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Шановні колеги!
Вітаю Вас з Днем Конституції України!
У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи 

суверенну волю громадян, прийняла Основний Закон 
України. 

Конституція увійшла в суспільне життя як го-
ловний оберіг державності та демократії, гарант
незалежності й соборності. Її найвища юридична
сила, верховенство права, політична, економічна та
ідеологічна багатоманітність – фундаментальні 
засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудо-
вується майбутнє українського народу. Основним 
положенням Конституції є турбота про життя, 
здоров’я, честь, гідність, недоторканість та безпеку 
кожного громадянина. 

Керівництво ДК «Укртрансгаз» неухильно виконує 
норми Конституції, захищає право на працю, докладає 
всіх сил для соціального захисту працівників компанії, 
збереження та підвищення добробуту їх сімей, забез-
печення належного життя пенсіонерам компанії. 

Від усієї душі зичу вам міцного здоров’я, довгих років 
життя, миру та благополуччя, звершення усіх планів 
заради світлого майбутнього України!

З повагою,
директор ДК «Укртрансгаз»

С. О. Вінокуров

З Днем Конституції!З Днем Конституції!
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«Укртрансгаз» і «Газпром» поділилися 
досвідом у сфері енергозбереження 
та екології

ДК «Укртрансгаз» і ВАТ «Газпром» вивчають досвід одне одного 
в сфері енергозбереження та екології. З цією метою з 16 по 21 травня 
ДК «Укртрансгаз» приймав делегацію ВАТ «Газпром» і ТОВ «Газпром 
трансгаз Сургут» (Російська Федерація).

Учасники делегації відвідали компресорну станцію Боярка та 
газорозподільну станцію Чернігів. «Ми продемонстрували російсь-
ким колегам комплекси розрахунку витрат паливно-енергетичних 
ресурсів (ПЕР), аналогів яких у «Газпромі» поки не існує, — зазначив 
начальник управління планування й обліку витрат паливно-енер-
гетичних ресурсів та енергоефективності Олександр Прищепо. 
— Члени російської делегації проявили великий інтерес до даних 
комплексів і результатів від їхньої діяльності. А ми в свою чергу 

— до наукових надбань «Газпрому», котрі можуть бути корисними 
для нашої роботи».

Як додав Олександр Прищепо, обмін досвідом у сфері енергозбе-
реження та екології сьогодні актуальний як ніколи, адже мета нашої 
галузі — зробити транспортування газу максимально безпечним 
для навколишнього середовища, а енергозатратність — мінімальною. 
Тому, за його словами, спеціалісти компаній і вирішили продемонс-
трувати один одному свої досягнення на цьому шляху в науковій і 
практичній сферах.

Крім того, за участі членів делегації в ДК «Укртрансгаз» відбулися 
комплексні наради з питань енергозбереження, екології, автома-
тизованих систем управління технологічним процесом, розвитку 
та вдосконалення програмних комплексів з розрахунків режимів 
роботи газотранспортних систем, а також затрат та нормування 
паливно-енергетичних ресурсів, що неминучі при транспортуванні 
природного газу.

Н
О

В
И

Н
И

 К
О

М
П

А
Н

ІЇ
 Т

А
 Р

И
Н

К
У «Наша компанія докладає всіх зусиль, щоб надійно та сис-

темно забезпечувати транспортування російського природно-
го газу до країн-споживачів», – зазначив головний інженер ДК 
«Укртрансгаз» Ігор Лохман у ході круглого столу «Нафтогазовий 
комплекс України: забезпечення стабільності та розвитку», 
що пройшов під час 11-ї Московської Міжнародної виставки 
«Нафта і газ/MIOGE 2011».

Зокрема він підкреслив привабливість транспортних мож-
ливостей української газотранспортної системи (ГТС). За сло-
вами Лохмана, транспортні потужності української ГТС мають 
технологічний резерв для транспортування 140 млрд м3 газу 
в країни Європи на рік, при тому що зараз транспортується 
93 млрд м3 на рік (за підсумками 2010 року). До того ж Україна 
володіє найбільшим комплексом газозберігаючих потужностей 
в Європі.

Головний інженер ДК «Укртрансгаз» повідомив, що в поточ-
ному році компанія за рахунок власних інвестицій та власними 
потужностями розпочне модернізацію української газотранс-
портної системи з реконструкції лінійної частини магістрально-
го газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород».

«Загальний обсяг інвестицій по першій черзі робіт складе 
$538,9 млн, серед яких $230,3 млн – це власні кошти компанії. 
ДК «Укртрансгаз» готова до початку робіт по модернізації 
та реконструкції, а реалізація проекту дозволить збільшити 
транспортні можливості ГТС», – сказав Ігор Лохман.

Слід зазначити, що ДК «Укртрансгаз» разом з НАК «Нафтогаз 
України» вперше приймають участь у головній виставці року 
для провідної галузі. Голова компанії НАК «Нафтогаз України» 
Євген Бакулін був серед почесних гостей, що урочисто відкри-
вали 11-у Московську Міжнародну виставку.

Українську делегацію очолив голова правління НАК «Наф-
тогаз України» Євген Бакулін, ДК «Укртрансгаз» представляли 
директор С.Вінокуров, головний інженер І.Лохман та заступ-
ник з капітального будівництва В.Крупка, а також співробіт-
ники ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укртранснафта», філіалу 
«Метрологічний центр НАК «Нафтогаз України».

Детальніше про виставку «Нафта і газ/MIOGE 2011» та виступи 
членів української делегації на круглому столі «Нафтогазовий 
комплекс України: забезпечення стабільності та розвитку» 
читайте в наступному номері журналу.

Україна системно забезпечує надійний транзит російського газу до Європи
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«Укртрансгаз» виконав 
п’яту частину робіт з внут-
рішньотрубної діагностики

Станом на 6 червня ДК «Укртрансгаз» про-
вела роботи з внутрішньотрубної діагностики 
(ВТД) на 638,9 км магістральних газопроводів 
(МГ) — 20,2 % від запланованого обсягу. Крім 
того, для підготовки дільниць МГ до пропус-
ку діагностичних поршнів виконано очистку 
1082,8 км газопроводів.

Роботи з ВТД були розпочаті у квітні. Всього 
в 2011 році заплановано провести внутріш-
ньотрубну діагностику на 3148,6 км МГ.

За словами директора ДК «Укртрансгаз» 
Сергія Вінокурова, своєчасне проведення 
діагностики магістральних газопроводів, 
аналіз результатів і ліквідація виявлених 
дефектів дозволяють своєчасно приймати 
рішення по ремонту та реконструкції газоп-
роводів. Усі роботи з ВТД йдуть відповідно 
до графіку.

Реалізація «Програми реконструкції 
та технічного переозброєння МГ з метою 
їх діагностування методом ВТД на період 
2010-2015 рр.», що була затверджена в 2010 
році, дозволить збільшити обсяги ВТД, тим 
самим отримати більше об’єктивної інформа-
ції про реальний технічний стан МГ для забез-
печення надійності транзитних магістраль-
них газопроводів.

Нагадаємо, що згідно з річним планом з 
технічного діагностування об’єктів газотранс-
портної системи ДК «Укртрансгаз» цього року 
збільшує обсяги внутрішньотрубної діагнос-
тики в 2,6 рази по відношенню до 2010 року 
та майже в 3 рази — до 2009 року.

Скориговані терміни про-
ведення ремонтних робіт 
на ГТС по Балканському 
напрямку

ДК «Укртрансгаз» скоригувала терміни 
проведення та види ремонтних робіт на га-
зотранспортній системі (ГТС) у Балканському 

напрямку в 2011 році, а також узгодила 
пропозиції з приводу термінів ремонтів у 
2012-му.

Ці та інші питання делегація «Укртранс-
газу» обговорювала зі своїми колегами з ВАТ 
«Газпром» і ВАТ «Газпром експорт» (Російська 
Федерація), АТ «Молдовагаз» (Молдова), 
ЕАД «Булгартрансгаз» (Болгарія), АТ «ГА-МА» 
(Македонія), АТ «Боташ» (Ту-реччина), АТ 
«Десфа» (Греція) тощо на 19-й диспетчерсь-
кій нараді, що відбулася в Кишеневі (Молдо-
ва) 17-21 травня.

Учасники наради відмітили, що в 2010 році 
транзит газу в країни Балканського регіону та 
Туреччину працював безперебійно та надій-
но, забезпечуючи споживачів заявленими 
об’ємами природного газу.

Крім того, як зазначили представни-
ки «Газпрому» та «Газпром експорту», 
на Балканському напрямку за 4 місяці 2011 
року значно зріс відбір газу споживачами 
— на 27 % порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Така динаміка зберігається й 
протягом травня.

За словами директора об’єднаного дис--
петчерського управління (ОДУ) ДК «Укр-
трансгаз» Андрія Дацюка, представники
всіх компаній, що беруть участь у транзиті 
російського газу по Балканському напрямку, 
поінформували учасників наради про тех-
нічний стан транзитної системи в межах зон 
відповідальності про плани з її розширення 
та реконструкції, а також про стан диспет-
черської взаємодії та підсумки виконання 
рішень попередньої наради. За підсумками 
диспетчерської наради підписано відповід-
ний протокол.

«Систематична синхронізація ремонтно-
профілактичних робіт дозволяє максимально 
зменшити можливі збитки від простою потуж-
ностей — як видобувних, так і транспортних, 
а також забезпечити отримання природного 
газу споживачами у повному обсязі, — зазна-
чив Андрій Дацюк. — А унікальність нашої 
системи дозволяє одночасно транспортува-
ти газ, закачувати в підземні сховища та про-
водити ремонтно-профілактичні роботи».
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Словаччину запрошують 
до участі в модернізації 

української ГТС
Президент України Віктор Янукович 

запрошує Словаччину до участі в модер-
нізації української газотранспортної сис-
теми.  Про це він заявив на спільній прес-
конференції з президентом Словацької 
Республіки у Братиславі 17 червня.

«Ми добре розуміємо, що зв’язок, який 
існує між постачальником газу і спожи-
вачем – тобто між Росією і Європою – ми 
як транзитна країна повинні поєднати і 
організувати це таким чином, щоб май-
бутні тендери з модернізації української 
ГТС були цікаві всім учасникам  цього 
ринку», – сказав глава держави.

Президент відзначив, що практич-
ні кроки взаємодії у нафтогазовій галузі 
опрацює нещодавно створена двосторон-
ня робоча група експертів, яка надасть 
конкретні пропозиції.

Джерело: Офіційне інтернет-
представництво президента України

Запаси газу в нашій країні –
 900 млрд. куб. м

Підтверджені запаси газу в Україні ста-
новлять 900 млрд м3, що складає 0,5% сві-
тових запасів. Співвідношення резервів 
до видобутку України становить 50,4. 

Про це йдеться в червневому огляді 
світової енергетики, підготовленому бри-
танською нафтогазовою компанією British 
Petroleum, повідомляє Ukroil.com.ua.

Запаси газу Російської Федерації 
оцінені у 44,8 млрд м3 (23,9% світових 
запасів), яких при поточному обсязі видо-
бутку має вистачити на 76 років.

Загальносвітові запаси природного 
газу, за оцінкою BP, складають 187,1 трлн 
м3. Співвідношення резервів до видобут-
ку – 58,6 років.

Джерело: «Економічна правда»

Україна й надалі залишиться 
транзитером газу з Росії

Україна залишиться транзитером ро-
сійського газу і після будівництва газоп-
роводів «Північний Потік» та «Південний 
Потік», заявив глава «Газпрому» Олексій 
Міллер журналістам на початку червня.

За його словами, потужності «Північ-
ного потоку» і «Південного потоку» не зні-
мають актуальність транзиту газу через 
Україну.

Міллер підкреслив, що цільові рин-
ки газопроводу «Північний потік» – це 
Німеччина, Франція, Бельгія і Велика 
Британія, а решта країн буде продовжу-
вати отримувати газ за старими коридо-
рами.

Він додав, що якщо раптом виникнуть 
проблеми з транзитними країнами, то з 
введенням нових експортних потужнос-
тей обсяги газу можна перерозподілити.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»
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У травні газу протранс-
портовано на 30 % більше, 
ніж за аналогічний період 
минулого року

За оперативними даними Об’єднано-
го диспетчерського управління ДК «Укр-
трансгаз», у травні 2011 року транзит при-
родного газу територією України в порів-
нянні з травнем минулого року зріс майже 
на 30 % й сягнув 10,1 млрд  м3. При цьому 
в країни Європи транзит також зріс на 30 %, 
сягнувши 9,9 млрд м3.

Всього з початку 2011 року (за 5 місяців) 
Україною протранспортовано 77,7 млрд м3 
природного газу, що на 10 % більше, ніж 
за аналогічний період 2010 року.

За оперативними даними, за 5 місяців 
транзит природного газу через територію 
України становить 50,3 млрд м3 (з них до
країн Західної Європи — 48,8 млрд м3, в краї-
ни СНД — 1,4 млрд м3), що в аналогічному 
періоді 2010 року становило 43,7 млрд м3 
(країни Західної Європи — 42,2 млрд м3 і 
країни СНД — 1,5 млрд  м3 відповідно).

Компанія своєчасно й у повному обся-
зі узгоджує плани проведення профілак-

тичних і ремонтних робіт на ГТС. Так, 
нагадаємо, ОДУ ДК «Укртрансгаз» в ході 
диспетчерської наради компаній-тран-
зитерів природного газу в країни Пів-
денно-Західної Європи, що відбулася з 
11 по 14 квітня в м. Абано Терме (Італія), 
узгодила з європейськими партнерами 
проведення профілактичних і ремонтних 
робіт на ГТС по Ужгородському напрям-
ку в 2011 році.

У ході реконструкції 
ділянки газопроводу 
«Союз» розпочато гідрав-
лічні випробування

У рамках виносу магістрального га-
зопроводу (МГ) «Союз» з зсувонебез-
печної ділянки Первомайского ЛВУМГ 
УМГ «Черкаситранс-газ» на 1532-1535 км 
укладено 100 % труби й розпочато гід-
равлічні випробування.

ДК «Укртрансгаз» проводить роботи 
власними потужностями. Станом на 14 
червня вже зварено в нитку, укладено 
в траншею та засипано всі 3847 м. п.
трубопроводу. Також проведено рентге-
ноконтроль 100 % стиків — 350 штук.

За словами головного інженера ДК 
«Укртрансгаз» Ігоря Лохмана, компанія
активними темпами реалізує програму 
капітальних ремонтів на поточний рік, 
всі роботи по «Союзу» йдуть відповід-
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Попит на газ б’є рекорди
Попит на російський газ на зовнішньому ринку б’є рекорди. Це наприкінці травня 

констатував голова правління компанії «Газпром» Олексій Міллер на зустрічі з президен-
том Росії Дмитром Медведєвим.

«У першому кварталі обсяг поставок газу в далеке зарубіжжя перевищував відповід-
ний період 2010 року на 12%, у квітні – більш ніж на 20% і зараз, в травні, – на 30%. Добові 
обсяги постачання газу до Європи відповідають обсягам поставки в зимові місяці», – пох-
валився Міллер.

Як повідомляє прес-служба «Газпрому», у компанії пов’язують високий попит з низ-
кою зовнішніх чинників: подіями на Близькому Сході і півночі Африки, а також з японсь-
кою атомною кризою.

«Сумарно об`єм поставок газу на експорт у порівнянні з відповідним періодом мину-
лого року вже перевищив 25 млрд м3, тому введення в дію першої нитки газопроводу 
«Північний потік» є дуже своєчасним. Ми закінчили будівництво морського газопроводу, 
укладена остання труба. У жовтні-листопаді будуть здійснені перші комерційні поставки 
газу в Західну Європу», – додав Міллер.

Джерело: «Фокус»
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но до графіку й уже на початку липня 
будуть остаточно завершені.

Підключення новозбудованої ділян-
ки планується виконати 5-7 липня цього 
року, воно вже узгоджене з російськими 
та європейськими партнерами.

У Києві відбудеться міжна-
родна конференція з мо-
дернізації української ГТС

Міністр енергетики та вугільної про-
мисловості України Юрій Бойко під час 
робочої поїздки до Королівства Швеція 
домовився з єврокомісаром з питань 
енергетики Гюнтером Оттінгером про
проведення в Києві міжнародної конфе-
ренції з питань модернізації українсь-
кої газотранспортної системи (ГТС). Про
це повідомили в прес-службі Міненерго-
вугілля.

У повідомленні зазначається, що 
під час зустрічі сторони обговорили 
низку питань співпраці в енергетичній 
сфері.

За результатами зустрічі була досягну-
та домовленість про проведення в Києві 
у вересні 2011 року міжнародної конфе-
ренції з питань модернізації української 
ГТС, до участі в якій будуть запрошені 
представники провідних фінансових 
установ Європи і світу, а також зацікав-
лені енергетичні компанії.

Планова вартість даних робіт — 
72 млн грн.
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Модернізувати 
українську ГТС вигідніше, 

ніж будувати нову 
Європейський Союз вважає, що 

модернізація української газотранспор-
тної системи є вигіднішою, ніж будівниц-
тво нової інфраструктури. «Модернізація 
української ГТС залишається пріорите-
том для ЄС, враховуючи, зокрема, те, 
що модернізація існуючої ГТС є еко-
номічно вигіднішою, ніж будівництво 
нової інфраструктури», – відмітив комі-
сар Євросоюзу з енергетичних питань 
Гюнтер Оттінгер на початку червня. 

Нагадаємо, як заявив 27 травня 
прем’єр-міністр України Микола Азаров, 
введення в дію «Північного потоку» не
знижує актуальність модернізації ук-
раїнської газотранспортної системи, 
оскільки очікується зростання спожи-
вання газу у Європі. 

«Ми вважаємо, що у зв’язку із зрос-
танням потреб ЄС у газі актуальність 
модернізації та експлуатації нашої ГТС 
не знижується. І ці два обхідні маршру-
ти («Північний» та «Південний» потоки), 
безумовно, збільшать незалежність Росії 
щодо поставок газу. Однак збережуть 
необхідність використання нашої ГТС», 
– наголосив глава уряду. 

Джерело: ТСН.ua

ДК «Укртрансгаз» розпочав виконувати 
заходи із забезпечення стабільної робо-
ти в осінньо-зимовий період 2011 / 2012. 
Станом на 15 червня поточного року в під-
земні сховища газу закачано 4,8 млрд м3 
газу, що на 0,9 млрд м3 перевищує показни-
ки минулого року. Таким чином, в підзем-
них сховищах газу знаходиться 14,8 млрд 
м3 газу.

Відповідно до затвердженого плану-гра-
фіку організаційно-технічних заходів щодо 
забезпечення стабільної роботи філій ДК 
«Укртрансгаз» в осінньо-зимовий період 
2011-2012 років протягом травня освоєно 
122 млн грн при запланованих 74 млн грн.

Перевиконані таки показники: на 180 % 
виконано очищення внутрішньої порожни-
ни магістральних газопроводів, при плані 
307 км очищено 554 км; на 128 % — ремонт 
газорозподільних станцій, при запланова-

них 69 од. відремонтовано 89 од.
Роботи по капітальному ремонту магіст-

ральних газопроводів, капітальний ремонт 
свердловин підземних сховищ газу та газо-
перекачувальних агрегатів (ГПА), заплано-
вані ремонти свердловин підземних схо-
вищ газу виконуються за графіком.

Всього до нового опалювального сезо-
ну 2011 / 2012 рр. ДК «Укртрансгаз» планує 
капітально відремонтувати 36 свердловин 
ПСГ (у минулому році було відремонтовано 
38 при запланованих 32) та 278 газороз-
подільних станцій (у минулому році відре-
монтовано 299 при запланованих 277) та 
49 газоперекачувальних агрегатів. Для опе-
ративного реагування на можливі кризові 
ситуації під час осінньо-зимового періоду 
2011 / 2012 років «Укртрансгаз» створює 
запас хімічних реагентів в обсязі 1200 т. 
У минулому році ця цифра склала 920 т.

У підземних сховищах газу знаходиться 
14,8 млрд м3 газу
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Найкраща протидія 
надзвичайним ситуаціям — 
їхня відсутність
На компресорній станції «Південнобузька» провели протиаварійні тренування

14 к в і т н я  Д К  « Ук р т р а н с га з » 
на виконання розпоряджень 
міністра енергетики та вугіль-

ної промисловості Юрія Бойка провела 
протиаварійні тренування на газокомп-
ресорній станції (ГКС) «Південнобузька». 
Заходи проводилися в режимі реального 
часу із застосуванням штатних систем про-
тиаварійного й протирадіаційного захисту 
в присутності працівників Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості 
України, НАК «Нафтогаз України» і за участі 
працівників ДК «Укртрансгаз», формувань 
цивільного захисту Олександрівського 
ЛВУМГ УМГ «Черкаситрансгаз», підрозділів 
МНС, МВС та медичної служби Вознесенсь-
кого району Миколаївської області.

Як розповів «Трубопровідному транс-
порту» заступник начальника Управління 
охорони праці, технічного нагляду та 
пожежної безпеки ДК «Укртрансгаз» Ігор 
Вербицький, у тренуваннях було задіяно 
3 одиниці спецтехніки від ГУ МВС України 
в Миколаївській області та 12 фахівців осо-
бового складу, ще 3 — від ГУ МВС України 
в Кіровоградській області та 3 одиниці спе-
ціалізованої техніки від Вознесенського 
району. Загальна ж кількість учасників 
— 84 працівники компресорної станції і 
50 спостерігачів та запрошених.

У ході тренувань були відпрацьовані:
— ліквідація наслідків умовної розгер-

метизації контуру нагнітача з подальшим 
вибухом газу в галереї нагнітачів та поже-
жею на даху компресорного цеху;

— організація та проведення екстре-
ної евакуації працівників із зони радіацій-
ного враження внаслідок умовної аварії 
на Південноукраїнській АЕС.
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Перший етап тренувань – ліквідація наслідків 
умовної розгерметизації контуру нагнітача з 
подальшим вибухом газу в галереї нагнітачів 
та пожежею на даху компресорного цеху

І. Є. Вербицький, 
О. П. Савіцький,
ДК «Укртрансгаз»



Трубопровiдний транспорт | №3(69) 2011 7

ЛІКВІДАЦІЯ ПОЖЕЖІ: 
ОПЕРАТИВНО ТА ВИДОВИЩНО

Після проведення інструктажу, отримання 
касок і плащів учасників тренувань ознайо-
мили зі структурою та виробничою діяль-
ністю КС і продемонстрували аварійно-від-
новлювальну техніку, підготовлену до участі 
в тренуваннях. Після цього розпочалася 
активна фаза заходу…

На головному щиті управління КС умовно 
спрацювала сигналізація «Помпаж нагніта-
ча ГПА № 1», «Підвищена вібрація нагнітача 
ГПА № 1, відмова системи протипомпажного 
захисту, розгерметизація контуру нагнітача зі 
спалахом газу в нагнітальній галереї та поже-
жею покрівлі компресорного цеху». Крім 
того, за легендою у зоні вибуху опинився лег-
ковий автомобіль із водієм та пасажиром, що 
потребували евакуації й медичної допомоги.

Змінний інженер негайно здійснив 
аварійну зупинку КС «Південнобузька» із 

гучним стравлюванням газу з контурів ГПА 
й комунікацій станції, а також направив 
до місця аварії пожежників станції й мед-
сестру.

Проте,  оцінивши масштаби аварі ї , 
за легендою керівництво КС дало команду 
викликати цілий пожежно-рятувальний 
підрозділ Вознесенського РВ УМНС України 
в Миколаївській області, а також медичну 
службу.

Далі головними діючими особами стали 
саме пожежники, рятувальники й медики. 
Перші оперативно, але видовищно ліквідували 
пожежу. Другі розібрали завали над автомо-
білем й розрізали його спеціальними інстру-
ментами, аби дістатися до пасажира. Ну а треті 
надали першу медичну допомогу двом пост-
раждалим, зокрема наклавши шину на умовно 
зламані кінцівки.

ЗАВДАННЯ —
ВРЯТУВАТИ ВІД РАДІАЦІЇ

Заключним етапом тренувань стала еваку-
ація персоналу КС «Південнобузька» у зв’язку 
із умовною аварією на Південноукраїнській 
АЕС з викидом радіоактивних речовин. 
Після умовного отримання повідомлення 
про аварію увімкнулась сирена й гучно-
мовний зв’язок проінформував працівників 
станції про загрозу радіоактивного забруд-
нення території станції й необхідність укриття 
в спеціальній захисній споруді.

Змінний персонал здійснив аварійну 
зупинку КС зі стравлюванням газу, а праців-
ники станції укрилися в захисній споруді. 
Кожному було видано респіратор і дозиметр.

Після переклички в бункері й прибуття 
автобусу персонал було евакуйовано за межі 
ймовірної зони зараження.
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Зі своїм завданням пожежники впоралися 
не лише оперативно, але й видовищно
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МЕТА ДОСЯГНУТА,
ОЦІНКА — ПОЗИТИВНА

За словами головного інженера ДК 
«Укртрансгаз» Ігоря Лохмана, що був при-
сутній на тренуваннях, основна мета цього 
заходу була досягнута. «Персонал комп-
ресорної станції засвоїв ключові моменти 
при реагуванні на надзвичайні ситуації. Це 
великий плюс, — зауважив Ігор Лохман. — 
Паралельно з цим проводилися тренуван-
ня на Дашавському підземному сховищі 
газу. Як мені доповіли, вони теж пройшли 
на високому рівні підготовки».

Для тренування не даремно обрали 
Південнобузьку ГКС, адже вона знаходить-
ся поблизу Південноукраїнської атомної 
станції — всього в 6 км. «А після сумнозвіс-
них подій на японській «Фукусімі» трену-
вальний досвід у подібних ситуаціях зай-
вим не буде», — підсумував Ігор Лохман.

Як розповів «Трубопровідному транс-
порту» заступник головного інженера з 
питань промислової та пожежної безпе-
ки Юрій Герасименко, проводилася дуже 
серйозна підготовка до тренувань. «Всі 
дії нашого персоналу були грамотними. 
Діяли правильно та оперативно, серйоз-
них зауважень у мене немає, — відзначив 
він. — Приємно, що й керівництво високо 
оцінило проведену роботу. Дощова пого-
да дещо ускладнила тренування, але все 
пройшло за планом».

Присутні на тренуваннях представ-
ники міністерства та НАК «Нафтогаз 
України» оцінили побачене. Так, дирек-
тор Департаменту промислової безпеки 
Міністерства енергетики й вугільної про-
мисловості Олександр Оніщенко зазна-
чив: «Тренування пройшли успішно, про-
демонстрували хорошу підготовку праців-
ників компресорної станції. Люди знали, 
що робити, розуміли всю серйозність 
тренувань і чітко виконували свою роль. 
Загалом я задоволений побаченим. Оцінка 
— задовільно».

Разом з тим, додав Олександр Оніщенко, 
залишається сподіватися, що так само дія-
тимуть працівники і в разі справжньої над-
звичайної ситуації. «А для цього ще треба 
удосконалювати організаційні питання. 
Досконалості, як кажуть, немає межі. Тому 
не треба зупинятися на досягнутому, слід 
і надалі проводити тренування, навчан-
ня, максимально наближені до реальних 
умов», — зазначив він.

А заступник голови правління НАК 
«Нафтогаз України» Сергій Сторчак най-
кращою протидією надзвичайним ситу-
аціям вважає їх відсутність. «У зв’язку з 
останніми подіями в світі сьогодні питанню 
безпеки в енергетиці приділяється поси-
лена увага. І, гадаю, всі керівники мають 
працювати так, аби не допустити аварій, 
— наголосив він. — Але якщо ж вона 
стається з незалежних від нас причин, 
надзвичайно важливо попередньо відпра-
цьовувати дії як керівництва, так і персо-
налу. Після проведення тренування кожен 
його учасник має зрозуміти серйозність 
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А про пошкоджені кінцівки 
умовних постраждалих прямо на 

місці потурбувалися медики…

Другий етап тренувань - організація 
та проведення екстреної евакуації працівників 
із зони радіаційного враження внаслідок умовної 
аварії на Південноукраїнській АЕС

За легендою тренувань, під час вибуху постраждали 
пасажири автомобіля, на який упали уламки даху. 
Аби врятувати людей – МНС-ники спеціальними 
інструментами розрізали автомобіль
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таких заходів і що цим треба займатися. 
Адже нас хвилює надійність транзиту газу, 
роботи наших структурних підрозділів». 
Насамкінець заступник голови правління 
НАК «Нафтогаз України» зазначив, що задо-
волений побаченим.

Подякував організаторам і учасникам 
тренувань за професіоналізм і начальник 
сектору державного нагляду в нафтога-
зовому комплексі Держгірпромнагляду 
України Геннадій Тюкавкін: «Тренування 
пройшло організовано, на відповідному 
рівні. Були відпрацьовані як раз ті моменти, 
на які потрібно звертати найбільшу увагу 
під час проведення таких заходів. Тому 
хочу подякувати організаторам за належну 
підготовку й проведення тренування».

Місцева влада залишилася задоволеною 
плідною співпрацею з ДК «Укртрансгаз». 
Зокрема, як розповів заступник голо-
ви Вознесенської райдержадміністра-
ції Олександр Торопін, одне з головних 
завдань місцевої влади — забезпечити 
безпеку мешканців. А подібні тренуван-
ня якраз дозволяють підвищувати рівень 
підготовки, здобуваючи цінний досвід, аби 
бути готовими до надзвичайних ситуацій 
у будь-який час… «Хочу зазначити, що тре-
нування на Південнобузькій КС пройшло 
дуже організовано. Цьому варто повчи-
тися. Тому ми постійно співпрацюємо зі 
станцією й плануємо робити це надалі», 
— пообіцяв Олександр Торопін. 

Довідка: Південнобузька газокомп-
ресорна станція збудована в 1987 році і 
експлуатується Олександрівським ліній-
но-виробничим управлінням МГ УМГ 
«Черкаситрансгаз» у складі магістрально-
го газопроводу «Єлець-Кременчук-Кривий 
Ріг». Має 1 цех, 8 ГПА загальною потужніс-
тю 80 Мвт.
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Загальна кількість учасників тренувань –
 84 працівники компресорної станції і 50 спо-

стерігачів та запрошених. Керівництво Компанії 
та галузі залишилося задоволеним побаченим, 

високо оцінивши рівень підготовки та проведення 
протиаварійних тренувань…

Кожному працівнику станції 
обов’язково видається 
респіратор і дозиметр

Після переклички в бункері й прибуття 
автобусу персонал евакуюється за межі 

ймовірної зони зараження
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На цей час забезпечення диспетчерських 
пунктів (ДП) кожного рівня керування 
оперативною інформацією здійснюється 
недосконалою системою збору, обробки, 
зберігання та відображення даних щодо 
транспортування, зберігання та розподі-
лення газу. Через низький рівень автома-
тизування більшої частини ДП отримана 
інформація про стан ГТС не відповідає 
сучасним вимогам стосовно оперативності 
та достовірності. Через це диспетчер може 
не отримати об’єктивну й актуальну інфор-
мацію для прийняття рішень щодо керу-
вання.

Розв’язання цієї проблеми можливе 
шляхом створення нових ДП з використан-
ням сучасних інформаційних технологій. 
Впровадження таких ДП на газотранспор-
тних підприємствах ДК «Укртрансгаз» буде 
передумовою для створення комплексної 
автоматизованої системи керування ДК 
«Укртрансгаз».

Запроектовані ДП призначені для цент-
ралізованого автоматизованого збирання, 
оброблення, зберігання та відображення 

Ю. В. Пономарьов, 
О. В. Сербін, В. І. Щербина, 
В. В. Олійников, Інститут транспорту газу

Протягом 2008–2011 років Інститутом 
транспорту газу в рамках проектно-
вишукувальних робіт, що викону-

вались для УМГ «Прикарпаттрансгаз», УМГ 
«Харківтрансгаз», УМГ «Донбастрансгаз» та
УМГ «Львівтрансгаз», були запроектовані 
нові сучасні диспетчерські пункти підпри-
ємств (ДПП) для УМГ, ДП ЛВУМГ і ВУПЗГ, 
диспетчерські пункти компресорних стан-
цій (ДПКС) для ЛВУМГ та ВУПЗГ, організацій-
но сумісних з базовою КС, та ДПКС віддале-
них КС.

Керування газотранспортною системою 
(ГТС) України здійснюється трирівневою 
системою оперативного диспетчерського 
управління:

– об’єднане диспетчерське управління 
(ОДУ) ДК «Укртрансгаз»;

– виробничо-диспетчерські служби 
(ВДС) управлінь магістральних газопро-
водів (УМГ) ДК «Укртрансгаз»;

– ВДС лінійно-виробничих управлінь 
магістральних газопроводів (ЛВУМГ) або 
виробничих управлінь підземного збері-
гання газу (ВУПЗГ).

Впровадження сучасних 
диспетчерських пунктів — 
шлях до повної
автоматизації ГТС
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ції АСДК, тобто також клієнтами серверів 
АСДК.

Для здійснення обміну даними між сер-
верами АСДК та клієнтськими АРМ передба-
чено підключення їх до єдиної ЛОМ Ethernet.

Суміжними системами для АСДК рівня 
ДПП є АСДК підпорядкованих ДП та ДПКС.

Для АСДК рівнів ДП та ДПКС залежно 
від наявності технологічних об’єктів, що 
відносяться до зони обслуговування ЛВУМГ, 
ВУПЗГ або КС, суміжними системами є існу-
ючі та перспективні системи автоматич-
ного керування (САК) або автоматизовані 
системи керування (АСК) технологічними 
процесами (ТП):

– САК газоперекачувальними агрегата-
ми (ГПА);

– САК компресорним цехом (КЦ);
– САК газозбірним пунктом (ГЗП) або 

АСК ТП ГЗП;
– САК установкою комплексного підго-

тування газу (УКПГ);
– САК газорозподільчими станціями 

(ГРС);
– АСК ТП КС (або дотискувальної КС 

— ДКС);
– АСК ТП установки осушування газу 

(УОГ) або САК УОГ;
– АСК лінійною частиною магістральних 

газопроводів (ЛЧ МГ);
– система лінійної телемеханіки (СЛТМ).
Крім того, передбачено надходження

до серверів АСДК даних від існуючих кон-

технологічної інформації, яка характеризує 
технологічні процеси в ГТС та надходить 
від розподілених автоматизованих систем, 
а також автоматичного передавання отри-
маної інформації за встановленим регла-
ментом до вищих рівнів керування.

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 
СТВОРЕННЯ ДП

З метою уніфікації технічних рішень під 
час проектування ДПП, ДП та ДПКС було 
розроблено загальну концепцію створення 
диспетчерських пунктів на різних рівнях 
керування.

Відповідно до цієї концепції передбаче-
но встановлення в існуючих приміщеннях 
нових програмно-технічних засобів (ПТЗ), 
які дозволяють отримувати дані від суміжних 
автоматизованих систем та забезпечують 
оперативний доступ персоналу до техно-
логічної інформації. Обов’язковою умовою 
при проектуванні ДП є максимальне вико-
ристання існуючих ПТЗ та каналів зв’язку.

Виконання функцій, що покладені на ДП, 
забезпечується автоматизованою системою 
диспетчерського керування (АСДК), яка 
функціонує на встановлених ПТЗ.

АСДК створюється як людино-машинна 
система, що використовує сучасні засо-
би електронно-обчислювальної техніки, 
мікропроцесорних систем управління й 
зв’язку та ефективні методи математичного 
моделювання технологічних об’єктів ГТС.

Для виконання типових функції АСДК 
п е р е дб ач е н о в и ко р и с та н н я  с у ч а с н о ї 
SCADA-системи.

Структура АСДК відповідає ідеології 
будівництва централізованого пункту зби-
рання, обробки та зберігання інформації 
щодо технологічних процесів у ГТС за допо-
могою об’єднаних промисловою локальною 
обчислювальною мережею (ЛОМ) розподі-
лених систем та засобів автоматизації.

Для забезпечення взаємодії всіх компо-
нентів АСДК обрано клієнт-серверну архі-
тектуру та INTRANET-технології. Сервери 
АСДК є ядром системи і серверами основ-
них застосувань. Сервери SCADA — основ-
ний та резервний — виконують функції 
по збиранню та первинному контролю 
даних від суміжних систем, архівуванню 
та відстеженню подій. Резервний сервер 
SCADA буде також виконувати функції 
сервера системи керування базами даних 
(СКБД), що призначений для довгостроко-
вого зберігання даних.

Клієнтами серверів АСДК є два автома-
тизованих робочих місця (АРМ) диспетче-
ра — основне та резервне, які організо-
вані для оперативного персоналу на пульті 
керування.

У рамках розроблених проектів перед-
бачено встановлення робочих станцій (РС) 
для створення АРМ керівництва та спе-
ціалістів газотранспортних підприємств, 
які зможуть бути споживачами інформа-

Структура комплексу ПТЗ АСДК ДПКС Тернопіль Тернопільського ЛВУ МГ



Трубопровiдний транспорт | №3(69) 201112

В
И

Р
О

Б
Н

И
Ц

Т
В

О

трольованих пунктів (КП) компресорних 
станцій, цехів і ділянок магістральних га-
зопроводів, створених на базі різних ПТЗ. У 
ДПКС передбачена інтеграція систем конт-
ролю та керування, які останнім часом були 
встановлені на об’єктах ГТС.

Сучасні вимоги до систем керування 
лінійної частини МГ припускають сполучен-
ня функцій АСДК і системи збору, обробки 
й зберігання даних, які надходять від конт-
рольованих пунктів лінійної частини (КПЛ). 
На пульті робочого місця диспетчера АСДК 
відображається інформація про стан кранів 
лінійної частини МГ, а також цей пульт 
посилає команди керування кранами. Дані 
від суміжних систем надходять за різними 
протоколами, відмінними інтерфейсами, що 
було враховано в кожному конкретному 
проекті.

Зважаючи на важливість проблеми облі-
ку кількості газу, транспортованого тери-
торією України з Росії у країни Західної 
Європи та на Балкани, а також того, що 
надається споживачам України, зберігаєть-
ся в підземних сховищах газу (ПСГ) та 
використовується на технологічні потреби 
його транспортування, передбачено над-
ходження до АСДК ДП та ДПКС даних від 
усіх існуючих систем обліку газу.

На рис. 1 як приклад наведено схему 
комплексу ПТЗ АСДК ДПКС «Тернопіль» 
Тернопільського ЛВУ МГ.

Операційною системою (ОС) для АСДК 
обрано потужну сучасну Microsoft 2008 
Server Std, яка ідеально пристосована 
для систем, що вимагають підвищеної стій-
кості та високої продуктивності.

Для реалізації типових функцій АСДК, що 
виконуються в реальному часі, передбаче-
но використати SCADA-пакет ClearSCADA 
2010 Server.

Впровадження АС ДК відповідно до
розроблених проектів на диспетчерських 
пунктах не потребує зміни існуючого скла-
ду та чисельності персоналу.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 
НАПОВНЕННЯ АСДК

Функціональне наповнення АСДК здійс-
нювалось залежно від рівня диспетчерсько-
го керування. У загальному випадку в АСДК 
рівнів ДП та ДПКС було виділено три під-
системи (рисунок 2):

– оперативного контролю поточного 
режиму роботи технологічного об’єкта 
керування (ТОК);

– оперативного керування ТП;
– оперативного аналізу та прогнозуван-

ня режиму роботи ТОК.
Оперативні дані від усіх суміжних систем 

надходять автоматично за заданий період 
часу до підсистеми оперативного конт-
ролю поточного режиму роботи ТОК, яка 
забезпечує виконання таких функцій:

– отримання даних про поточні режи-
ми функціонування та стан технологічного 
обладнання КС, ЛЧ МГ, ПСГ (за наявності 
цих технологічних об’єктів);

– отримання даних щодо обліку газу;
– контролювання виходу значень техно-

логічних параметрів за аварійні та переда-
варійні уставки;

– формування та відображення прото-
колів технологічних подій («Журнал подій») 
та дій оперативного персоналу («Журнал 
дій оператора»);

– формування та відображення архівів 
значень технологічних параметрів;

– діагностування технічного стану ПТЗ 
АСДК та каналів зв’язку;

– передавання в АСДК верхнього рівня 
оперативної інформації про поточні режи-
ми функціонування та стан технологічного 
обладнання;

– передавання в АСДК суміжних ДП 
(ДПКС) і відповідне приймання оператив-
ної інформації про поточні режими функ-
ціонування;

– відображення оперативної інформації 
про поточні режими роботи та стан техно-
логічного обладнання;

– ручне введення та редагування зна-
чень технологічних параметрів і стану тех-
нологічного обладнання.

Підсистема оперативного керування ТП 
надає можливість диспетчеру здійснювати:

Функціональна схема ДПКС
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– вибір режиму та способу керування 
технологічними процесами (режим керу-
вання — дистанційний, автономний (міс-
цевий); спосіб керування — автоматичний, 
ручний (автоматизований);

– дистанційне керування технологічни-
ми процесами на КС (здійснюється завдяки 
видаванню команд пуску та зупинки ГПА, 
вентиляторів АПО газу, команд керування 
кранами КС тощо);

– дистанційне керування технологіч-
ними процесами на ЛЧ МГ (здійснюється 
завдяки видаванню команд керування кра-
нами, уставок регуляторам тиску на редуку-
ючих нитках ГРС тощо);

– дистанційне керування технологіч-
ними процесами на ПСГ (здійснюється 
завдяки дистанційному видаванню команд 
керування кранами обв’язки КС, керування 
режимом роботи ГПА, керування техноло-
гічним обладнанням УОГ, ГЗП тощо);

– дистанційне керування технологічни-
ми процесами при аварійних ситуаціях;

– передавання на ДПКС підпорядкова-
ної КС команд керування технологічними 
процесами.

Підсистема оперативного аналізу та про-
гнозування режиму роботи ТОК призначена 
для надання допомоги оперативному пер-
соналу ДП (ДПКС) в аналізуванні поточного 
технологічного режиму та прогнозуванні 
його можливих змін внаслідок керуючих 
дій, змін режиму суміжних ділянок ГТС, від-
мов окремих технологічних об’єктів тощо.

Ця підсистема реалізує свої функції 
шляхом розрахунку режимно-технологіч-
них параметрів фактичних режимів роботи 
окремих технологічних об’єктів (відповідно 
до алгоритмів математичного забезпечення 
АСДК) на основі оперативної інформації та 
шляхом математичного моделювання поточ-
них та прогнозних технологічних процесів 
у ГТС, що здійснюється у середовищі про-
грамного моделюючого комплексу (ПМК) 
SCAT розробки Інституту транспорту газу, 
який потребує мережної та інформаційної 
прив’язки до обраної SCADA-системи.

Результати розрахунків, що виконуються 
в підсистемі, надаються оперативному пер-
соналу у вигляді спеціально розроблених 
екранних форм та у складі відеокадрів, що 
відображають технологічні схеми КС, ГПА 
та ЛЧ МГ.

Якщо розрахунки режимно-техноло-
гічних параметрів та математичне моде-
лювання ТОК вже здійснюються на будь-
якому об’єкті за допомогою програмних 
комплексів інших розробників, дана під-
система до складу АСДК не включається. 
Передавання даних до існуючого ПМК буде 
здійснено в підсистемі оперативного конт-
ролю поточного режиму роботи ТОК.

Автоматизацію основної функції диспет-
чера ЛВУМГ на рівні ДП — облік кон-
трольованих параметрів функціонування 
ЛЧ МГ та формування документів звіт-
ності — передбачено реалізувати шляхом 
впровадження програмних комплексів 
(ПК) «Журнал диспетчера» різних розроб-

ників. ПК «Журнал диспетчера» розробки 
«НДПІАСУтрансгаз», який впроваджений 
на ДП УМГ«Харківтрансгаз», вже адаптова-
ний фахівцями Інституту транспорту газу 
до роботи в АСДК. Він має програмний 
інтерфейс для імпортування режимних 
даних від систем реального часу, що забез-
печує автоматичне формування масивів 
режимних даних за заданим регламентом. 
На рівні інтерфейсу користувача забезпе-
чується можливість динамічної прив’язки 
режимних параметрів до сигналів системи 
реального часу. Для ПК «Журнал диспетче-
ра» інших розробників передбачена мож-
ливість передавання даних у підсистемі 
оперативного контролю поточного режиму 
роботи ТОК АСДК.

ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ДП (ДПКС)

Функціональне наповнення АСДК, а
також рішення з інформаційного та техніч-
ного забезпечення, що закладені у розроб-
лених проектах, передбачають подальший 
розвиток ДП (ДПКС). Найперше — це мож-
ливість отримання даних від перспектив-
них систем, які можуть бути розроблені та 
впроваджені у майбутньому для забезпе-
чення повного автоматизування техноло-
гічних процесів транспортування, розподі-
лення та зберігання газу.

По мірі впровадження сучасних АСК та 
САК, які зможуть працювати в автоматизо-
ваному режимі з дистанційним керуванням 
з рівня ДП (ДПКС) без поточного обслуго-
вування, будуть впроваджені й усі функції 
підсистеми оперативного керування ТП, які 
нині є перспективними для більшої частини 
АСДК.

Таким чином, проектними рішеннями 
щодо впровадження ДП (ДПКС) передба-
чені умови для поступового переведен-
ня технологічних об’єктів ГТС на роботи 

в автоматизованому режимі й у майбутньо-
му за «малолюдними технологіями».

ВИСНОВКИ
Впровадження диспетчерських пунктів 

на підприємствах ДК «Укртрансгаз» є ре-
альним кроком до створення єдиної авто-
матизованої системи оперативно-диспет-
черського управління газотранспортними 
потоками України.

Концепція створення диспетчерських 
пунктів, яку було розроблено Інститутом 
транспорту газу, передбачає впровадження 
АСДК на кожному диспетчерському пункті та 
їх об’єднання в єдину обчислювальну мере-
жу. Причому отримання даних від існуючих 
систем автоматизації та дистанційне керу-
вання технологічним устаткуванням реалі-
зується на базі комплексу сучасних ПТЗ.

Згідно з розробленими проектними 
рішеннями АСДК реалізує повний комп-
лекс функцій щодо оперативного контролю 
поточного режиму роботи ГТС, керування 
технологічними процесами, а також опера-
тивного аналізу та прогнозування режиму 
роботи технологічного об’єкта керування, 
які виконуються автоматично за встановле-
ним регламентом або за вимогою користу-
вача.

Структурні та технічні особливості запро-
ектованих диспетчерських пунктів надають 
широкі можливості для подальшого наро-
щування потужності розроблених АСДК та 
включення до її складу новостворюваних 
систем локальної автоматизації, які в пер-
спективі мають охопити усе технологічне 
устаткування ГТС України, що, безумовно, 
сприятиме надійному, безпечному, безпе-
ребійному та економічно ефективному екс-
портному транзиту газу в країни Західної 
Європи, а також надійному забезпеченню 
усіх категорій споживачів України природ-
ним газом. 

Диспетчерський пункт підприємства 
виробничого управління підземного 
зберігання газу
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Своєчасний ремонт — 
максимальна ефективність

Цього року УМГ «Львівтрансгаз» може похва-
литися збільшенням продуктивних характе-
ристик свердловин підземних сховищ газу (ПСГ) 
як на відбір, так і на закачку. Сумарний при-
ріст продуктивності склав 5,146 млн м3 / добу! 
Подібне стало можливим завдяки проведенню 
у 2010 році 42 капітальних та 52 поточних 
ремонтів свердловин ПСГ. Про особливості 
ремонтних робіт і секрети їх ефективності 
«Трубопровідному транспорту» розповів дирек-
тор УМГ «Львівтрансгаз» (з 3 червня переве-
дений на посаду начальника департаменту 
науково-технічної діяльності та зовнішньое-
кономічних зв’язків ДК «Укртрансгаз») Роман 
Ярославович ШИМКО.

– Як Ви оцінюєте проведені ремонти 
свердловин ПСГ? Наскільки вони виявили-
ся важливими для ГТС України на даному 
етапі її розвитку?

– Ці ремонтні роботи, безсумнівно, є дуже 
важливими для ГТС України. Оскільки сверд-
ловини ПСГ експлуатувалися досить тривалий 
час, їх технічний стан і стан пласта-колекто-
ра суттєво погіршилися. Після проведення 
ремонтних робіт вони знаходяться у належ-
ному технічному стані, при цьому фільтра-
ційно-ємкісний стан пласта-колектора також 
задовільний. Завдяки ремонтам минула зима 
пройшла без ускладнень. Ми завжди стабільно 
працювали, але цього разу особливо легко.

Такі роботи перевірені роками. По інтенси-
фікації (промивці привибійних зон свердловин 
водним розчином поверхнево-активних речовин 
(ПАР)), наприклад, я використав свій досвід, свого 

часу здобутий на Півночі. От тільки в якості ПАР 
ми використали «Фейрі» — конкретизований і, 
на нашу думку, найбільш оптимальний варіант.

Для чого потрібні такі операції: привибійна 

зона пласта-колектора свердловини зазнає 
значного забруднення в процесі експлуатації 
ПСГ, оливи не тільки звужують ефективний 
діаметр фільтраційних каналів колектора, але 
й зв’язують тверді частинки, що потрапляють 
у пористе середовище. Враховуючи такі особ-
ливості роботи свердловин розроблено нову 
технологію очистки привибійної зони пласта-
колектора від компресорних олив водним 
розчином «Фейрі». Унікальність цього методу 
полягає в тому, що ремонтні роботи прово-
дяться без глушіння свердловин і без забруд-
нення навколишнього середовища.

Технологія обробки привибійних зон 
свердловин захищена відповідним патентом 
України і довела свою ефективність. Таких 

Роман ШИМКО: УМГ «Львівтрансгаз» за допомоги ДК «Укртрансгаз» 
постійно працює над вдосконаленням технологічного процесу, 
зокрема над реконструкцією об’єктів ПСГ
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У 2010 році УМГ «Львівтрансгаз» виконав капітальні 
ремонти на 42 свердловинах ПСГ. Сумарний приріст продук-
тивності свердловин після проведення ремонтних робіт склав 
3,933 млн м3 / добу.

Крім того, протягом 2010 року виконано поточні ремонти 
на 52 свердловинах ПСГ, з них інтенсифікація — на 41 свердло-
вині. Сумарний приріст продуктивності свердловин після прове-
дення ремонтних робіт склав 1,213 млн м3 / добу.
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операцій проводиться до 40 в рік, і за рахунок 
цього досягається приріст дебітів у сумі 1,213 
млн м3 / добу.

– Більшість людей асоціюють «Фейрі» 
лише з миттям посуду. Вам же вдало-
ся знайти йому серйознішу місію… Це 
ноу-хау?

– Так, ми його запатентували. Це та ж 
ПАР. Ми мислили логічно: машина викидає 
масло в пласт. Чим його найкраще вими-
ти? У нас були сульфаноли, дельфаноли й 
інші ПАР. Але найкраще з місією впоралася 
ПАР на основі «Фейрі». До нас його ще ніхто 
не використовував.

– «Львівтрансгаз» уже відчуває пози-
тивний вплив проведених ремонтів?

– Однозначно. Ми цю зиму відпрацювали 
без особливих зусиль. Завдяки ремонту свер-
дловин значно збільшився їх дебіт, і агрегати 
у передпомпажній зоні працювали краще. 
Тобто ми позбулися проблем, як виникали 
у минулі зими.

– Чи маєте ви певні плани щодо подаль-
шого покращення роботи ПСГ?

– Ми плануємо продовжити інтенсифікацію 
свердловин. Спочатку вони досліджуються, 
після чого вирішується питання про ремонт. 
Інших технічних моментів теж багато: треба 
займатися газозбірними пунктами тощо. Ми 
над цим працюємо…

– Якої економії ресурсів вдається 
досягти завдяки ремонтам?

– Наприклад, з метою зменшення гідрав-
лічного опору на систему пласт — сверд-
ловина на Більче-Волицькому ПСГ протягом 
останніх п’яти років проводиться додат-
кова перфорація експлуатаційних колон 
свердловин кумулятивними зарядами ЗП 
— 2-67. Інтервали для додаткової перфо-
рації вибираються на підставі інтерпретації 
матеріалів геофізичних досліджень як ста-
рих, так і нових. За цей період проведено 
додаткову перфорацію на 54 свердловинах, 
і це дало приріст сумарного дебіту 22,069 
млн м3 / добу. Зростання продуктивності 
ПСГ у свою чергу приводить до покращен-
ня режиму роботи ГПА у плані зменшення 
ступеню стиснення в нагнітачі. Відповідно, 
зменшується осьовий зсув ротора нагніта-
ча, збільшується віддаленість робочої точки 
від передпомпажної зони — зростає запас 
по помпажу. А це допомагає економити 
паливний газ.

Крім того, з метою зменшення гідравліч-
ного опору, тобто очистки від пластової води 
шлейфів свердловин та газозбірних колек-
торів, частина з яких має телескопічну конс-
трукцію, наразі розробляється і проходить 
апробацію застосування так званих гелевих 
поршнів, оскільки при проектуванні та будів-
ництві цих споруд не було встановлено від-
повідних камер запуску та прийому відповід-
них механічних очисних пристроїв.

– Роботи були проведені за рахунок 
власних коштів? Який їхній кошторис?

– Капітальні і поточні ремонти на свердло-
винах ПСГ УМГ «Львівтрансгаз» проводяться 
службою з капітального ремонту свердловин 
Угерського ВВР і СП згідно з програмою всіх 
видів ремонтів за рахунок поточних витрат 
за власні кошти.

У 2010 році на проведення капітальних 
і поточних ремонтів на свердловинах ПСГ 
сумарно використано 17,769 млн грн, у тому 
числі:
капітальний ремонт свердловин — 15,546 млн грн;
поточний ремонт свердловин — 1,222 млн грн.

У 2011 році станом на 1 квітня на прове-
дення капітальних і поточних ремонтів сумар-
но використано 4,897 млн грн.

Кошториси на ремонт свердловин розроб-
ляються на основі державних розцінок.

– Декілька слів про унікальність ПСГ 
«Львівтрансгазу». Наскільки важливо під-
тримувати технічний рівень газосховищ 
на високому рівні?

– УМГ «Львівтрансгаз» володіє одними з 
найбільших в Європі підземних газосховищ 
загальною активною ємкістю 23,02 млрд м3.
У структурі НАК «Нафтогаз України» вони 

складають 75 % за своїми показниками актив-
ного об’єму газу, що зберігається або може 
зберігатися в ПСГ України.

Зручне географічне розташування потуж-
них ПСГ УМГ «Львівтрансгаз» є дуже вигідним 
як для країн-експортерів (Росія та централь-
ноазіатські країни), так і країн-імпортерів при-
родного газу (центрально- та західноєвропей-
ські країни).

Закачування газу в систему наших ПСГ 
на рівні проектних об’ємів гарантує повне 
забезпечення потреб у природному газі 
при широких коливаннях його у споживанні 
протягом року, а також при технологічних 
збоях, що можуть статися на шляху сліду-
вання з регіонів газовидобування — Росії й 
Центральної Азії.

У комплекс ПСГ, що знаходяться у віданні 
УМГ «Львівтрансгаз», входять:

– Угерське (XIV – XV горизонти);
– Більче-Волицько-Угерське;
– Дашавське;
– Опарське.
Більче-Волицько-Угерське ПСГ — одне 

з найбільших у Європі, унікальне за гео-
логічною структурою з активним об’ємом 
17,050 млрд м3.

У процесі експлуатації ПСГ УМГ «Львівтранс-
газ» завдяки розумній політиці ДК «Укртранс-
газ», співпраці з провідними інститутами, відо-
мими світовими та вітчизняними фірмами пос-
тійно вдосконалюється технологічний процес, 
завдяки чому відбирання та закачування газу 
забезпечується на рівні планових завдань.

Робота технологічних комплексів підзем-
ного зберігання газу потребує постійної уваги 
з боку відповідних служб, своєчасного засто-
сування та використання нових технологій, 
створення інформаційних систем для швидко-
го контролю та аналізу, реагування та впливу 
на технологічні процеси. Це стосується як 
кожного окремого ПСГ, так і всіх його скла-
дових — наземного і підземного обладнання. 
Необхідно розглядати також пласт-колектор і 
свердловину як основу функціонування ПСГ.

УМГ «Львівтрансгаз» за допомоги ДК «Укр-
трансгаз» постійно працює над вдосконаленням 
технологічного процесу, проводить реконструк-
цію об’єктів ПСГ, замінює морально застаріле 
обладнання на більш сучасне, автоматизує про-
цеси відбирання та закачування газу. 
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Підземні сховища газу є складовою частиною системи 
газопостачання України та транзиту газу через її територію, 
стабільними та екологічно чистими джерелами постачання 
газу і виконують такі головні функції:

– регулюють сезонні нерівномірності газопостачання 
в Україні;

– компенсують коливання у споживанні природного газу 
в європейських країнах;

– забезпечують відносно стабільний технологічний режим 
роботи системи магістральних газопроводів;

– зменшують капітальні вкладення в магістральні газопроводи 
і компресорні станції;

– створюють державні запаси газу;
– підвищують надійність газопостачання.

Підземне зберігання газу в межах Західного регіону 
України є надійним, безпечним та універсальним. Цьому 
сприяє:

– вигідне географічне розташування ПСГ та геологічні умови;
– значний потенціал і резерви для нарощування об’ємів збері-

гання газу;
– порівняно невисокі ціни за зберігання газу;
– висококваліфокований персонал;
– досвід підземного зберігання газу.
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Проект газорозподільної 
станції з системою 
автономного забезпечення 
енергетичними ресурсами

Через незаплановані відключення пос-
тачання енергетичних ресурсів від-
повідальним об’єктам газотранспор-

тної системи, у тому числі газорозподільним 
станціям, виникають порушення роботи авто-
матичного підігрівача газу, вузла обліку газу 
та інших систем автоматизованого керування 
виробничим процесом транспортування при-
родного газу в цілому. Для вирішення даної 
проблеми пропонується поєднати перева-
ги когенераційних установок та можливості 
зменшення застосування природного газу 
на технологічні потреби шляхом створення 
прогресивної газорозподільної станції з коге-
нераційної установкою. Вирішення поставле-
ної задачі неможливе без розгляду існуючих 
аналогів та прототипів газорозподільних стан-
цій з системами забезпечення енергетичними 
ресурсами.

Найбільш близькою за сукупністю ознак 
до запропонованої авторами газорозподіль-
ної станції є газорозподільна станція, яка міс-
тить магістральні трубопроводи високого і 
низького тиску, перший та другий вузол реду-
кування, пілотний клапан, буферну ємність, 
регулятори тиску, детандер, блок ущільнень, 
гідравлічний насос, бак, запобіжний клапан, 
регулятор витрати, гідромотор, випрямляч, 
регулятор напруги, акумуляторні батареї, сис-
теми електрохімзахисту, охоронної сигналіза-
ції, освітлювання, одоризації, зв’язку і пере-
дачі даних, перетворювач постійного струму 
в змінний.

Однак, на відміну від авторського техніч-
ного рішення, у прототипі не використовуєть-
ся когенераційна установка, що призводить 
до збільшення кількості відповідального 
обладнання установки для одночасної гене-
рації теплової та електричної енергій.

В основу технічного рішення поставлена 
задача за рахунок використання когенера-
ційної установки на базі двигуна внутрішньо-
го згорання забезпечити в газорозподільній 
станції зменшення кількості відповідального 
обладнання установки для одночасної гене-
рації теплової та електричної енергії.

Поставлена задача вирішується за раху-
нок того, що у газорозподільній станції, яка 
має з прототипом спільні ознаки — магіс-
тральні трубопроводи високого і низького 
тиску, перший та другий вузол редукування, 
регулятор тиску, акумуляторні батареї, систе-
ма електрохімзахисту, охоронної сигналізації, 
освітлювання, одоризації, зв’язку і передачі 
даних, згідно з винаходом, додатково міс-
тяться операторна з системою опалення, 
підігрівач газу, система обліку газу і когене-
раційна установка з генератором, лічильни-
ком, теплопроводом та блоком підготовки 
паливної суміші і очищення природного газу. 
Причому блок підготовки паливної суміші і 
очищення природного газу когенераційної 
установки з’єднаний через регулятор тиску 
і лічильник з магістральним трубопроводом 
низького тиску на ділянці між системами 
одоризації та обліку газу, підігрівач газу вста-
новлений перед першим та другим вузлом 
редукування і підключений до теплопроводу 
когенераційної установки, система опалення 
операторної підключена до теплопроводу 
когенераційної установки, генератор коге-
нераційної установки з’єднаний послідовно 
з акумуляторними батареями та підігрівачем 
газу, системою електрохімзахисту, обліку газу, 
охоронної сигналізації, освітлювання, одори-
зації, зв’язку і передачі даних.

Запропоноване технічне рішення пла-
нується реалізувати відповідно до рис. 1.

Схема роботи запропонованої газороз-
подільної станції

Зображена на рис. 1 газорозподільна стан-
ція складається з магістрального трубопрово-
ду високого тиску 1; кранових вузлів 2,3,5,12; 
підігрівача газу 4; першого і другого вузла 
редукування 6 та 7; магістрального трубопро-
воду низького тиску 8; системи одоризації 9; 
обліку газу 10; електрохімзахисту 11; регуля-
тора тиску 13; лічильника 14; блока підготовки 
паливної суміші і очищення природного газу 
15; чотирьохциліндрового двигуна внутріш-
нього згорання 16; електрогенератора 17; 
акумуляторних батарей 18; теплоутилізатора 
19; циркуляційних насосів 20, 23; патрубка 21; 
теплопровода 25; теплообмінника-утилізатора 
22; трьохходовового клапана-термостата 24; 
операторної 26; системи охоронної сигналіза-
ції, освітлювання, зв’язку і передачі даних 27.

Запропонована авторами газорозподільна 
станція працює наступним чином: природ-
ний газ, що знаходиться в магістральному 
трубо-проводі високого тиску 1 при закри-
тому крановому вузлі 2 через відкритий кра-
новий вузол 3 надходить до підігрівача газу 4, 
де підігрівається до необхідної температури, 
після чого через крановий вузол 5 підігрітий 
природний газ надходить до першого 6 та 
(або) другого 7 вузлів редукування, де відбу-
вається зниження тиску до необхідного рівня.

Після вузлів редукування природний газ 
надходить у магістральний трубопровід низь-
кого тиску 8 з наступним насиченням одо-
рантом за допомогою системи одоризації 9 та 
вимірювання кількості переданого природно-
го газу споживачу системою обліку газу 10 та 
забезпеченням активного захисту магістраль-
них трубопроводів за рахунок роботи системи 
електрохімзахисту 11.

Н
А

У
К

А І. Я. Гульчевський, 
заступник головного 
диспетчера УМГ 
«Львівтрансгаз», 
М. Л. Білявський, к. т. н., 
Рівненське ЛВУМГ, 
М. В. Душин, ОДУ 
ДК «Укртрансгаз»



Трубопровiдний транспорт | №3(69) 2011 17

Необхідна кількість природного газу 
для роботи когенераційної установки, 
попередньо насиченої одоронатом у сис-
темі одоризації 9 через крановий вузол 
12, регулятор тиску 13 та лічильник 14, 
поступає до блоку підготовки паливної 
суміші 15. У цьому блоці відбувається осу-
шення, очищення від бруду та осушення 
сировини з наступним розподіленням 
природного газу в два циліндри чотирь-
охциліндрового двигуна внутрішнього 
згорання 16, які, перетворюючи теплову 
енергію палива, виробляють механічну 
енергію, що передається по валу до елек-
трогенератора 17 для виробництва елек-
троенергії і накопичення її в акумулятор-
них батареях 18.

Одночасно відпрацьовані гази, що 
вивільняються з двох циліндрів чотирьох-
циліндрового двигуна внутрішнього зго-
рання 16, по трубопроводу потрапляють 
у теплоутилізатор 19, де втрачають більшу 
частину теплової енергії з 700°С до 100°С, 
передаючи її охолоджувальній рідині, яка 
надходить через циркуляційний насос 20. 
Після цього охолоджені в теплоутиліза-
торі 19 відпрацьовані гази засмоктуються 
по трубопроводах іншими двома цилін-
драми чотирьохциліндрового двигуна 
внутрішнього згорання 16, що працюють 
у компресорному режимі. Причому від-
працьовані гази з цих двох циліндрів пов-
торно охолоджуються у теплоутилізаторі 
19, віддаючи теплову енергію охолоджу-
вальній рідині і через патрубок 21 вихо-
дять назовні.

Крім того, у процесі роботи двох 
циліндрів двигуна внутрішнього згоран-
ня 16 утворюється теплова енергія, що 
відводиться охолоджувальною рідиною 
системи охолодження, яка нагрівається 
до 85 °С у теплообміннику-утилізаторі 
22, за допомогою циркуляційного насоса 
23 та трьохходового клапана — термо-
стата 24. У теплообміннику-утилізаторі 
22 відбувається теплообмін між нагрітою 
теплообмінником 19 охолоджувальною 
рідиною та охолоджувальною рідиною 
системи охолодження чотирьохцилінд-
рового двигуна внутрішнього згорання 
16. У результаті утворений нагрітий теп-
лоносій у теплообміннику-утилізаторі 
22 через теплопровід 25 передається 
в підігрівач газу 4 та систему опалення 
приміщення операторної 26.

Накопичена електрична енергія на ака-
мулюючих пристроях у результаті роботи 
електрогенератора 17 використовується 
для власних потреб забезпечення безпе-
ребійної роботи систем підігріву газу 4, 
одоризації 9, обліку газу 10, електрохімза-
хисту 11, охоронної сигналізації, освітлю-
вання, зв’язку і передачі даних 27.

Причинно-наслідковий зв’язок між 
сукупністю ознак запропонованої ГРС 
та технічним результатом простежується 
в тому, що нові ознаки, які введені в газо-
розподільну станцію-прототип, а саме 
операторна з системою опалення, підігрі-

вач газу, система обліку газу і когенера-
ційна установка з генератором, лічильни-
ком, теплопроводом та блоком підготовки 
паливної суміші і очищення природного 
газу, за рахунок використання продуктів 
роботи когенераційної установки, а саме 
теплової енергії для опалення приміщен-
ня операторної та підігрівання газу і елек-
тричної енергії для безперебійної роботи 
підігрівача газу, систем електрохімзахисту, 
обліку газу, охоронної сигналізації, освіт-
лювання, одоризації, зв’язку і передачі 
даних, забезпечують зменшення кількості 
відповідального обладнання установки 
для одночасної генерації теплової та елек-
тричної енергії.

Висновки
Результати проведених наукових 

досліджень обговорювались і знайшли 

підтримку на засіданні комісії з промисло-
вих газових турбін та електроприводів від-
ділення фізико-технічних проблем енерге-
тики Національної академії наук України 
(протокол № 2-11 від 13.04.2011 р).

Подана заявка на видачу патента 
України на винахід та корисну модель.

У подальших дослідженнях з метою 
підтвердження практичної цінності зап-
ропонованого технічного рішення пла-
нується провести аналіз роботи газо-
розподільної станції з когенераційною 
установкою порівняно з існуючими ана-
логами. 

Література
1. Моісеєв С. В., Бурняшев А. В., Лапиць-
кий Я. Ю. Газорозподільна станція. 
Деклараційний патент на корисну модель 
№ 9325, 15.09.2005, бюл. № 9
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27 грудня 1957 року, згідно з нака-
зом № 464 Головного управління 
газової промисловості при Раді 

міністрів СРСР, у складі Управління з експлуата-
ції газопроводу «Дашава — Київ» організовано 
дирекцію з будівництва газопроводу «Дашава 
— Мінськ» у Мінську. Ця подія стала фундамен-
тальною для подачі газу з українських родовищ 
і газифікації Білорусії. Відтак з нагоди прийдеш-
нього 55-річчя співпраці газовиків України та 
Білорусії редакцією журналу «Трубопровідний 
транспорт» було організовано круглий стіл з 
питань українсько-білоруського співробітниц-
тва у газотранспортній галузі. Організаторами 
заходу були члени Редакційної ради журналу 
«Трубопровідний транспорт» М. П. Химко — 
перший заступник директора ДК «Укртрансгаз», 
Б. А. Бабій — голова об’єднаного профкому та 
В. І. Жук — відповідальний секретар журна-
лу. До тематичної співбесіди були запрошені 
учасники будівництва газопроводу «Дашава — 

Мінськ», а саме: Р. В. Козак — колишній началь-
ник Кам`янко-Бугського районного управління 
Мінського УМГ, заступник голови правління АТ 
«Укргазпром»; Я. С. Кривко — колишній началь-
ник Львівського ГПУ; П. М. Натина — колишній 
головний інженер Львівського ГПУ; Т. Д. Ми-
халевич — колишній начальник об`єднаного 
диспетчерського управління ВВО «Укргазпром»; 
М. П. Мочернюк — колишній генеральний ди-
ректор державного підприємства Республіки 
Білорусь (ДП «Белтрансгаз»), створеного на базі 
Мінського УМГ. Ведучим круглого столу висту-
пив М. П. Химко.

М. П. Химко: Отже, мова йтиме про будів-
ництво газопроводу «Дашава — Мінськ» у про-
екції на українсько-білоруське співробітниц-
тво у газотранспортній галузі. У той час, коли 
у проектній документації лише пунктирні риски 

намічали шлях майбутнього газо-проводу, в 
Мінську вже активно організовувались заходи 
з будівництва та експлуатації міських газових 
мереж. Ця задача була покладена на Управління 
з газифікації Мінська — «Мінськгаз», ство-
рений у квітні 1957 року постановою Ради 
міністрів БРСР. А на Прикарпатті, на окраїні 
Комарно — невеличкого містечка Львівської 
області, створювався новий газовий промисел 
з видобутку газу для Білорусії. Будівництвом 
потужного сталевого каналу довжиною 662 км 
опікувалася новостворена дирекція з будів-
ництва магістрального газо-проводу «Дашава 
— Мінськ». Цікаво було б почути достеменну 
інформацію про те, що відбувалося на кожній з 
вищезгаданих ланок у відповідності до того, хто 
і де працював.

М. П. Мочернюк: Згідно з темою особисто 
я можу назвати себе сполучною ланкою між 
Україною та Білорусією. Народився і вчився 
в Україні. Вищу освіту отримав у Львівському 

політехнічному інституті. Навчався на нафтово-
му факультеті, що попередньо називався гір-
ничим. Мріяв працювати у Києві. Однак моя 
біографія — це біографія газифікації Білорусії. 
Оскільки я закінчив інститут з червоним дип-
ломом, то мав право вибору і вибрав, звичайно, 
Київське управління з експлуатації газопроводу 
«Дашава — Київ». Та саме у цей час Київське 
управління стало замовником будівництва 
газопроводу «Дашава — Мінськ». За рішен-
ням начальника Головгазу СРСР О. К. Кортунова 
створюється дирекція з будівництва газопро-
воду «Дашава — Мінськ» і всі матеріали пере-
силаються до Мінська. Таким чином я опи-
нився у Білорусії. Дирекція займала невеличке 
приміщення, і у її штаті було не більше десяти 
співробітників.

Р. В. Козак: Так, дирекція була замалою як 
для будівництва, що було надзвичайно склад-
ним вже на рівні проектувальних робіт. Газова 
магістраль мала перетнути велику кількість 
заболочених ділянок загальною протяжніс-
тю понад 100 км. На період того будівництва 
я навчався у Москві, в інституті нафтохімічної 
та газової промисловості. Проте вже студентом 
я цікавився, що відбувається поза межами теорії, 
і не обминав увагою новини, що надходили з 
будівництва газопроводу «Дашава — Мінськ». 
Преса того часу досить оперативно і детально 

М. П. Химко, 
В. І. Жук,
ДК «Укртрансгаз»

Погляд у минуле: «Зустрічай, 
Білорусія, газ із Дашави»

П. М. Натина

Той термін, за який було побудовано газопровід «Дашава 
– Мінськ», здається нереальним. Будівництво було настільки 
складне, що впоратися за 13 місяців вдалося лише завдяки непе-
ревершеній силі людського фактору. І велику роль у цьому відіг-
рала правильна організація процесу...
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Т. Д. Михалевич
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висвітлювала події, проте писалося в основ-
ному про подвиги і досягнення. Все виглядало 
досить оптимістично. З реальними труднощами 
я зіткнувся вже по закінченню інституту. Майже 
10 років я пропрацював у Мінському управ-
лінні магістральних газо-проводів. Тому і я, як 
сказав Микола Петрович, можу назвати себе 
сполучною ланкою між Україною та Білорусією. 
На мою фахову долю припала подальша роз-
будова магістрального газопроводу «Дашава 
— Мінськ», його подовження до Вільнюсу і Риги. 
І, звичайно, передусім я ознайомився зі справа-
ми попереднього будівництва. Перший магіст-
ральний газопровід з України до Білорусії — це 
досить хитромудра інженерна конструкція, яку 
доводилося споруджувати в місцях, де рані-
ше, як то кажуть, і нога не ступала. Особливо 
нелегко довелося будівельникам та трубоукла-
дальникам. Там, де важко було навіть пройти, їм 
доводилося тягти труби, можна сказати, вручну. 
Адже болотисті драговини унеможливлювали 
застосування тракторів, бульдозерів чи екска-
ваторів…

Т. Д. Михалевич: Що там казати… Навіть 
сьогодні спорудження переходів трубопро-
водів через болотисті місцевості є досить про-
блематичним. А на той час виїжджали суто 
на «народній творчості». Особливого розго-
лосу набув метод майстра-трубоукладальни-
ка Леоніда Родзинського. Пізніше йому було 
присвоєне звання героя соціалістичної праці 
СРСР. На малесенькому острівку, поміж боліт, він 
налагодив ізоляційні та зварювальні роботи. Вже 
готову нитку сплавляли по траншеї, заповненій 
водою, поступово її подовжуючи. Це дозволило 
зекономити тисячі кубометрів круглого лісу, що 
знадобився б для облаштування сланей.

М. П. Мочернюк: Хто економив, а хто і 
крав… Якось я попав у дуже прикру історію.

Коли було створено два відділення дирекції 
(у Володимир-Волинському та у Барановичах), 
я попросився у Володимир-Волинський, бо
там жили батьки моєї дружини. У них я і «квар-
тирувався» з дружиною та дитиною. Звернувся, 
було, до головного інженера дирекції Во-
лодимира Филиповича Радченка з питан-
ням про власне житло. На що він відповів, як 
то кажуть, питанням на питання: «А коли ти 
встиг сім`єю обзавестися?». «Знав би, що у вас 
квартир немає, то не встигав би», — образився 
я. Проте на роботу моя образа не вплинула. 

Працював до пізньої ночі, чим доводив молоду 
дружину до сліз. Спочатку був майстром. Їздив 
по об`єктах на службовому мотоциклі…

В. І. Жук: Миколо Петровичу, розкажіть вже 
ту історію про крадіжки. Що ж там було красти? 
Труби чи що?

М. П. Мочернюк: Я вам скажу — все, що 
вважалося дефіцитом: обмотувальний папір, 
будівельні матеріали, бітум. Водій бачив, що 
начальник бере, і собі брав. Оскільки було 
багато болотистих місцевостей, а Родзинський 
з його методом лише один, то ліс на лежневі 
дороги йшов ешелонами. Так от цей ліс був, як 
іноземна валюта, продавали або міняли його 
наліво просто безбожно! А я вже працював 
старшим інженером. Візував так звані процен-
тівки. А для підрахунку обсягу виконаних робіт 
взував болотні чоботи, йшов по болотах та 
рахував колоди методом нащупування. Скільки 
нащупав, стільки і записав. А начальник колони 
кричить мені зверху: «Дурний ти, як цап! Що ти 
там шукаєш?». Від мене вимагалося записати 
не те, що я дійсно нарахував, а цифру з ураху-
ванням недостачі. Відтак я пішов до начальника 
відділення дирекції Ляшенка Григорія Івановича 
і сказав йому: «Я ваш підлеглий. Проте я стар-
ший інженер і мушу надати вам правдиву інфор-
мацію і завізувати те, що є. А то вже ваша справа, 
як скористатися цією інформацією». За мою 
чесність хотіли мене «прибрати». Натомість при-
брали крадіїв. Багато їх засудили там…

Т. Д. Михалевич: У той час, як деякі біло-
руські начальники зловживали матеріальними 
ресурсами, українські зловживали оковитою. І 
хоча врешті решт газопровід «Дашава — Мінськ» 
побудували вчасно і якісно, без прикрих історій 
не обійшлося.

Я працював на Рудківсько-Хідновицькій 
газовій дільниці. Для видобутку газу, що мав 
транспортуватися в Білорусію, стахановсь-
кими темпами облаштовувалось Рудківське 
газоконденсатне родовище. Посаду начальни-
ка обіймав колишній начальник Опарського 
укрупненого газопромислу Е. І. Сікора. Я був 
майстром з видобутку газу. І була в мене одна 
складність. Невідомо чому, можливо, через 
власне самодурство, начальник Стрийського 
УГП М. А. Зелінський призначив матеріально 
відповідальною особою на промислі мене, а не 
Е. І. Сікору. Таким чином, Е. І. Сікора був фактично 
позбавлений своїх функцій і повноважень. Мені 

перед ним було якось незручно, і взагалі, така 
заплутана субординація негативно відбивалася 
на нашій з ним спільній роботі. Сікора відчу-
вав приниження, переживав через це. До того 
ж його дружина жила не з ним в Комарно, 
а залишалася в Стрию. Тобто йому і пожалітись 
не було кому. Отож він став часто «зазирати 
в чарку». А за пияцтвом справи відійшли на дру-
гий план… Проте в цілому колектив у нас був 
славний! У кінці року, за найбільш нестійких 
погодних умов, Рудківський промисел був вве-
дений в дослідну експлуатацію. У дослідну тому, 
що залишалося ще багато недоробок. Не всі 
так звані будки заміру газу та «операторські» 
були перекриті. Не було опалення, освітлення, 
зв`язку, під`їзних доріг тощо. Проте був наказ 
за будь-яку ціну ввести родовище в експлу-
атацію до визначеної дати. І все обійшлося, 
як то кажуть, гладко. Ми вчасно впоралися із 
завданням завдяки самовідданій праці високок-
валіфікованих кадрів з Хідновицької, Опарської, 
Угерсько — Більче-Волицької газових дільни-
ць, випускників Львівського політехнічного 
інституту (Р. Ф. Гімера, І. Р. Гордія) та випуск-
ників Дрогобицького і Львівського нафтових 
технікумів, які прийшли працювати операто-
рами, слюсарями КВП. З колективом молодих, 
кваліфікованих та відповідальних людей пра-
цювати було приємно. Можна було і «гори 
звернути». Проте я мусив звільнитися через 
прикру ситуацію з Е. І. Сікорою. Мене пере-
вели на посаду старшого інженера Угерсько 
— Більче-Волицького газопромислу.

Я. С. Кривко: Але ж там і Е. І. Сікору довелося 
звільнити з посади начальника Рудківського 
промислу. Якими б не були причини, чарка 
нічим не розрадить… Тимчасово виконую-
чим обов`язки начальника було призначено 
Л. С. Тимчія. На цій посаді він пропрацював 
більш ніж півтора роки і дуже багато зробив 
для облаштування промислу. Після нього 
начальником Рудківського промислу був при-
значений Г. М. Михайлів. Він також виявився 
хорошим організатором виробництва та вправ-
ним керівником. Йому вдалося успішно ске-
рувати роботи з дооблаштування промислу 
та будівництва житла для працівників. Яскраві 
представники молодої технічної інтелігенції 
Західної України взагалі заявили про себе з най-
кращого боку. Нам довелося чимало зробити, 
щоб добути необхідну кількість газу, направити 
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його в магістральну трубу і забезпечити безпе-
ребійне постачання на Мінськ. Наші газовики 
бурили свердловину за свердловиною — вісім, 
десять, чотирнадцять… «Ми можемо зроби-
ти більше!» — заявляли бригадири передових 
бригад і робили! На той час всі були пройняті 
гаслом «Праця на благо суспільства — перша 
життєва потреба». Будівництво йшло такими 
швидкими темпами, що білоруси навіть побо-
ювалися, аби з нашого боку через такий поспіх 
не вийшло якоїсь халтури. І заспокоювались 
лише, коли приїздили та бачили все на власні 
очі. Вже на під`їзді до Комарно у поле зору 
потрапляли стрункі батареї головних споруд 
— контактори та пиловловлювачі. Вони при-
родно вимальовувалися на тлі полів, що ото-
чували містечко. А полями розбігалися газові 
свердловини. «Принимай, родная Белоруссия, 
украинский газ», — щиро зичили ми.

Б. А. Бабій: Ярослав Степанович, відомо, що 
на той час ви мали славу наймолодшого та 
найбільш ініціативного начальника поміж керів-
ників нафтогазодобувних підприємств України. 
Розкажіть, що то були за ініціативи у відповід-
ності до нашої теми.

Я. С. Кривко: На той час газопроводи низки 
областей (Волинської, Рівенської та навіть пів-
нічної частини Львівської) входили до Мінського 
управління магістральних газо-проводів. Я ж 
виступив ініціатором створення комплексного 
підприємства — Стрийського газопромисло-
вого управління на базі промислів Стрийського 
ГПУ та української частини газопроводів 
Мінського УМГ. І таке підприємство було ство-
рене, а я став його начальником. Згодом це 
управління було реорганізоване у виробниче 
об`єднання «Львівтрансгаз», де я обіймав поса-
ду генерального директора.

П. М. Натина: Під керівництвом Ярослава 
Степановича підприємство досягло значних 
успіхів не лише у виробничій, а і у соціальній 
сфері. Для керівника Кривко не було другоряд-
них проблем. Він ініціював будівництво дитячих 
садочків, шкіл, лікарень, житла для працівників. 
Щоб дружини не плакали, а чоловіки мали, де 
відвести душу. Тобто щоб уникнути таких прик-
рих історій, про які ми тут чули — щоб не крали 
і не пили. Наше підприємство прославилося 
на весь Союз. На ньому втілювались новітні 
методи господарювання, воно було перемож-
цем всесоюзних змагань і мало багато урядових 
нагород.

Як інженер вам скажу, що той термін, 
за який було побудовано газопровід «Дашава 
— Мінськ», здається нереальним. Будівництво 
було настільки складне, що впоратися за 13 
місяців вдалося лише завдяки неперевершеній 
силі людського фактору. І велику роль у цьому 
відіграла правильна організація процесу.

Р. В. Козак: Так, правильно, організува-
ти процес — це дуже важливо! Створення 
об`єкта, яке пов`язане з постачанням продук-
ції металургів, машинобудівників, виробників 
різноманітних будівельних матеріалів за участі 
інженерів пусконалагоджувальних робіт — все 
це призводило до суцільного хаосу, адже ніхто 
нікого не хотів слухати. Необхідно було створи-
ти і запровадити загальний алгоритм роботи… 

Бачу, на мене якось прискіпливо дивиться Тадей 
Станіславович. Отож передаю йому слово.

Т. Д. Михалевич: Я згадав, Романе 
Васильовичу, як колись трохи вибився з робо-
чого алгоритму і посеред ночі грав у карти 
у вашому Кам`янко-Бугському управлінні. 
Я не тримаю образи, адже газовик газовика 
завжди зрозуміє. Роботи тоді було стільки, що 
інколи не було і хвилини, щоб до телефонної 
слухавки підійти. Але про все по порядку.

Ми, газовики Прикарпаття, щиро раділи 
за білорусів. За те, що вони зможуть газифі-
кувати промисловість, комунальний побут, 
житлові помешкання. Адже країна була зруй-
нована війною, зазнала величезних людських 
жертв та матеріальних втрат. Вже коли пов-
ністю завершилося будівництво газопроводу 
«Дашава — Мінськ» і він був продовжений 
до Вільнюсу та Риги, а його роботу було 
виведено на проектну потужність, Мінське 
УМГ запросило Стрийське ГПУ для обміну 
досвідом та для обговорення всіх питань, 
що стосувалися подальшої співпраці. У складі 
делегації були: головний інженер Стрийського 
ГПУ В. С. Чепіль, майстер цеху КВП Більче-
Волицького родовища Г. А. Матуз, майстер 
цеху КВП Угерського родовища Р. Е. Закаляк, 
голова профкому Стрийського ГПУ та я — стар-
ший інженер Угерсько — Більче-Волицького 
газопромислу. У програмі були відвідини усіх 
районних управлінь — від Кам`янко-Бугська і 
до Риги. Зі Стрия ми виїхали автомобілем РАФ. 
І не встигли доїхати навіть до Львова, як маши-
на зламалася. Ми скинулися грошима та від-
правили шофера на «попутках» до львівської 
«барахолки» за запчастинами. Машину врешті 
решт полагодили, але до Кам`янко-Бугська 
ми дісталися з порушенням запланованого 
графіку, тобто вже по закінченню робочого 
дня. Диспетчер доповів про наше прибуття 
начальнику Кам`янко-Бугського управління 
Козаку Роману Васильовичу. Адже ми не знали 
ні де нам влаштуватися, ні що робити далі. 
Відповіді так і не дочекалися. Зі згоди чергово-
го диспетчера влаштувалися в кабінеті голо-
вного інженера. Повечеряли сухим пайком, 
підбадьорилися «горячительным», пограли 

в карти і до шести ранку дрімали на столах та 
кріслах. На ранок вирішили, що якщо і далі нас 
так зустрічатимуть, то повернемося у Стрий. 
Але все обійшлося добре.

Скрізь нас зустрічали, як дорогих гостей-
партнерів, колег по професії, а в Мінську, 
Вільнюсі та Ризі просто на найвищому 
рівні. Нас навіть представляли партійним і 
радянським керівникам Білорусії та прибал-
тійських республік. Всюди нас супроводжу-
вали начальники райуправлінь, а в Мінську 
начальник Управління магістральних газоп-
роводів Г. Дзагнідзе більше двох годин роз-
повідав про структуру, діяльність, функції та 
багато іншого про Мінське УМГ. Врешті він 
в якості гіда на екскурсію по Мінську зап-

ропонував нам свою дружину, яка займала 
посаду начальника відділу обліку газу.

У цій поїздці ми зустрілися зі своїми 
земляками: С. Т. Шерехорою (був началь-
ником компресорного цеху Слонінського 
райуправління, потім директором УМГ 
«Черкаситрансгаз», М. П. Корольом — голо-
вним інженером Вільнюського РУ (до того 
працював на Шебелинському газопромислі).

Слід відмітити, що в цій поїздці ми поба-
чили багато цікавого і корисного для нас і 
багато чого з побаченого впроваджували 
в себе на промислах.

Газопровід «Дашава — Мінськ» був побу-
дований дуже якісно, обладнаний на той 
час найновішою технікою і приладами. Нас 
здивувало те, що в кожному райуправлінні 
аварійно-відновлювальні бригади були осна-
щені трубоукладчиком, автокраном, елект-
розварювальним агрегатом, укомплектова-
ною всім необхідним аварійною машиною, 
які стояли на чергуванні та завжди були 
готовими для виїзду на трасу для виконання 
ремонтних робіт.

Але ейфорія білорусів і прибалтів з пос-
тавок українського газу дуже скоро закінчи-
лась. На початку 70-х років минулого століття 
був побудований газопровід «Братерство» 
(ДУГ-1) «Долина — Ужгород — Держкордон 
України», і почалося постачання українського 
газу в Чехословаччину, Австрію, ФРН. Слід 
відмітити, що у зв’язку із затримкою розроб-
ки Тюменських родовищ і будівництва від 
них магістральних газопроводів, а також з 
Оренбурга, в той час газ з України подавався 
ще 7 областям Російської Федерації газопро-
водами «Шебелинка — Бєлгород — Брянськ 
— Москва», «Київ — Брянськ — Москва».

Звичайно, ресурсів газу в Україні для задо-
волення поставок газу по всіх напрямках 
не вистачало, хоча видобуток його в Україні 
був доведений до понад 67 млрд м3 на рік.

Білоруси, прибалти виявилися оператив-
ними, газифікували все міське населення, 
компобут, практично всю промисловість, що 
призвело в зимові періоди до великого дефі-
циту газу.

Ми живемо в країні, славні газовики якої зробили чи не най-
більший внесок в історію газотранспорту. Ми дали газ Білорусії, 
ми дали газ Європі!
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Мені довелося відвідувати Білорусію і 
Прибалтику дві зими підряд (перший раз 
з заступником начальника Укргазпрому 
Р. М. Макаром, другий раз з начальником 
ЦПДУ Мінгазпрому В. І. Халатіним), але вже 
не як бажаному гостю, а оправдуватися, чому 
зриваються планові поставки газу з України 
в зимовий період. Особливо від недопос-
тавок газу терпіла Литва. Білоруси, знаходя-
чись першими по ходу газу, відбирали його, 
скільки їм було потрібно. Латиші частково 
покривали недостатні ресурси за рахунок 
свого підземного сховища газу.

Слід відзначити, що споживачі газопрово-
ду «Дашава — Мінськ» не дотримувалися дис-
ципліни газоспоживання. Перебирали його 
особливо населення, компобут в дні похоло-
дань та промисловість, хоча мала б в такі дні 
переходити на резервні види палива, якого 
в них не було. Все стало на свої місця лише 
після подачі газу в Білорусію з Росії.

Р. В. Козак: Відповідаючи на ваше заува-
ження, звичайно, прикро, що так сталося. 
І не скажу Вам вже точно, з якої причини. 
В одному хочу запевнити. На той час кінця 
робочого дня в мене не існувало, як, напев-
не, і у вас. Роботи було стільки, що дійсно 
не вистачало навіть хвилини, щоб підійти 
до слухавки. А за те, що мобільних телефонів 
тоді ще не було, вибачайте…Тим більше, 
коли б ще ви дозволили собі так непогано, 
за грою в карти та за чаркою провести час?! 
Жартую.

До речі, чи був хтось із постачальників 
газу для газопроводу «Дашава — Мінськ» 
запрошений на урочистості з нагоди завер-
шення будівництва?

П. М. Натина: Особисто я не був. І, на жаль, 
не пам`ятаю, запрошували когось чи ні. Знаю, 
що у своєму виступі з трибуни начальник 
Головгазу СРСР О. К. Кортунов у першу чергу, 

висловив подяку працівникам газових про-
мислів Львівського раднаргоспу. Грандіозна 
подія була широко висвітлена у всіх цент-
ральних газетах СРСР. І висвітлена, я б сказав, 
дуже красиво. Ось хоча б дві цитати, які хочу 
зачитати вам мовою оригіналу: «Холодные 
осенние ветры шумят над Минском. Ходят 
по небу тяжелые свинцовые облака. Сбитые 
с деревьев дождями и ветрами листья 
устилают тускло поблескивающий асфальт 
проспекта, площадей, скверов. Но в этот 
хмурый октябрский день многим казалось, 
что на улицы белорусской столицы загля-
нула весна — ведь в празник люди обычно 
не обращают внимания на погоду. А минув-
шее воскресенье как раз и было для всех 
минчан большим праздником, хотя и не зна-
чившимся ни в одном календаре. В канун 
43-й годовщины Великого Октября столи-
ца Белоруссии отмечала славную трудовую 
победу — досрочное завершение строи-
тельства одного из крупнейших инженер-

ных сооружений семилетки — газопровода 
«Дашава — Минск»».

«Когда вы будете читать эти строки, 
в Прикарпатье начальник участка перво-
го района магистрального газопровода 
«Дашава — Минск» Б. А. Сердюк откроет кран, 
и поток замечательного топлива устремится 
по стальным трубам к столице Советской 
Белоруссии.»

М. П. Мочернюк: А знаєте, що я робив, 
«когда писались эти строки»? Один, замур-
заний, я проводив наповнення газопрово-
ду природним газом і супроводжував цей 
газ до Білорусії від українського кордону і 
до самого Мінську. Як? Їду сам на мотоцик-
лі, доїжджаю до крану, звертаю заглушки, 
навертаю манометр, закриваю кран, набиваю 
його, повертаюсь назад, подаю газ, вирівнюю 
його до того, що є у трубі… І далі, до наступ-
ного крану. Відстань між кранами складала 
приблизно 20 км. Відтак на ранок я довів газ 
до самого Мінську. А коли почалися урочис-
тості, пішов відсипатися…

Я. С. Кривко: За лаштунками урочистостей 
є багато чого, про що не йдеться в оптиміс-
тичних описах великих подій… Газопроводи 
у післявоєнні роки будувалися без будь-якої 
нормативної документації. Це стосувалося і 
газопроводу «Дашава — Мінськ». Нормативна 
документація часто складалася на гіркому 
досвіді. Лише згодом вона стала систематизо-
ваною. А на той час інструкції видавалися, як 
то кажуть, на ходу. Ви ж пам`ятаєте трагедію, 
пов`язану з неконтрольованим метанолом?

М. П. Мочернюк: Звісно, пам`ятаю. 12 
чоловік загинуло, 36 потрапило у лікарню 
в тяжкому стані… У 1960 році, як тільки 
газопровід «Дашава — Мінськ» було введе-
но в експлуатацію, сталося непередбачува-
не. Гідратний корок (150 м) закупорив трубу. 
Чотири доби ми воювали з тією закупоркою. 

Робили діри у тілі труби, з бензовозів зали-
вали туди метанол… Тобто вживали заходів 
на свій страх і ризик. Бензовози з метанолом 
стояли на під’їздних шляхах без належної 
охорони, не було попереджувальних знаків, 
що метанол — це яд, і тому деякі «спритники» 
виманили у шоферів декілька каністр цього 
спирту і після ліквідації аварії «пригостили» 
всіх бажаючих на дармову випивку. Багато 
людей отруїлися метаноловим спиртом, час-
тина з них померла зразу, а частина — довго 
лікувалась в лікарні. Взагалі від метанолу пос-
траждало багато людей. І це не єдина аварія, 
якої б можна було уникнути за наявності 
готових інструкцій…

Р. В. Козак: Людські жертви — це найстраш-
ніше, що закладене у рецепт історії цивілізова-
ного суспільства. Частину свого життя я про-
працював в умовах воєнних дій (в Афганістані). 
І скажу вам, що сьогодні, якими б складними 
не були проблеми у газовій галузі, треба радіти 
тому, що ми живемо у країні, де немає війни. 
А ще ми живемо у країні, славні газовики якої 
зробили чи не найбільший внесок в історію 
вітчизняного газотранспорту. Працюючи у біло-
руському управлінні, я завжди пишався тим, 
що родом з України. Ми дали газ Білорусії, 
ми дали газ Європі. І, як заявляв отой бри-
гадир, про якого тут згадувалося, ми могли 
зробити більше. Ой, ми би ще дали! Проте нам 
не дали… Отож, сподіваймось, що молоде 
покоління газовиків відродить найкращі тра-
диції і буде сильнішим або хоча б не слабшим 
за нас на шляху до мети. А мета на всі часи одна 
— мир і благополуччя.

М. П. Химко: Газопровід «Дашава — Мінськ» 
назвали магістраллю дружби. А у дружнь-
ому співробітництві завжди можна здолати 
більше труднощів, ніж самотужки. Відрадно, 
що «сполучні ланки» будівництва газопроводу 
«Дашава — Мінськ» були все ж українсько-
го роду, якому, як кажуть, нема переводу! 
Від імені редакції журналу «Трубопровідний 
транспорт» дякую всім присутнім за змістовну 
тематичну бесіду. І нехай сама історія буде 
до Вас усіх вдячною за Ваші неоціненні трудові 
подвиги. 

Сподіваймось, що молоде покоління газовиків відродить 
найкращі традиції і буде сильнішим або хоча б не слабшим за нас 
на шляху до мети. А мета на всі часи одна – мир і благополуччя.
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Альтернативи 
відновлювальним 
джерелам енергії немає

М. П. Ковалко, Українська нафтогазова 
академія,
Г. М. Калетник, Вінницький національний 
аграрний університет,
А. В. Праховник, Інститут енергозбереження 
та енергоменеджменту національного
технічного університету України «КПІ»,
О. Г. Шпак, МГО «Ліга нафтопромисловців 
України»

Автори статті не претендують на наукову 
новизну, на глибину досліджень і наукові 
висновки. Завдання статті — узагальни-

ти і ще раз привернути увагу нашої спільноти 
до проблеми відносин «людина — природа», яка 
вимагає швидкого і ефективного вирішення.

Одна з найголовніших проблем сучасності 
— виживання людства в умовах дефіциту при-
родних, особливо енергетичних ресурсів і про-
довольства, значного погіршення стану навко-
лишнього середовища.

У сучасному світі перше місце по значи-
мості впливу на ефективність розвитку, рівень та 
якість життя світової спільноти, а також на стан 
навколишнього середовища займає енергоза-
безпечення.

Сучасна енергетика в основному базується 
на використанні традиційних викопних палив, 
вугілля, нафти, природного газу, розвідані запаси 
яких вичерпні і в силу цього можуть забезпечити 
енергетичні потреби світової спільноти всього 
на 50-60 років.

Окрім цього, технологічні процеси по 
виробництву енергії з використанням викоп-

них органічних палив супроводжуються шкід-
ливими викидами і призводять до «теплового 
забруднення» навколишнього середовища. 
При згоранні органічного палива у великих 
кількостях утворюється вуглекислий газ, який 
накопичується в атмосфері Землі, порушує 
її рівновагу і створює «парниковий ефект», 
що спричиняє глобальні зміни клімату плане-
ти. Близько 60 % всіх парникових газів вики-
дається в атмосферу в результаті спалюван-
ня у двигунах внутрішнього згорання та при 
виробництві теплової і електричної енергії. 
Враховуючи темпи росту споживання енергії, 
критична границя непрогнозованих, катаст-
рофічних змін природного середовища можна 
очікувати через 30–50 років.

Клімат Землі постійно змінювався з момен-
ту її створення. Це залежало від різноманітних 
геологічних та астрономічних явищ. Навіть 
зародження життя на планеті залежало від 
клімату. Зміни кліматичної системи відбували-
ся впродовж мільйонів років і відбуваються 
сьогодні. Але характер та інтенсивність цих 
змін, на відміну від багатомільйонної історії 

Необхідність — це жертовність
малого для спасіння Великого
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Землі, носять небезпечний характер, ставлячи 
під загрозу саме існування людства на Землі. 
Ми повинні бути дуже обережні з втручанням 
у наявний тепловий баланс і сучасні умови 
існування життя на Землі, оскільки далеко 
не всі чинники і закономірності, що формують 
глобальний клімат, відомі науці.

Незважаючи на різке погіршення еколо-
гічного стану планети, на ріст неконтрольо-
ваних процесів в її атмосфері, людство про-
довжує свій «переможний поступ» по шляху 
збільшення споживання традиційних, викоп-
них джерел енергії, погіршуючи умови свого 
існування.

Суспільство не може саме по собі зупи-
нитися в кількісній та якісній експансії спо-
живання. У цілому, характерна ситуація, коли 
в енергоспоживання все більшою мірою залу-
чаються ресурси органічного палива, а серед 
останніх нафта та газ, запаси яких на планеті 
найбільш обмежені. Це пояснюється тим, що 
технології використання цих ресурсів най-
менш капіталоємні, а економіки багатьох країн 
базуються на їхньому застосуванні.

Особливістю розвитку енергетики в період 
різкого росту цін на енергоносії стало прави-
ло «отримати багато і зараз». Інтереси менедж-
менту штовхають транснаціональні компанії, 
навіть цілі країни на подальший розвиток 
традиційної енергетики, на ініціацію деколи 
безглуздих капіталоємних проектів по видо-
бутку, транспорту викопних енергоресурсів, 
їх переробці, щоб в результаті отримати про-
дукт, який консервує заходи світової спільно-
ти по зменшенню викидів вуглекислого газу, 
втягує її в процес «неповернення до вихідних 
позицій».

Протиставити цьому можна тільки науково-
обґрунтовану, хоча менш ефективну з управ-
лінської і економічної точки зору децентралі-
зовану модель розвитку енергетики з упором 
на екологічно чисті відновлювальні джерела 
енергії, які потенційними можливостями здат-
ні повністю вирішити питання енергетичної 
взаємодії «людина-природа».

Відомо, на поверхню і атмосферу Землі 
направлені три потоки енергії:

— сонячне випромінювання потужністю 
1  744  000 ТВт;

— гравітаційна енергія планет — 3 ТВт;

— тепловий потік із середини Землі — 
30 ТВт.

Потужність енергетичного потоку при сві-
товому річному енергоспоживанні біля 14 
млрд т умовного палива складає приблизно 
12 ТВт. Таким чином, енергія, що поглинається 
атмосферою і поверхнею Землі протягом року, 
майже в 11 000 раз вища за річне споживання 
енергії на планеті. Можливості таких об’ємів 
енергії забезпечують безоглядний розви-
ток світової спільноти аж до споживацького 
освоєння космічного простору.

Починаючи з 80-х років 20 ст. все чіткішими 
стають протиріччя, з якими зіткнулось людство 
між зростаючими потребами світової спільно-
ти та неможливістю біосфери забезпечити 
ці потреби. Сучасна економіка «не влашто-
вує біосферу», а «біосферосумісна» економіка 
— нинішню цивілізацію.

Вирішення цього протиріччя є можливим 
тільки при заміні всієї системи людських цін-
ностей. Необхідна якісно нова модель розвит-
ку цивілізації.

Існує єдиний спосіб подолання негатив-
них наслідків діяльності світової спільноти 
в період споживацького розгулу — це широ-
комасштабне використання відновлювальних 
джерел енергії зі швидким заміщенням тради-
ційних енергоресурсів.

Світове співтовариство вперше почало 
серйозно сприймати зміни клімату наприкінці 
1980-х років, коли ООН ініціювала перегово-
ри щодо розробки міжнародної угоди, покли-
каної подолати цю глобальну проблему. Це 
сприяло прийняттю Рамкової Конвенції ООН 
зі змін клімату у травні 1992 року. Метою 

Відомо, що на поверхню і атмосферу Землі 
направлені три потоки енергії:
  • Сонячне випромінювання потужністю 1 744 000 ТВт;
  • Гравітаційна енергія планет – 3 ТВт;
  • Тепловий потік із середини Землі – 30 ТВт
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Конвенції стала стабілізація до 2012 року 
рівнів викидів СО2 промисловими країнами 
на рівні 1990 року, впровадження глобальних 
механізмів моніторингу та звітності, а також 
національних програм зі зниження викидів. 
Наступний важливий крок було зроблено 
у 1997 році, коли в японському місті Кіото кра-
їни-учасниці РКООНЗК узгодили протокол, який 
визначив ряд обов’язкових цільових кількіс-
них показників для глобального скорочення 
викидів парникових газів.

Тільки в останні десятиліття минулого 
століття розвинені країни світу почали сер-
йозно вивчати природні та антропогенні чин-
ники та закономірності, що формують гло-
бальний клімат.

Для оцінки майбутніх змін клімату планети 
Земля в 1998 році під егідою ООН і Всесвітньої 
метеорологічної організації (ВМО) було ство-
рено Міжурядову групу експертів з питань 
зміни клімату (ІРСС), до складу якої увійшли 
представники 116 урядів, 13 міжурядових і 
25 неурядових організацій. Чотири звіти ІРСС 
про стан кліматичної системи планети, підго-
товлені ученими-експертами країн-учасниць 
1990, 1995, 2001 і 2007 років, є визнаними 
практично всією світовою спільнотою як осно-
воположні документи для ухвалення рішень 
на державних і міжнародних рівнях.

На конференції з проблем змін клімату, 
яка відбулася 2 лютого 2007 року під егідою 
ІРСС у Парижі, був оприлюднений 4-й звіт цієї 
міжнародної групи.

У цьому звіті вперше робоча кліматич-
на група надала доповідь, у якій містяться 
наукові основи опису змін клімату. Цей звіт 

є результатом роботи 1200 експертів з про-
блеми змін клімату з 40 країн, які протягом 
шести років досліджували клімат за підтрим-
ки сотень експертів із 113 країн. У доповіді 
вказується, що швидше за все 2 лютого 2007 
року запам’ятається як знаковий день, коли 
був знятий знак питання по дебатах на тему: 
чи веде людська діяльність до змін клімату. 
«Чіткі (неспростовані) дані — це ключове 
повідомлення цього звіту», які підтверджу-
ють, що ті, хто має сумнів про роль людства 
в зміні клімату, «можуть більше не нехтувати 
очевидним», оскільки з упевненістю на 90 % 
можна стверджувати, що спалювання викоп-
ного палива і інша людська діяльність ведуть 
до змін клімату.

Розроблені різні моделі (сценарії) впливу 
енергетики та промисловості на навколишнє 
середовище. Найвірогідніші зміни та ймовірні 
межі потепління повітря над поверхнею суші 
зведені у шість маркерних сценаріїв: показано 
п’ять прогнозних наслідків змін клімату при 
цих сценаріях. Для прикладу: при підвищенні 
температури на 6,5ºС більшість видів на планеті 
вимирає. Підвищення температури світового 
океану призводить до вивільнення з океаніч-
ного дна метану, що посилює потепління. 
Океани втрачають кисень і застоюються, виді-
ляючи отруйний сульфід водню, який руйнує 
озоновий шар. Пустелі поширюються майже 
до Арктики. Планетою гуляють гіпербурі неба-
ченої жорстокості і сили. Вони викликають 
шторми, які руйнують все на своєму шляху 
на суші. Людство зменшується до розмірів 
невеликих груп, яким вдається чудом виживати 
в приполярних зонах. З підвищенням темпера-

тури більше ніж коли-небудь за останні 400 млн 
років більшість життя на планеті гине.

Підтвердженням цього є прогнозування 
світової енергетики 2009 року (WEO-2009), 
яке являє собою результати двох сценаріїв: 
базового сценарію, що відображає основ-
ну картину розвитку світових енергетичних 
ринків у випадку, якщо уряди не змінять 
існуючу політику, та сценарію 450, який 
припускає, що будуть прийняті колективні 
довгострокові заходи по зниженню концен-
трації парникових газів в атмосфері до рівня 
450 часток на мільйон (ppm) еквіваленту 
СО2-мети, що отримала загальну підтримку 
у всьому світі.

Згідно з базовим сценарієм, викопне па-
ливо залишається домінуючим первинним 
джерелом енергії у всьому світі й на нього 
припадає більш ніж три чверті загального 
росту енергоспоживання у 2007–2030 роках. 
Продовження нинішнього курсу розвитку 
енергетики без змін державної політики підси-
лить залежність від викопних джерел енергії 
та буде мати небезпечні наслідки для кліма-
тичних змін та енергетичної безпеки.

У базовому сценарії спостерігається стрім-
кий і тривалий ріст викидів СО2 в енергети-
ці до 2030 року, викликаний підвищенням 
світового попиту на викопні види палива. 
По WEO-2009 прогнозам об’єм викидів СО2 
зріс з 20,9 гігатон (Гт) у 1990 році до 28,8 Гт 
у 2007 році, він досягне 34,5 Гт у 2020 році та 
40,2 Гт у 2030 році.

Такі тенденції призведуть до стрімкого 
зросту концентрації парникових газів в атмо-
сфері.

Майбутній приріст енергоспоживання світовою 
спільнотою починаючи з 2020 року повинен 
базуватися виключно на екологічно чистих 
відновлювальних джерелах енергії…
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Внаслідок високих темпів росту спожи-
вання викопного палива у базовому сценарії 
концентрація парникових газів неминуче 
перевищить 1 000 ppm еквіваленту СО2 у дов-
гостроковій перспективі. Прогнозуємо у базо-
вому сценарії концентрація СО2 спровокує 
підвищення середньої світової температури 
на 6 °С, що, певно, призведе до масштабних 
змін клімату та завдасть непоправної шкоди 
планеті.

Не дивлячись на розбіжності відносно 
щорічного рівня зв’язаних з енергетикою 
викидів СО2, який був би збалансованим у дов-
гостроковій перспективі, починає формува-
тися загальна думка щодо необхідності обме-
жити ріст світової температури до 2 °С. Щоб 
обмежити до 50 % ймовірність підвищення 
середньої світової температури на 2 °С, необ-
хідно стабілізувати концентрацію парникових 
газів у атмосфері на рівні 450 ppm еквіваленту 
СО2. Ця мета може бути досягнута у сценарії 
450 завдяки радикальним та скоординованим 
діям у всьому світі. У цьому сценарії викиди 
СО2, пов’язані з енергетикою, досягнуть піка 
у 30,9 Гт зразу після 2020 року та знизяться 
до 26,3 Гт до 2030 року — на 2,4 Гт нижче рів-
ня 2007 року та на 13,8 Гт нижче рівня 2030 
року в базовому сценарії.

На жаль, заходи, які прийняті світовим спів-
товариством не націлені на виключне вирі-
шення проблеми. Світ пішов шляхом напівмір. 
Це характерно для всіх розвинених країн, 
у тому числі і для найбільш прогресивного 
у цьому напрямі діяльності європейсь-
кого Союзу, який своїми директивами 
визначив:

«Враховуючи точки зору, вислов-
лені європейським парламентом, 
радою та комісією, належить визна-
чити обов’язкові національні цілі, що 
відповідають частці 20 % енергії, що 
виробляється з відновлювальних дже-
рел у загальному споживанні енергії 
для співтовариства, а також частці 10 % 
цього типу енергії, що призначається 
для транспорту і все це — з цього часу 
і до 2020 року».

Щоб уникнути катастрофічних 
наслідків, до яких, як зазначають вчені-кліма-
тологи, можуть призвести і викиди, що утво-
рюються при спалюванні органічного палива, 
поряд із поглибленням наукових досліджень 
змін клімату на планеті, постійного науково-
го моніторингу всіх природних явищ стро-
гим виконанням рішень ООН, ЄС стосовно 
заміни традиційних викопних енергоресурсів 
на відновлювальні джерела енергії необхідно 
встановити, і на це вказує все більша кількість 
непрогнозованих процесів на Землі, більш 
жорсткі критерії відносин в системі «людина-
навколишнє природне середовище».

Для цього необхідно:
1. Майбутній приріст енергоспоживання 

світовою спільнотою починаючи з 2020 року 
повинен базуватися виключно на екологічно 
чистих відновлювальних джерелах енергії.

Виходити із міркування, що до 2030 року 
ми повинні повністю перейти на 100 % спожи-
вання відновлювальних енергоресурсів.

2. Ріст економік проводити за рахунок тіль-
ки зменшення енергоємності.

Збереження якості життя розвинених 
країн і забезпечення розвитку країн, що роз-
виваються, проводити за рахунок заходів 
підвищення енергоефективності, подав-
лення викидів СО2, наукових досягнень 
у нетрадиційній енергетиці. Інструментом 
повинна стати жорстка цінова політика 
світової спільноти відносно традиційних 
енергоресурсів.

3. Починаючи з 2012 року забезпечи-
ти повну обмеженість марнотратних витрат 
енергії на всіх напрямках суспільного розвит-
ку та життя планети.

Особисте самообмеження витрат енергії 
повинно стати прикладом служіння великій 
справі збереження розумних відносин у сис-
темі «людина — навколишнє природне сере-
довище».

Враховуючи гостроту проблему необхід-
но перенацілити фінансові ресурси планети 
Землі на отримання енергії, не зв’язаної з 
процесами горіння, в яких ми отримуємо один 
із самих поширених парникових газів — СО2 
- вуглекислий газ.

Найбільш вірогідними напрямами фінансу-
вання екологічно чистих енергій, виходячи із 
нинішнього рівня досягнень науково-техніч-
ної думки, можуть бути:

— енергія випромінювання Сонця;
— енергія сил гравітації;
— енергія тепла Землі.

Великий науково-технічний інтерес викли-
кає воднева енергетика як один із важливих 
напрямків розвитку відновлювальних джерел 
енергії. Особливого підходу вимагають проце-
си отримання енергії за рахунок фотосинтезу 
з біомаси. Можливості України в цих процесах 
— одні з кращих у Європі.

В умовах демографічного росту населення 
планети, особливо в країнах, що розвивають-
ся, потрібно гранично оптимально визнача-
тися у вирішенні дилеми енергія — продо-
вольство.

Закінчується одна із самих драматичних епох 
— епоха викопних палив. Одним з головних 
завдань нашої цивілізації на сучасному етапі є 
неухильне подолання глобальної екологічної 
кризи. Біосферна (екологічна) криза є однією з 
найфундаментальніших проблем, що коли-не-
будь стояли перед світовою наукою. Практичне 
вирішення проблеми біосферної кризи забез-
печить подальше існування і науки, і самого 
людства. Виходячи з цього сучасні наукові до-
слідження, які в основному сконцентровані 
на екологічному тестуванні, глобальному моні-
торингу і прогнозах стану екосистем, потрібно 
націлити на вирішення питань: як необхідно 
діяти в сучасних екологічно кризових умовах, 
«прогнозувати наслідки стратегій природоко-
ристування, створювати і досліджувати штучні 
експериментальні моделі біосфери для отри-
мання надійних екологічних параметрів май-
бутнього.

Ми повинні бути впевненими, що тільки 
припинення збільшення енергоспоживання 
за рахунок викопних палив може врятувати світ, 
який століттями поступово сповзав у прірву 
безумства. Прийшов час діяти усією міжнарод-
ною спільнотою, якщо ми хочемо послабити 
зміни клімату на Землі та зберегти при цьому 
стабільний економічний розвиток планети. 

Енергія, що поглинається атмосферою і поверхнею 
Землі протягом року, майже в 11 000 раз вища 
за річне споживання енергії на планеті!
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Регіональні спартакіади 
визначили найвитриваліших 
газовиків
Попереду — всеукраїнська, що восени відбудеться в Алушті

Протягом літа в усіх філіях «Укртранс-
газу» відбуватимуться відбіркові спар-
такіади, призвані сформувати склад 

збірних команд газовиків для участі у Все-
українській спартакіаді, котра запланована 
на вересень цього року в Алушті.

Так, з 20 по 22 травня на Олімпійській 
базі «Святошин» відбулася Київська міська 
спартакіада газовиків та працівників зв’язку. 
У змаганнях взяли участь 12 команд: апарат 
ДК «Укртрансгаз» виставив 3 команди, ВРТП 
«Укргазенергосервіс» і УМГ «Київтрансгаз» — 
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О. П. Савіцький, 
ДК «Укртрансгаз», 
В. В. Родін, голова 
об’єднаного профкому 
УМГ «Харківтрансгаз», 
О. В. Білорус, заступ-
ник голови ОПО УМГ 
«Черкаситрансгаз»

Київська міська спартакіада газовиків та працівників зв’язку 
відбулася на Олімпійській базі «Святошин». У змаганнях взяло 
участь 12 команд: апарат ДК «Укртрансгаз» виставив 
3 команди, ВРТП «Укргазенергосервіс» і УМГ «Київтрансгаз» –
по 2 команди, і по одній – «Укргазтехзв’язок», ПАТ «Київгаз», 
ДП «Укравтогаз» і «Укрчастотнагляд»
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по 2 команди і по 1 — «Укргазтехзв’язок», ПАТ 
«Київгаз», ДП «Укравтогаз» і «Укрчастотнагляд».

Програма змагань складалася з 8 видів 
спорту: армспорту, волейболу, гирьового 
спорту, легкої атлетики, настільного тенісу, 

футзалу, шахів і шашок.
У футзалі у фіналі зустрілись команди 

«Укрчастотнагляд» та УМГ «Київтрансгаз-1». 
У напруженій боротьбі з рахунком 3:2 пере-
могла команда «Укрчастотнагляд». А третє 
місце розіграли команди ДК «Укртрансгаз-1» і 
ВРТП «Укргазенергосервіс-1». Матч закінчився 
з рахунком 3:3, а у серії пенальті бронзові 
медалі виборов апарат ДК «Укртрансгаз-1». 
Вирішальний гол у серії післяматчевих ударів 
на рахунку головного інженера компанії Ігоря 
Лохмана.

У волейболі команда УМГ «Київтрансгаз-1» 
також стала першою, апарат ДК «Укртранс-
газ-1» здобув срібло. А бронзу отримала 
команда «Украгазтехзв’язку».

Зате в легкій атлетиці команда «Укртранс-
газ-1» посіла перше місце. Срібло дісталося 
команді «Укргазенергосервісу», а бронза —
«Київтрансгаз-1».

Найкращі шахісти спартакіади виявили-
ся в команді «Укргазенергосервісу-1». Друге 
місце посіла команда «Київтрансгазу», а третє 
— «Укртрансгаз-1». Аналогічні результати 
команди продемонстрували в грі в шашки.

У настільному тенісі першою стала коман-
да «Укргазенергосерсвісу-1», другою — 
«Київтрансгазу-1», третьою — «Київгазу».

Найкращі богатирі спартакіади за ре-
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Віктор ГОНЧАРОВ, 
голова Об’єднаного проф-
спілкового  комітету 
працівників апарату ДК 
«Укртрансгаз», заступ-
ник голови Ради голів 
профкомів:

—  Ч е с н о  к а ж у ч и , 
я не очікував, що буде так багато бажаючих 
потрапити до збірної команди апарату ДК 
«Укртрансгаз». На цих змаганнях у команді 
з’явилося чимало нових облич. Зокрема 
в гирьовому спорті, армспорті.

Надзвичайно порадували наші фут-
болісти та волейболісти. Упевнений, що 
вони достойно себе проявлять на нашій 
Всеукраїнській спартакіаді. Вони заслугову-
ють бути як мінімум у «золотій середині».

Але головна наша перемога на Київській 
спартакіаді — у легкій атлетиці. Завдяки 
прекрасному командному духу нашим 
хлопцям і дівчатам вдалося продемонс-
трувати свої найкращі якості.

До речі, хочу відмітити, що в нас саме 
команда-«зірка», а не команда «зірок». 
У цьому напрямку слід розвиватися й 
надалі. Крім того, у нас немає поділу на схід 
і захід — лише єдина загальноукраїнська 
команда, вітчизняна команда газовиків. І 
особисто я такою національно-спортив-
ною єдністю дуже пишаюся.

А що стосується високого рівня органі-
зації змагань — це заслуга нашого про-
фкому, а також досвіду, професіоналізму й 
просто любові до спорту наших рядових 
працівників, таких, наприклад, як провід-
ний інженер відділу системного програм-
ного забезпечення та локальних мереж 
нашої компанії Сергій Коляденко. Саме 
завдяки подібному ентузіазму людей, що 
живуть спортом, команди «Укртрансгазу» й 
досягли сьогоднішніх результатів.

Одними з найнапруженіших 
на відбіркових спартакіадах 
виявилися змагання з волейболу

Працівники УМГ 
«Черкаситрансгаз» і 

«Харківтрансгаз» змагалися 
ще й у плаванні…
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зультатами змагань з арм-спорту виявили-
ся в команді «Київтрансгаз-1», срібло здо-
була команда «Укртрансгаз-1», а бронзу — 
«Укргазенергосервіс-1». Схожий результат і 
в змаганнях з гирьового спорту. Тільки коман-
ди «Укртрансгазу-1» і «Укргазенергосервіс-1» 
помінялися місцями.

Кількома днями пізніше (з 25 травня 
по 28 травня) на узбережжі Чорного моря 
в смт Коблево на базі відпочинку «Голубий 
факел» (УМГ «Харківтрансгаз») відбулася спар-
такіада працівників УМГ «Черкаситрансгаз».

У змаганнях взяли участь 180 працівни-
ків управління. Усі шість лінійно виробничих 
управлінь та апарат управління були представ-
лені у повному складі в дев’яти видах спорту.

Відкривали спартакіаду заступники дирек-
тора М. І. Орлов, С. П. Шкурак (брав участь 
у змаганнях з армспорту) та голова об’єднаної 
профспілкової організації В. Б. Тартаковський.

У місті Южному в сучасному басейні відбу-
лися змагання з плавання. Найкращий резуль-
тат показала команда Олександрівського 
ЛВУМГ (капітан команди — чемпіон спартакіад 

ДК «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України» 
Сергій Шумов).

Як завжди, найбільш яскравими були 
змагання з футзалу. У дуже напруженому та 
драматичному фіналі перше місце виборола 
команда Гайсинського ЛВУМГ.

У результаті в запеклій, але чесній бороть-
бі перше загальнокомандне місце виборо-
ла команда Первомайського ЛВУМГ (началь-
ник управління — М. Д. Ленюк, голова проф-
спілкового комітету — Е. П. Сипко), друге 

Ігор ЛОХМАН, голов-
ний інженер ДК «Укр-
трансгаз», гравець збір-
ної команди з футзалу:

— У будь-якій справі, 
як відомо, перемагає 
дружба. Тому, вважаю, 
найбільше досягнення 

нашого колективу полягає в тому, що він 
уміє вдало організовувати як виробничі 
процеси, так і відпочинок, зокрема спор-
тивні змагання, в яких головне — не зай-
няте місце, а взяти участь.

Злагоджена командна гра потрібна як 
у футболі, так і в роботі. І не важливо: керів-
ник ти чи рядовий працівник. На подібних 
спортивних змаганнях усі абсолютно рівні, 
в однакових умовах. Це значно допомагає 
в спілкуванні.

Упевнений, що свято вдалося. Результат 
для команди задовільний.

Ярослав МАРЧУК, 
г о л о в а  О б ’ є д н а н о г о 
профспілкового  комі-
тету працівників УМГ 
«Київтрансгаз»:

— Основними на-
прямками спортивно-
оздоровчої роботи філії 

УМГ «Київтрансгаз» є примноження здо-
бутків і спортивних традицій, а також тур-
бота про зміцнення здоров’я працівників 
шляхом популяризації здорового способу 
життя.

Хороші виступи наших спортсменів —
це результат тренувань, наполегли-
вості ,  бажання перемогти. Команда 
«Київтрансгазу» посіла перше загально-
командне місце, а також виборола перше 
командне місце з волейболу і друге з фут-
залу. Крім того, наші спортсмени здобули 
перші місця в естафеті, з гирьового спорту, 
перше й друге місця з армспорту, другі 
місця з шахів і шашок, а також друге й третє 
з настільного тенісу.

Як після такого не пишатися нашою 
командою, гордістю якої є Тетяна Лохман, 
Олександр Копил, Дмитро Яременко, 
Олександр Артеменко, Петро Семенюк, 
Анатолій Бакунов, Ірина Афанасьєва та 
інші?

Вважаю, що ці змагання були вчасними 
та доречними напередодні запланованої 
Спартакіади-2011 ДК «Укртрансгаз».
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Головний інженер ДК «Укр-
трансгаз» Ігор Лохман забиває 
вирішальний пенальті й 
здобуває для команди апарату 
з футзалу третє місце

На думку ведучого турніру 
Бориса Гільмана, змагання з 
легкої атлетики цього року 
були видовищними, як ніколи
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місце — Олександрівське ЛВУМГ (началь-
ник — Р. П. Марієнко, голова профспілки 
— В. М. Лога), третє місце — Кременчуцьке 
ЛВУМГ (начальник — А. А. Мандра, голова 
профспілки — О. О. Федоренко).

Усі переможці та призери спартакіади були 
нагороджені цінними подарунками, кубками, 
медалями та грамотами.

Своїх кращих спортсменів з 31 травня 
по 4 червня на базі пансіонату «Голубий факел» 
визначило й УМГ «Харківтрансгаз». У відбір-
ковій спартакіаді взяли участь команди всіх 
структурних підрозділів підприємства — понад 
200 спортсменів. Причому поряд з досвідче-
ними спортсменами, такими як майстер спор-
ту Віктор Бондарчук з Криворізького ЛВУМГ, 
кандидат у майстри спорту Олена Костенко з 
Куп’янська, на спортивних майданчиках змага-
лося й багато новачків, що вперше взяли участь 
у змаганнях.

Всього було розіграно 24 комплекти наго-
род. Високі результати у гирьовому спор-
ті показали оператор Криворізького ЛВУМГ 
Олександр Іваненко та працівник Запорізького 
ЛВУМГ Олексій Рябченко — більше 200 разів 

кожному з них покорилася 24-кілограмова 
гиря.

Напруженою була боротьба в командних 
змаганнях: у легкій атлетиці та плаванні пере-
могла команда Запорізького ЛВУМГ, у волей-
болі — апарата управління, а у футболі — 
Шебелинського ЛВУМГ.

Рекордсменом з отриманих нагород стала 
Тетяна Коваленко з Шебелинського ЛВУМГ: вона 
відзначилась в особистих змаганнях і у настіль-
ному тенісі, у плаванні та легкій атлетиці.

Решта філій ДК «Укртрансгаз» проведуть 
свої спартакіади найближчим часом.  

Б о р и с  Г І Л Ь М А Н , 
н а ц і о н а л ь н и й  с у д д я 
України зі спорту, веду-
чий турніру:

— Найбільш яскраве 
враження на мене спра-
вила фінальна гра з фут-
залу. Це була принципо-

ва боротьба дуже фізично сильної команди 
«Київтрансгазу» і значно меншою за зрос-
том і вагою, проте спритною командою 
«Укрчастотнагляду». Як виявилось, саме 
команда «Укрчастотнагляду» перемогла з 
рахунком 3: 2.

Не менш видовищною була гра за
третє місце з футзалу між командами
«Укртрансгазу» та ВРТП «Укргазенерго-
сервіс». Основний час закінчився з рахун-
ком 3: 3, тому бронзові медалі розігрува-
ли у серії післяматчевих пенальті, в яких 
перемогу для своєї команди приніс голо-
вний інженер «Укртрансгазу» Ігор Лохман, 
забивши вирішальний пенальті.

Окрім цього приємно вражений зма-
ганнями з легкої атлетики. Були показані 
хороші результати, команди виступали 
зібрано. І все це робилося з прекрасним 
дружнім настроєм.

Також варто відзначити високий рівень 
організації змагань: їх учасників забезпе-
чили проживанням, хорошим калорійним 
харчуванням тощо. А на третій день навіть 
організували екскурсію по Києву. Це дуже 
здорово, адже на змагання приїхало бага-
то іногородніх.

Павло ТЕРЕНТЬЄВ, го-
лова Об’єднаного проф-
спілкового комітету пра-
ц і в н и к і в  В Р Т П  « У к р г а з -
енергосервіс»:

— Коман да  нашого 
підприємства була зібрана 
з усіх куточків України і, 

проявивши неабияку волю до перемоги, 
виборола третє загальнокомандне місце!

Професіоналізм наших спортсменів 
дозволив змагатися на рівних з авторитет-
ними командами УМГ «Київтрансгаз», ДК 
«Укртрансгаз», а у деяких випадках навіть 
перемагати. Так, «золото» завоювала коман-

да наших тенісистів у складі Циніт Оксани 

та Сіньковського Євгена, беззаперечно 
перемогли у змаганнях з шахів і шашок наші 
колеги Онім Володимир та Савченко Віра, 
молода, тендітна жінка, яка, до речі, обігра-
ла усіх чоловіків в особистому заліку. Наші 
«силовики» і легкоатлети також не пасли 
задніх та зайняли призові місця практично 
в усіх видах.

Хотілося б  завд ячити вс ім нашим 
спортсменам-аматорам, які після напру-
жених трудових днів та тижнів знаходять 
час для занять спортом, вдосконалюють 
свою майстерність і особистим прикла-
дом надихають друзів та колег на ведення 
здорового образу життя. Особливо хочу 
відмітити кропітку, наполегливу, а інколи 

невдячну роботу своїх колег — голів цех-
комів та активістів по організації, форму-
ванню нашої команди. Вони є лідерами 
спортивного руху підприємства: це Сергій 
Слободян — незмінний керівник коман-
ди, Василь Левко, який створив і очолив 
футбольну команду Стрийського управлін-
ня, що є базовою для збірної, Олександр 
Кульбаченко — організатор спортивної 
роботи Гайсинського управління, та інші 
колеги, без участі яких наші зустрічі були б 
неможливими.

Хочу побажати спортсменам-аматорам 
галузі нових спортивних досягнень, вдоско-
налення майстерності, безтравматичних та 
плідних змагань. До зустрічі в Алушті!
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Всі переможці та 
призери спартакіади 

були нагороджені цінними 
подарунками, кубками, 

медалями та грамотами
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«Зорепад надій» — 2011

І. В. Юрченко, інструктор 
Об’єднаного профкому праців-
ників апарату ДК «Укртрансгаз» 
з культурно-масової та спор-
тивної роботи

I ніціатором дитячого свята, що відбулося 
в будинку Федерації профспілок України 
(ФПУ), стало Об’єднання профспілкових 

організацій м. Києва за сприяння та підтримки 
Фонду культури ФПУ. На головній сцені ФПУ 
діти шкільного віку демонстрували свої творчі 
доробки в номінаціях хореографічного, музич-
ного, вокального, декоративно-прикладного 
та образотворчого мистецтва.

Київську міську профспілкову організацію 
працівників нафтової та газової промисло-
вості представили 10 талановитих дітей пра-
цівників апарату ДК «Укртрансгаз». Серед 120 
конкурсантів двох вікових категорій — від 7 

до 10 років, та від 11 до 18 років — виступи 
наших маленьких митців запам’ятались гляда-
чам високопрофесійним рівнем виконання.

Яскравий артистизм, бездоганне втілення 
сценічних образів, вишукані костюми, еле-
менти декорації, а головне — надзвичайно 
сильний вокал принесли творчий тріумф Аліні 
Солоненко в номінації «вокальне мистецтво». 
10-річна Аліна та її партнер Зіновій Ціко зай-
маються в Боярській зразковії студії естрад-
ного співу «Перлина» під керівництвом Ок-
сани Нуріщенко і мають на своєму рахунку 
вже не одну перемогу на всеукраїнських 
та міжнародних конкурсах. За виконання 
пісні «Гармоніст Тимошка» професійне журі 
без вагань присудило їм перше місце. Також 
переможці номінації отримали сертифікат 
на путівку до дитячого оздоровчого закладу й 
приз глядацьких симпатій.

Наймолодша учасниця нашого дитячого 
колективу — 8-річна Анастасія Тіхановська 
— виступала в номінації «хореографія», а саме 
«художня гімнастика». Анастасія — вихованка 
спортивного клубу «Гармонія еліт» (тренер 
Олена Даценко). Неймовірна пластика ма-
ленької гімнастки, легкість і дитяча безпосе-
редність, виконання найскладніших вправ 
без предмету принесли їй почесне друге місце, 
а також приз глядацьких симпатій. Цікаво, 
що глядачі мали змогу побачити Анастасію 
на сцені й удруге. Цього разу вона продемонс-
трувала технічну гру на фортепіано.

Музичний жанр представляла ще одна 
наша маленька зірочка — 9-річна Анна 
Лохман. Дівчинка лише другий рік займається 
грою на фортепіано, але здивувала глядачів 
майстерним володінням цим складним музич-
ним інструментом, виконавши веселу п’єсу 
«Пастушок». Анна, як і наступна конкурсантка 
— Олена Рокицька — стали дипломанта-
ми конкурсу. Зауважимо, що 12-річна Олена 
вразила всіх присутніх високим мистецтвом 
академічного вокалу.

Відтепер 1 червня — не лише Міжнародний день захисту дітей, а й день народження 
«Зорепаду надій». Саме під такою назвою стартував І конкурс-огляд дитячої художньої 
самодіяльності серед дітей профспілкових організацій м. Києва.
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Голова Київської міської профспілкової організації 
працівників нафтової та газової промисловості 
Ольга Попович (справа) і юна команда талантів 
«Укртрансгазу»
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Передостаннім номером конкурс-
ної програми був іскрометний виступ 
нашого танцювального колективу 
— клубу бального танцю «Асгард» з м. 
Боярка під керівництвом Костянтина 
Євлашевського. Три танцювальні 
пари (Дмитро Ноур — Марія Чир’єва, 
Юрій Пужайло — Катерина Стельмах 
і Ярослав Євдокименко — Євгенія 
Ілляш) представили до уваги публіки 
запальну танцювальну композицію 
HAVANANA, яка настільки сподоба-
лась глядачам, що в залі ще довго 
лунали оплески та схвальні вигуки. 
Вітаємо їх з призовим другим місцем.

Приємно, що всі конкурсанти, 
незалежно від зайнятих місць, отри-
мали дипломи учасників конкурсу та 
подарунки від організаторів заходу. 
Голова Київської міської профспіл-
кової організації працівників нафто-
вої та газової промисловості Ольга 
Попович за підсумками конкурсу теж 
була нагороджена дипломом за друге 

місце серед усіх профспілкових організа-
цій м. Києва за підготовку та активну участь 
у конкурсі. «Турбота про залучення членів 
профспілки та їхніх дітей до надбань куль-
тури та мистецтва, створення можливостей 
для задоволення духовних запитів, збережен-
ня морального здоров’я в трудовому колек-
тиві завжди займали чільне місце в діяльності 
профспілок, — зазначила вона в коментарі 
«Трубопровідному транспорту». — Упродовж 
багатьох років наша профспілка проводила 
фестивалі самодіяльної творчості серед пра-
цівників галузі. Але дитячий конкурс прово-
диться вперше. Свято для дітей та їхніх батьків 
було організовано на високому рівні. Ми дуже 
раді, що діти наших працівників теж брали 
участь у конкурсі та завоювали призові місця. 
Прикро, що, хоча всі профкоми, які входять 
до складу київського міськкому, були повідом-
лені про проведення конкурсу, участь брали 

тільки дітки ДК «Укртрансгаз». Дуже хочеть-
ся подякувати голові Об’єднаного профкому 
працівників апарату ДК «Укртрансгаз» Віктору 
Гончарову, який підтримує не тільки таланти 
працівників, а й таланти їхніх дітей».

Ольга Попович побажала всім щастя, на-
снаги та радості, яку приносить людям твор-
чість, а також висловила надію, що в наступ-
ному році за підтримки адміністрації та проф-
спілкових комітетів представники нашої проф-
спілки здобудуть усі перші місця! «Талановитих 
дітей потрібно підтримувати. Можливо, саме 
вони продовжать нашу справу в нафтогазовій 
галузі», — зауважила вона.

Від імені адміністрації та Об’єднаного про-
фкому ДК «Укртрансгаз» хочемо висловити 
щиру подяку всім учасникам цього дивовиж-
ного свята й, безумовно, батькам маленьких 
артистів, нашим колегам за зразкове вихован-
ня найдорожчого — своїх дітей! 
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Неймовірна пластика 
восьмирічної гімнастки 

Анастасії Тіхановської 
принесли їй почесне 

2 місце та приз глядацьких 
симпатій

Бездоганне втілення 
сценічних образів, 

вишукані костюми, а 
головне – надзвичайно 

сильний вокал принесли 
творчий тріумф Аліні 

Солоненко та Зіновію Ціко. 
Крім того вони отримали 
сертифікат на путівку до 

дитячого оздоровчого 
закладу й приз глядацьких 

симпатій.

Дев’ятирічна Анна Лохман лише 
другий рік займається грою на 
фортепіано, але здивувала глядачів 
майстерним володінням цим 
складним музичним інструментом, 
виконавши веселу п’єсу «Пастушок». 
Анна стала дипломантом конкурсу.
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Володимиру Дубровському — 80!
2 липня 2011 року виконується 80 років від

 дня народження Володимира Васильовича Дуб-
ровського.

Багато сил і життєвої енергії він вклав у справу 
автоматизації газової промисловості. А це було 
одним із найважливіших факторів якісного пере-
творення галузі, що забезпечили її поступальний 
розвиток і сучасний рівень виробництва.

Чотири десятки років пройшло з часу організації в Україні харківської 
філії СКБ «Газприборавтоматика», першої структури, покликаної розроб-
ляти й поставляти засоби й проекти автоматизації на службу газовиків.

Саме цю структуру й очолив у 1971 році Володимир Васильович 
Дубровський.

Він належить до тієї плеяди основоположників, організаторів науки й 
учених, які створили сучасну науково-виробничу базу автоматизації галузі 
й забезпечили перехід на новий етап автоматизації керування виробниц-
твом із застосуванням нових інформаційних технологій, САПР і засобів 
обчислювальної техніки.

Він є автором і співавтором 22 монографій, більш ніж 400 наукових 
статей і оглядів, 42 авторських посвідчень і патентів на винаходи.

Кандидат технічних наук, професор, академік інженерної й нафтогазо-
вої академій України. Член редколегій галузевих наукових журналів.

Його багаторічна плідна науково-виробнича діяльність була високо 
оцінена як керівництвом Мінгазпрому СРСР, так і керівництвом України 
й АТ «Укргазпрому». Володимир Васильович нагороджений орденами 
«Трудового Червоного прапора», «Знаком Пошани» і вісьмома медалями. 
Йому присвоєні звання «Заслужений працівник промисловості України», 
«Заслужений працівник «Укргазпрому», «Почесний працівник Мінгазпрому 
СРСР» і «Укргазпрому».

Пропрацювавши керівником Харківського Інституту транспорту газу 27 
років, з 1998-го по 2010 рік, він продовжував працювати в інституті голо-
вним науковим співробітником, передаючи свій досвід і знання молоді.

Усе його плідне життя й робота проходять під знаком подальшого роз-
витку газової промисловості України.

Володимир Васильович Дубровський — романтик і життєлюб, учений 
і організатор науки, а по закликові серця йому ще призначено займатися 
поезією, писати про вітри епохи. Ним підготовлено дев’ять поетичних 
збірок, виданих у різні роки.

Шановний Володимире Васильовичу, зичимо Вам міцного здоров’я, 
сімейного щастя, благополуччя і добробуту, здійснення усіх бажань, всього 
найкращого!

У червні самодіяльному жіночому 
ансамблю «Мальви» Сумського 
ЛВУМГ виповнюється 10 років
О. В. Левченко, Сумське ЛВУ УМГ «Київтрансгаз»

Ц я історія розпочалася у далекому 2001 
році. На Ромненській ГКС з’явився мо-
лодий та завзятий працівник Сергій Го-

ровий, для якого музика і народний спів були і є 
важливою частиною життя. Почувши, як співають 
жінки на станції, він спробував об’єднати їх у во-
кальний колектив.

Не в одну мить усе склалося. Але зустріч 
відразу кількох талановитих і творчих людей 
не могла не дати результату. Натхнення, праця і 
велике бажання творити сприяли народженню 
тендітного дива — жіночого вокального ансам-
блю «Мальви».

Минав час, майстерність колективу зростала. 
Про це свідчать їх виступи на багатьох сценах. 
Приведемо лише кілька заходів, де брали участь 
наші «Мальви»:

2002 рік — ІІ фестиваль художньої само-
діяльної творчості працівників ДК «Укртрансгаз», 
Бердянськ;

2004 рік — ІІІ фестиваль художньої само-
діяльної творчості, присвячений 80-річчю газової 
промисловості України, Яремча;

2006 рік — ІV фестиваль художньої само-
діяльної творчості працівників ДК «Укртрансгаз», 
Яремча;

2010 рік — VІ Фестиваль художньої само-
діяльної творчості працівників ДК «Укртрансгаз», 
Коблево.

Керівником ансамблю є Сергій Горовий. 
Творчий склад колективу з 2001 року дещо 
змінювався. У різні роки учасниками ансам-

блю були і є працівниці Ромненської газо-
компресорної станції: Шапкіна Тетяна, Єр-
моленко Наталія, Колісник Галина, Вегера 
Любов, Журбенко Лідія, Погорелова Лідія, 
Котенко Тетяна, Шевцова Лідія. Це пра-
цівниці Сумського ЛВУМГ — кухарі, при-
биральниці, лаборанти. Але назвати цих 
жінок звичайними не можна за жодних 
обставин. Тому що лише творчі люди, обда-
ровані Богом, наполегливі у своєму праг-
ненні до високого і прекрасного, які мають 
щиру і відкриту душу, можуть співати так, 

що не залишається байдужих, так, що їхня 
пісня торкається серця і наповнює його 
радістю.

Нашим «Мальвам» у цьому році випов-
нюється десять років. Хочеться щиро при-
вітати їх з ювілеєм і побажати ще багато
років радувати людей прекрасною, нат-
хненною українською піснею!

Нехай найкращі пісні та найяскравіші 
успіхи для них будуть ще попереду! Ба-
жаємо творчих досягнень, професійного 
зростання і добробуту в родинах! 
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З Днем Конституції!

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Міжнародна науково-технічна конференція і виставка

«Нафтогазова енергетика-2011»
10–14 жовтня 2011 р., м. Івано-Франківськ

Основні наукові напрямки конференції:
— нафтогазова геологія та геодезія;
— стандартизація в нафтогазовій галузі;
— буріння та видобування нафти і газу;
— технології транспортування та зберігання нафти і газу;
— енергетика, контроль та діагностика об’єктів нафтогазового комплексу;
— енергоощадні технології та відновлювальні джерела енергії;
— екологія та охорона навколишнього середовища;
— економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості.
Голова оргкомітету ректор ІФНТУНГ Крижанівський Є. І.

9 квітня на 81-му році пішов з життя ветеран праці ТИМОЩУК Василь 
Мефодійович

Прожити життя — це не легка дорога,
Крихкий це міст поміж землею й небом.

Коли вже народивсь по волі Бога,
То проживи своє життя, як треба.

Василь Тимощук

Василь Мефодійович народився 8 січня 1931 року у селі Карбівка Гайсинського 
району Вінницької області.

У 1955 році після закінчення нафтового факультету Львівського політехнічного 
інституту працював у газовій галузі на посадах диспетчера, майстра, начальника дільни-
ці Стрийського газопромисла, старшого диспетчера об’єднаного диспетчерського 
управління ВВО «Укргазпром» до виходу на пенсію у 2005 році.

У 1977–1980 роках обіймав посаду головного спеціаліста за кордоном, в м. Празі, 
як представник Міністерства газової промисловості СРСР.

За значний особистий внесок у розвиток газотранспортної системи України та 
сумлінну працю Тимощук В. М. неодноразово нагороджувався галузевими нагорода-
ми, йому присвоєно звання «Заслужений працівник Укргазпрому».

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, світла пам’ять про Василя 
Мефодійовича, людину високої культури, душевного і надійного колегу, на довгі роки 
залишиться в серцях усіх, хто його знав і з ним працював.

12 квітня на 57-му році життя пішов з 
життя головний інженер Сумського ЛВУМГ 
ЧОРНИЙ Ігор Федорович.

Ігор Федорович пропрацював на під-
приємствах нафтогазової промисловості 34 
роки.

Народився 11 листопада 1954 року. 
В 1975 році працював у Яготинському ЛВУМГ 
машиністом технологічних компресорів. 
Потім було навчання у Московському інсти-
туті нафтохімічної та газової промисловості. 
Після закінчення Ігор Федорович повер-
нувся на Яготинське ЛВУМГ. З 1984 року 
працював у Сумському ЛВУМГ на різних 
відповідальних посадах.

З січня 2001 року до останнього часу зай-
мав посаду головного інженера Сумського 
ЛВУМГ. Протягом багаторічної роботи вия-
вив себе знаючим, грамотним фахівцем. 
Мав високий рівень професійної підго-
товки та сміливо вирішував найскладніші 
питання. За його особистої участі введені 
в експлуатацію КС-32 газопроводу «Урен-
гой-Помари-Ужгород» та КС-32 «П» газоп-
роводу «Уренгой-Ужгород». Ігор Федорович 
завжди користувався повагою, довірою і 
авторитетом серед колег.

Колектив Сумського ЛВУМГ глибоко 
сумує з приводу смерті Ігоря Федоровича і 
висловлює щирі співчуття родині та близь-
ким. Пам’ять про нього назавжди залишить-
ся в серцях друзів, колег, усіх, хто його знав
і з ким він працював.

Колектив Сумського ЛВУМГ

Контактна інформація:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

м. Івано-Франкiвськ, вул. Карпатська, 15; Україна, 76019.
тел +3803422-42073, 48242

e-mail: conference@nung.edu.ua
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Пам’яті товаришів

7 квітня на 86-му році пішов з життя пенсіонер ДК «Укртрансгаз», учасник 
бойових дій Великої Вітчизняної війни, інвалід третьої групи, ветеран праці 
ВОЛОШИН Петро Анісімович.

Петро Анісімович працював у газовій галузі з 3 січня 1966 року на посаді 
головного енергетика ВВО «Укргазпром» до виходу на пенсію у 1996 році. 

За його особистий внесок у розбудову газотранспортної системи йому при-
своєно звання «Почесного працівника газової промисловості СРСР». 

Наша держава високо оцінила працю Петра Анісімовича і нагородила його 
орденом «За мужність» та медаллю «Захисник вітчизни». 

Пам’ять про Петра Анісімовича назавжди залишиться в наших серцях. 
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