км від Маріуполя і за 15 км від Білосарайсь-
кої коси — національного заповідника. «Ялта» є 
сучасним комплексом з розвиненою інфраструк-
турою, що пропонує високий рівень обслугову-
вання і прекрасний відпочинок. Ласкаве море і 
піщаний пляж знаходяться всього у 100 метрах від 
спальних корпусів, а з вікон номерів відкриваєть-
ся прекрасний вид на море і басейни.

«Ялта» знаходиться у тихому, спокійному місці 
і займає близько 7,5 га доглянутої території. Ми 
завжди раді запропонувати нашим відпочива-
ючим житло на будь-який смак: від комфорта-
бельних двокімнатних номерів класу «Супер 
Люкс» (з усіма зручностями, гарячим і холодним 
водопостачанням, холодильником, супутниковим 
ТБ, кондиціонером) до недорогих однокімнатних 
номерів.

Оздоровчий комплекс «Ялта» розрахова-
ний на розміщення 250 чоловік, включає в себе 

адміністратив-

ний корпус, два спальних корпуси, три котеджі, 
аквазони — відкриті басейни для дітей і дорос-
лих, бар, літнє кафе.

Спальні всіх номерів і котеджів виходять на пів-
денну сторону, мають просторі лоджії, обладнані 
індивідуальною системою кондиціонування, 
кольоровим телевізором з великим вибором 
програм телебачення (включаючи супутникове). 
Номери облаштовані сучасними меблями, мають 
холодильники і телефони.

П’ятиповерховий спальний корпус № 1 ком-
плексу має ліфт, оснащений телефоном. До пос-
луг відпочиваючих просторі зимові сади, в яких 
можна відпочити, милуючись дивовижними рос-
линами. Деякі корпуси з’єднані з обідньою залою 
і адміністративним корпусом критим переходом. 
Сучасна спліт-система забезпечує прохолодою 
кожен номер.

До послуг туристів — комфортабельні номе-
ри 3-х категорій з усіма зручностями:

8 номерів, що розраховані на 4 особи: 2-
кімнатні покращені — вітальня (диван-ліжко і  
крісло-ліжко), спальня (2-місне ліжко і  крісло-

ліжко), кімнати роздільні, перед-
покій, роздільні душова (уми-
вальник, душова кабінка) і сан-
вузол. Кондиціонер, телевізор і 
шафа — в кожній кімнаті. Вихід 
на балкон загальний для двох 
кімнат, на якому розміщені меблі 
для відпочинку.

12 номерів, що теж розра-
ховані на 4 особи: 2-кімнатні 
— вітальня (диван-ліжко і 2 кріс-
ла-ліжка), спальня (2-місне ліжко), 
кімнати роздільні, передпокій, роз-
дільні душова (умивальник, душова 
кабінка) і санвузол. Кондиціонер 
у кожній кімнаті, телевізор і шафа 
в одній із кімнат. Розташування бал-
кону та його оснащення як і в попе-
редній категорії номерів.

20 номерів — однокімнатні 
спальні: 1-й тип (диван-ліжко і  кріс-
ло-ліжко), 2-й тип (2-місне ліжко і  
крісло-ліжко). Кімнати роздільні, але 
об’єднані спільним передпокоєм, 
мають загальну душову (умивальник, 
душова кабінка) і спільний на дві кім-
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нати санвузол. У кожній кімнаті кондиціонер і 
телевізор. Розташування балкону повторює попе-
редні категорії номерів і також виходить на море.

Двоповерховий спальний корпус № 2 
оздоровчого комплексу містить 18 номерів. 
Однокімнатні спальні номери — це невеликий 
передпокій і спальня (2 полуторних ліжка), 
душова кабіна, умивальник і санвузол суміщені, 
є кондиціонер, балкон з видом на море. На бал-
коні — пластикові меблі (стіл та стільці). У кори-
дорі корпусу — затишні м’які меблі для відпо-
чинку, балкони. Розміщення — по 2 людини 
в номері.

Три двоповерхових мебльованих особняка. 
На першому поверсі — вітальня, їдальня, кухня, 
кімнати відпочинку, кабінет, кімната покоївки, 
на другому — вітальня, три спальні — у кожній 
санвузол (ванна, біде). Тренажерний зал, кімна-
та для тенісу, кімнати відпочинку. У цокольному 
приміщенні — сауна, басейн, кімнати відпочинку, 
душові для дорослих і дітей, санвузол. Два гаражі. 
Котеджі оснащені побутовою технікою, телефо-
ном, супутниковим ТБ, кондиціо-
нерами. У спальнях та кабінеті є 
балкон.

Для профспілкових заїздів 
передбачено розподіл 1 і 2 котед-
жів на кімнати. Проживання буде 
у номерах класу «Люкс» на дві особи 
з окремим санвузлом у кожному 
номері (3 спальні другого поверху), 
а також у сімейних номерах на 2 і 3 
особи з окремим душем і туалетом 
для кожної сім’ї на цьому ж поверсі. 
На 1-му поверсі встановлені два холо-
дильники, загальні для п’яти номерів. 
У кожному номері є кондиціонер і 
телевізор. При поселенні профспіл-
кових працівників у котеджах закрива-
ються сауна, тренажерний зал, кімната 
відпочинку при сауні, кухня і вітальня 
на 1-му поверсі, а також гаражі.

Адміністративний корпус оздоров-
чого комплексу вміщає службові при-
міщення, медичний блок, їдальню на 250 
місць, банкетний зал на 70 місць, бар, 

 мануальний масаж;
 масаж на електричній термокроваті 
«Моргун»;
 тренажерний зал;
 ароматерапія;
 фіточай.

Термомасажне ліжко «Моргун» завдяки 
своїй будові впливає нефритовими голівками 
в різноманітних режимах на окремі частини 
тіла і в цілому справляє позитивний вплив 
на опорно-рухову систему людини. У трена-
жерному залі до послуг відпочиваючих швед-
ські стінки, вібромасажери та велотренажери.

Водопостачання: автономне, гаряча і хо-
лодна вода цілодобово. Розрахунковий час 
(заїзд-виїзд): час виїзду = часу заїзду. Варіанти 
харчування: комплексне 3-разове. Знижки 
на дітей: до 7 років (включно) поселення безко-
штовне. Мінімальний вік прийому дітей: без 
обмежень. Можливість перебування з тварина-
ми: немає. Дитячий майданчик: гойдалки, гірки. 
Міжміський телефон. Побутова техніка: фен, 
праска, електрочайник. Сауна з басейном: для 
проживаючих у котеджах.
У вартість путівки входить: користуван-

ня аквазоною, шезлонгами, парасольками, 
пляжем, дитячим ігровим майданчиком, фіто-
чай, ароматерапія. Вартість путівки становить 
від 330 грн до 630 грн за добу залежно від 
категорії номерів, у тому числі 105 грн на добу 
— вартість триразового харчування, при 
цьому дата заїзду і кількість днів проживання 
в оздоровниці встановлюються за бажанням 
відпочиваючих, але не менше трьох діб. 

Донецька обл., Першотравневий район,
с. Юр’ївка, вул. Набережна, 64 

Телефон: (06297) 642 70 (директор), 
(06297) 643 06 (адміністратор).

Наша електронна адреса:
admin@yaltransgaz.com.ua
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конференц-зал на 120 місць з необхідним облад-
нанням для проведення конференцій, тренінгів, 
семінарів, кімнату для нарад на 20 та 30 місць. 
Малий зал для нарад підходить для проведення 
«Круглих столів» і зустрічей до 15 чоловік.

У центрі комплексу розташований літній май-
данчик з двома відкритими басейнами, тіньовими 
навісами та кафе-баром. Малюки будуть у захваті 
від дитячого басейну з великою кількістю атрак-
ціонів. Басейн для дорослих обладнаний душем 
Шарко, підводним масажем, гейзерами, водо-
спадами та іншими ефектами. Власний, окремий 
пляж, обладнаний навісом, є шезлонги, територія 
охороняється. На пляжі є медпункт, де постійно 
чергує медпрацівник та рятувальник.

В оздоровчому комплексі «Ялта» є медичний 
корпус, де відпочиваючі можуть отримати кваліфі-
ковану консультацію лікаря-терапевта та отрима-
ти першу медичну допомогу. Професійний мед-
персонал надасть охочим усі необхідні послуги, 
до яких відносяться:
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О. М. Данішевський,
УМГ «Львівтрансгаз»

М
оршин — один із найзнаменитіших 
бальнеологічних курортів України, що 
спеціалізується на лікуванні органів шлун-

ково-кишкового тракту й обміну речовин. Місто роз-
ташоване в передгір’ях Карпат, у долині, що знаходить-
ся в оточенні покритих лісом пагорбів.

Мінеральні води Моршина різ-
номанітні за своїм хімічним скла-
дом і корисні при різних захворю-
ваннях органів шлунково-кишко-
вого тракту. Мінводи з джерела № 6 
успішно застосовують при захворю-
ваннях шлунка, кишечника, підшлун-
кової залози. Слабомінералізована 
вода з джерела № 4 підходить 
для лікування нирок, сечовивідних 
шляхів і при порушенні обміну речо-
вин. Завдяки жовчогінній і послаблю-
ючій дії мінеральної води проходить 
очищення організму, підвищується 
імунний статус.

Ще задовго до того, як українці 
почали чумакувати до Криму, в око-
лицях теперішнього Моршина люди 
докопалися до підземних покладів ропи і вива-
рювали з неї сіль. Для цього копали глибоченні коло-
дязі, які зсередини викладали дерев’яними зрубами. 
Ропу піднімали на поверхню відрами (барилами), 
зливали у спеціальні чани, нагрівали. Вода випаро-
вувалась, а на дні залишалася сіль. Такі примітивні 
солеварні називалися банями (не плутати з лазнями, 
у яких миються). Про давній промисел на Прикарпатті 
й досі нагадують місцеві топоніми.

Так, за Моршином, через два кілометри в сторо-
ну Івано-Франківська, є село Баня-Лисовицька, де 
серед живописного ландшафту передгір`я Східних 
Карпат у чудовій лісопарковій зоні розташований 
санаторій «Прикарпатська ватра», який належить ДК 
«Укртрансгаз». Перевага нашого санаторію перед 
іншими — у наявності власної лікувальної бази, яка 
оснащена найсучаснішим лікувально-діагностичним 
обладнанням, незалежним водо- та енергопостачан-
няя, бюветом мінеральних вод. Усі лікувальні проце-
дури входять у вартість путівки.

Основні методи лікування та оздоровлення:
– бальнеотерапія (мінеральні та інші ванни, ліку-

вальні душі, кишкові зрошення);
– питне лікування мінеральною водою;
– озокеритолікування;
– фітотерапія;
– оксигенотерапія;
– ультрафіолетове опромінення (солярій);
– масаж;
– інгаляції;
– стоматологічне лікування;
– лікувальна фізкультура та механотерапія;
– широкий комплекс фізіотерапевтичного ліку-

вання;
– лабораторні методи дослідження: клінічні, 

біохімічні, бактеріологічні;
– функціональні методи дослідження: УЗД, ЕКГ, 

ФГДС, РВГ та ін.;
– мануальна терапія;

– консультація 
лікарів різних спеціальностей.

Для оздоровлення та гар-
ного настрою використовують: 
спортивні ігри, піші прогулянки 
в лісі, купання в озері, збір ягід, 
грибів.

Показання до лікування:
– хронічні гепатити, холе-

цистити, холангіти, панкреа-
тити без схильності до заго-
стрення;

– дискінезії жовчевивід-
них шляхів і кишківника;

– хронічні гастрити з пониженою, підвищеною і 
нормальною кислотністю;

– хронічні гастродуоденіти в стадії ремісії;
– хронічні коліти, ентероколіти;
– виразкова хвороба шлунку і дванадцятиперсної 

кишки;
– хвороби оперованого шлунку;
– стан після холецистектомії і перенесеного вірус-

ного гепатиту;
– хвороби обміну речовин (цукровий діабет, сечо-

кислі діатези, ожиріння та ін.);
Супутні захворювання:
– остеохондроз;
– захворювання сечостатевої системи;
– невроз.
– реабілітація потерпілих від аварії на ЧАЕС.
Проживання в одно- і двохмісних номе-

рах з усіма зручностями, номери з телевізором 
і холодильником, номери підвищеної комфор-
тності (1-, 2- і 3-кімнатні люкси), окремий кор-
пус для розміщення груп дітей, 3-разове діє-
тичне харчування, культурне дозвілля, вечори 
відпочинку, концерти, дискотеки, тенісні корти 
(великий і малий), бар, більярд. Санаторій працює 
круглорічно, і кожна пора року в Карпатах гарна 
по-своєму.

Протягом багатьох років у санаторії відпочи-
вали і оздоровлювались працівники газотранс-
портної промисловості, багато хто з них стали 
нашими «постійними клієнтами» і справжніми 
друзями.

Путівки розраховані на 18 днів. Вартість 
— від 6 000 грн до 7 800 грн залежно від кате-

горії номерів.

На вико-
нання прийнятих змін до колективного договору 
на 2010–2012 роки, які діють з 1 січня 2011 року, 
працівники компанії «Укртрансгаз» та члени їхніх 
сімей мають можливість придбати путівку в санаторій 
«Прикарпатська ватра» за ціною 2 500 грн на 18 днів.

Запрошуємо до нас на оздоровлення і відпочинок 
усіх бажаючих і охочих провести приємні миті спілку-
вання з природою Карпат, поєднавши їх з корисними 
процедурами для оздоровлення організму. 

вул. Курортна – 1, Моршин – 1,
Львівська обл., 82482

тел ./ факс: (03245) 682 62, 682 42
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«Прикарпатська ватра» чекає на Вас
Ціни на путівки в санаторій «Прикарпатська ватра» на 2011 рік

№ 
п / п

К-сть 
місць

К-сть 
днів

Ціна путівки, грн 
Розра-

хункова Прийнята ПДВ Загальна 
вартість

1 1-місні, корпус № 1 8 18 5 533,45 5 533,33 1 106,67 6 640,00
2 2-місні, корпус № 1 40 18 5 166,76 5 166,67 1 033,33 6 200,00
3 2-місні «Люкс», корпус № 1 10 18 6 466,63 6 466,67 1 293,33 7 760,00
5 1-місні, корпус № 3 19 18 4 750,07 4 750,00 950,00 5 700,00
6 2-місні, корпус № 3 18 18 4 301,81 4 301,67 860,33 5 162,00

7
2-місні, корпус № 3 
(для працівників ДК 

«Укртрансгаз»)
38 18 2 500,00

8 3-місні сімейні «Люкс» 10 18 4 666,81 4 666,67 933,33 5 600,00
9 1-місні блочні, корпус № 5 2 18 1 999,98 2 000,00 400,00 2 400,00

10 4-місні блочні, корпус № 5 28 18 1 999,98 2 000,00 400,00 2 400,00



П. Г. Осика,
УМГ «Прикарпаттрансгаз»

П
івдень Одещини — один із мальовничих 
районів узбережжя Чорного моря. Рек-
реаційний регіон Затока, Кароліно-Бугаз, 

Грибівка — широко відомий як популярний ку-
рорт на півдні України. Він простягається в 50 км 
від перлини півдня України — міста-героя Одеси, 
у 20 км від Іллічівська, у 30 км від міста Білгород-
Дністровський, відомого стародавнім городищем 
Тіра і Аккерманською фортецею, та в 15 км від рай-
центру Овідіополь. Саме тут, в екологічно чистому 
куточку, знаходиться курорт Грибівка, де розташо-
вана база відпочинку «Газовик» Одеського ЛВУМГ 
філії УМГ «Прикарпаттрансгаз» ДК «Укртрансгаз».

Курорт унікальний тим, що знаходиться 
у неповторної краси місцині між Чорним морем 
та Дністровським лиманом та багатий теплим 
морем, щедрим південним сонцем і оксамито-
вими піщаними пляжами. Лікувальні здібності 
курорту обумовлені багатокілометровими бере-
гами, пляжі яких вкриті дрібним чистим кварце-
вим піском, і лагідним Чорним морем, яке харак-
теризується значною мінералізацією, а лікування 
морською водою (таласотерапія) — активний 
терапевтичний засіб, який допомагає при бага-
тьох хворобах.

Клімат курорту теплий, м’який, формується 
в основному середземноморськими повітрян-
ними масами. Літо спекотне та тривале (з травня 
по жовтень), багато сонячних днів. На узбере-
жжі денна спека пом’якшена морським вітром. 
Середня температура самого теплого місяця 
— липня — складає +28…+35 °С.

Якщо Вас захоплює свіжість морського бризу 
і ласкавість променів сонця, яке встає там, де 
голубе небо зливається з безмежною гладдю 
моря, якщо Ви бажаєте вдихати цілющі аромати 
степового, наповненого різнотрав’ям морського 
і лиманського повітря, яке у великій кількості 
містить озон, морські солі 
і сприяє лікуванню захво-
рювань органів дихання та 
нервової системи, якщо 
Ви бажаєте відчути ласку 
чорноморських хвиль, 
золотистих морських піс-
чаних пляжів, Вам неод-
мінно потрібно побувати 
на нашій базі відпочинку 
«Газовик».

База відпочинку 
«Газовик» заснована 
в 2001 році як перший 
пусковий комплекс 
на базі недобудованого 
пансіонату-профілак-
торію на 350 місць.

За десять літніх від-
починкових сезонів 

у нас відпочило і оздоровилось майже 9 тис. 
працівників ДК «Укртрансгаз».

Загальна площа бази складає 6 га землі. До її 
складу входять:

– 36-квартирний 3-поверховий будинок;
– 18 одноповерхових 3-кімнатних котеджів зі 

всіма зручностями;
– їдальня, крамниця, бар — літній майданчик;
– гуртожиток обслуговуючого персоналу;
– артезіанська свердловина, глибина — 140 м;
– дитячий майданчик;
– каплиця;
– пляжна територія.
Номерний фонд бази складається:
1. З квартир 3-поверхового будинку:
– 9 звичайних однокімнатних квартир 

(на одного-двох відпочиваючих);
– 20 двохкімнатних квартир (звичайного і 

підвищеного комфорту; від одного до чотирьох 
відпочиваючих);

– 11 трикімнатних звичайних квартир (від двох 
до шести відпочиваючих).

2. З 18 одноповерхових трикімнатних 
котеджів. З них шість 
котеджів підвищеної 
комфортності.

Собівартість перебу-
вання одного відпочива-
ючого на 12 днів з 3-разо-
вим харчуванням:

1. Для працівників 
філій ДК «Укртрансгаз»:

– звичайна однокімнат-
на квартира — 2 000 грн;

– звичайна кімната 
котеджу — 2 300 грн;

– звичайна кімната в
2-кімнатній і 3-кімнатній 
квартирі триповерхового 
будинку — 3 000 грн.

2. Для інших відпочива-
ючих:

– кімнати підвищеного комфорту в 3-повер-
ховому будинку, котеджі — 4 500 грн.

Відпочиваючі мають можливість здійснити 
краєзнавчі автобусні екскурсії, ознайомитись 
із пам’ятками Одеси, Білгород-Дністровського, 
Овідіополя, Іллічівська, захоплюючі подорожі 
до винних підвалів Інституту виноградарства і 
виноробства ім. Таїрова, заснованого у 1905 році, 
і до одного із стародавніх центрів виноробства 
в Одеському регіоні — селища Шабо, яке зна-
ходиться на так званій «виноградній паралелі» 
— на одній широті зі славнозвісними виноград-
никами Бордо і Бургундії. Море, Дністровський 
лиман, гирло річки Барабой — чудові місця 
для любителів рибалки. Особливий мікроклімат 
цього району оздоровить Вас та надасть заряду 
бадьорості на цілий рік. Б
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«Газовик» — чорноморський 
курорт Грибівка

Одеська область,
Овідіопольський район, с. Грибівка,

вул. Середня, 12, база відпочинку «Газовик»
Тел.: 048 799 3782,  048 513 8312,

050 343 9591,  050 249 2157.

Як доїхати до бази відпочинку 
«Газовик»

– з залізничного вокзалу «Одеса-
Головна» електричкою «Одеса-Білгород-
Дністровськ» до станції «Студентська». 
Від станції до бази відпочинку в зворотньо-
му напрямку руху електрички — 15 хв ходу;

– з залізничного вокзалу «Одеса-Головна» 
маршрутним таксі № 601 до кінцевої зупинки 
біля воріт бази відпочинку (1 година в дорозі).

ГРАФІК ЗАЇЗДІВ
відпочиваючих на б / в «Газовик»

у 2011 році
№ заїзду дні відпочинку санітарні дні

І заїзд 06.06–17.06 18; 19
ІІ заїзд 20.06–01.07  02; 03
ІІІ заїзд 04.07–15.07  16; 17
ІV заїзд  18.07–29.07  30; 31
V заїзд 01.08.–12.08 13; 14
VI заїзд 15.08–26.08 27; 28
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