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Шановні колеги!

Висловлю щиру подяку всім працівникам 
ДК «Укртрансгаз» за успішно виконаний план-
графік організаційно-технічних заходів щодо 
забезпечення стабільної роботи філій Компанії 
в осінньо-зимовий період 2011–2012 рр.

Слід зазначити, що показники з капіталь-
ного ремонту магістральних газопроводів 
(МГ) перевиконано на 136 % (при запланованих 
13,52 км фактично відремонтовано 31,95 км).

Також перевиконано такі показники, як 
очищення внутрішньої порожнини МГ — 
на 25 % (при запланованих 1 009,7 км очищено 
1 265,5 км); капітальний ремонт свердловин 

— на 7 % (при запланованих 28 од. відремонто-
вано 30 од.); ремонт газорозподільних станцій 
— на 25 % (при запланованих 245 од. відремон-
товано 305 од.); обстеження підводних пере-
ходів газопроводів через водні перешкоди — 
на 18 % (при запланованих 342 од. обстежено 
404 од.).

Крім того, для оперативного реагування 
на можливі кризові ситуації під час осінньо-
зимового періоду 2011–2012 рр. Укртрансгаз 
створив запас хімічних реагентів обсягом 
1 200 тон. У минулому році ця цифра станови-
ла 920 тон.

Роботи з капітального ремонту газоперека-
чувальних агрегатів, засобів активного елект-
рохімзахисту та іншого технологічного облад-
нання виконувались також за графіком.

Особливої уваги заслуговує той факт, що з 
початку періоду закачування Компанією в під-
земні сховища газу закачано 10,6 млрд м3 газу. 
Таким чином, нині в підземних сховищах газу 
знаходиться 20,6 млрд м3 газу.

Переконаний, що з таким рівнем підготовки 
ДК «Укртрансгаз», як і завжди, надійно та без-
перебійно забезпечуватиме транспортування 
природного газу споживачам України та тран-
зит до країни Європи.
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Укртрансгаз взяв участь у ІХ Міжнародній 
спеціалізованій виставці «Енергетика в про-
мисловості України — 2011», що пройшла з 20 
по 22 вересня у Міжнародному виставковому 
центрі (м. Київ).

Відповідно до програми виставки від-
булись наради, семінари, тематичні «круг-
лі столи» Міністерства енергетики та вугіль-
ної промисловості України, у тому числі IX 
Міжнародний форум «Паливно-енергетичний 
комплекс України: сьогодення та майбутнє», 
у рамках якого було проведено круглий стіл 
«Нафтогазова галузь України на шляху реформ: 
перспективи і виклики». У ньому взяли участь 
заступник голови правління НАК «Нафтогаз 
України» Вадим Чупрун та заступник головного 
інженера з питань модернізації та перспектив-
ного розвитку газотранспортної системи (ГТС) 
ДК «Укртрансгаз» Олег Михалевич.

З основною доповіддю виступив Вадим 
Чупрун, який акцентував увагу на необхідності 
збереження обсягів транзиту природного 
газу магістральними газопроводами України 
в європейські країни та залучення інозем-

них інвестицій у зміцнення їхнього технічного 
стану.

У своїй доповіді Олег Михалевич предста-
вив учасникам круглого столу основні аспекти 
програми модернізації газотранспортної сис-
теми України. Особливо відзначив, що метою 
здійснення модернізації та реконструкції пріо-
ритетних об’єктів ГТС України є підвищення 
надійності, прозорості, ефективності та комер-
ційної привабливості транспортних маршрутів, 
зменшення негативного впливу на навколишнє 
природне середовище, мінімізація ризиків пос-
тачання природного газу європейським спо-
живачам через територію України на період 
до 2030 р. і надалі.

Він акцентував, що важливою складовою 
газотранспортної системи України є комплекс 
підземних сховищ газу (ПСГ), насамперед Більче-
Волицько — Угерське і Богородчанське ПСГ. Ці 
підземні сховища здатні забезпечити в зимовий 
період до 40 % добового транзиту газу і відігра-
ють важливу роль у надійному та безпечному 
транзиті газу.

Зі слів Олега Михалевича, найважливішими 

результатами проекту модернізації української 
газотранспортної системи стануть:

• підвищення ККД газоперекачувальних агре-
гатів до 36 %, що значно підвищить їхню еконо-
мічність;

• заміна відповідальних вузлів газоперека-
чувальних агрегатів забезпечить їхній ресурс 
близько 100–150 тис. мотогодин;

• економія паливного газу складе, згідно з 
розрахунками, близько 600 млн м3 на рік;

• усунення впливу стрес-корозійних явищ 
на експлуатацію лінійної частини магістральних 
газопроводів дасть можливість звести кількість 
відмов системи за цими чинниками до нуля.

Доповідач звернув увагу присутніх на те, 
що інвестиції в модернізацію та розвиток зазна-
чених напрямків транзиту природного газу 
до Європи через територію України, порівняно 
з інвестуванням будівництва нових маршрутів, 
які розраховані на одну і ту ж ресурсну базу, 
будуть значно меншими.

Крім того, у роботі круглого столу взяли 
участь експерти паливно-енергетичного комп-
лексу Флоріан Енке (Секретаріат Енергетичної 
хартії) та Володимир Саприкін, які проаналі-
зували роль Енергетичної хартії у формуванні 
безпечного середовища для інвестицій, торгівлі 
та транзиту енергоресурсів, а також розглянули 
сучасний стан російсько-українських взаємин 
у газовій сфері.

Доповідь технічного директора компанії 
«Шелл Юкрейн Експлорейшен енд Продакшн 
І» Дітмара Нойхауза, яка стосувалась проблеми 
залучення інвесторів до розкриття вуглевод-
невого потенціалу України, викликала неабия-
кий інтерес в учасників круглого столу, оскіль-
ки розкрила наміри іноземної компанії щодо 
застосування нестандартних технічних підходів 
до видобування сланцевого газу.

Кульмінацією роботи круглого столу стала 
доповідь ректора Івано-Франківського націо-
нального технічного університету нафти і газу 
Євстахія Крижанівського, у якій доповідач зосе-
редив увагу на ролі очолюваного ним універси-
тету в інтелектуальному забезпеченні сталого 
розвитку нафтогазового комплексу України.

Участь ДК «Укртрансгаз» у IX Міжнародній спеціалізованій 
виставці «Енергетика у промисловості України — 2011»

У період з 17 по 20 жовтня 2011 року в м. 
Лембах (Австрія) відбулась чергова диспетчерська 
нарада компаній-транзитерів російського при-
родного газу в країни Південно-Західної Європи  
за участю представників ДК «Укртрансгаз», 
Eustream (Словаччина), OMV (Австрія) та Snam 
Rete Gas (Італія).

Основним питанням диспетчерської наради 
було обговорення та узгодження між країнами-
транзитерами термінів проведення планово-про-
філактичних та ремонтних робіт на національ-
них газотранспортних системах (ГТС) та обсягів 
транспортування під час їх виконання. Вирішення 
даних питань забезпечить мінімальні скорочення 
транзиту газу через газотранспортні системи у 
процесі проведення профілактичних і ремонтних 
робіт, за рахунок синхронізації графіків ППР. Разом 

з тим вчасне та ефективне виконання ремонтних 
робіт забезпечує надійність та безперебійність 
подачі газу кінцевих споживачам.

Також під час робочої зустрічі сторони обмі-
нялися інформацією щодо результатів роботи в 
2011 році та планів на 2012 рік. 

Зокрема, представники Eustream (Словаччина) 
проінформували про проведення робіт на ГТС 
Словаччини, які передбачають встановлення 
нових більш екологічних та економічних газо-
перекачувальних агрегатів (ГПА) та виведення з 
експлуатації застарілого обладнання. На період 
проведення робіт можливе зменшення пропус-
кної здатності словацької ГТС до 20 %.

Австрійські колеги проінформували присут-
ніх, що завершено роботи з підключення пере-

мичок для можливості подачі газу в реверсному 
режимі – зі сторони Італії в Австрію. У рамках 
зустрічі було здійснено робочу поїздку на КС 
«Нойштіфт», обладнану електропровідними газо-
перекачувальними агрегатами (ЕГПА) потужністю 
7,4 МВт. 

Фахівці Snam Rete Gas (Італія) поділились плана-
ми на 2012 рік. Очікується, що обсяги відбору газу 
споживачами Італії зі сторони газовимірювальної 
станції (ГВС) «Травізо» (ужгородський газотранс-
портний коридор) в 2012 році можуть зменшитись 
у випадку відновлення подачі газу з Лівії. 

У результаті зустрічі було підписано відповід-
ний протокол, засвідчено високу ефективність 
проведення таких зустрічей і їх важливу роль у 
забезпеченні надійності і безперебійності транзи-
ту газу європейським споживачам.

Погоджені режими роботи ГТС по ужгородському напрямку на 2012 рік
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З 10 по 14 жовтня поточного року на базі 
Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу (ІФНТУНГ) пройшла 
міжнародна науково-технічна конференція 
«Нафтогазова енергетика — 2011», в якій прий-
няли участь фахівці ДК «Укртрансгаз».

Учасників конференції, серед яких понад 200 
вчених з Алжиру, Німеччини, Угорщини, Польщі, 
Росії та України, привітав ректор ІФНТУНГ 
Євстахій Крижанівський, який у своєму виступі 
відмітив, що сьогоднішні досягнення в нафто-
газовій енергетиці України стали можливими 
завдяки наполегливій праці колективів енерге-
тичних, нафтогазовидобувних, переробних та 

газотранспортних організацій.
На закінчення виступу Євстахій Кри жа нів-

сь кий висловив сподівання, що в ході робо-
ти конференції будуть знайдені нові ефективні 
шляхи розвитку вітчизняного нафтогазового 
комплексу.

У відкритті конференції взяв участь начальник 
департаменту науково-технічної діяльності та 
зовнішньоекономічних зв’язків ДК «Укртрансгаз» 
Роман Шимко.

У своєму виступі Роман Шимко зробив акцент 
на існуючий високий потенціал науково-тех-
нічного забезпечення компанії та перспективи 
розширення його застосування при вирішенні 
нагальних виробничих задач.

Серед іноземних учасників на конферен-
ції був присутній генеральний директор газот-
ранспортного підприємства Угорщини Йожеф 
Жуга, який у своїй доповіді звернув увагу усіх 
присутніх на роль та значення угорської газот-
ранспортної системи в забезпеченні транзиту 
природного газу через територію України.

В роботі секцій конференції: нафтогазова 
енергетика, контроль та діагностика, транспорту-
вання нафти і газу від ДК «Укртрансгаз» прийняли 
участь більше 20 чоловік з управління магістраль-
них газопроводів «Київтрансгаз», «Львівтрансгаз», 
«Прикарпатрансгаз», Об’єднаного диспет-
черського управління та Науково-дослідного і 
проектного інституту транспорту газу.

В рамках конференції у виставковому цен-
трі НАК «Нафтогаз України», що розміщений 
в одному з корпусів ІФНТУНГ, стартувала експо-
зиція виробів, технологій, проектів, досягнень 
як самих господарів зали, так і інших провідних 
компаній галузі, в тому числі ДК «Укртрансгаз».

Нагадаємо, що міжнародна науково-тех-
нічна конференція «Нафтогазова енергетика» 
проводиться з періодичністю один раз на два 
роки. В роботі конференції традиційно прийма-
ють участь більше 200 фахівців нафтогазового 
комплексу Австралії, Алжиру, Великобританії, 
Німеччини, Норвегії, Фінляндії, Румунії, Польщі, 
Росії та України. Фахівці ДК «Укртрансгаз» є пос-
тійними учасниками конференції.

Зросла середньомісячна 
заробітна плата

Середня заробітна плата штатних працівни-
ків ДК «Укртрансгаз» за 7 місяців 2011 року ста-
новить 5 960,4 грн, у той же час як у відповідний 
період минулого року цей показник складав 
лише 4470,8 грн. Про це повідомив директор ДК 
«Укртрансгаз» Сергій Вінокуров під час селек-
торної наради з філіями щодо підбиття підсумків 
роботи компанії за 8 місяців.

Зокрема він зосередив увагу присутніх 
на виконанні наказів НАК «Нафтогаз України» 
та Міністерства енергетики та вугільної про-
мисловості України щодо підвищення заробітної 
плати, яке буде відбуватися щомісячно у розмірі 
2 % починаючи з 1 серпня поточного року.

Він наголосив, що керівництво компанії і 
надалі буде приділяти велику увагу вирішенню 
соціальних питань, покращенню умов праці та 
відпочинку, а також питанню заробітної плати 
працівників.

Нагадаємо, що тарифні ставки в ДК 
«Укртрансгаз» протягом поточного року зрос-
тали у відповідності до підвищення мінімальної 
заробітної плати вже двічі — у лютому та травні 
відповідно на 6 % та 2 %.

Міжнародна науково-технічна конференція 
«Нафтогазова енергетика — 2011»

«Укртрансгаз» зміцнює 
міжнародну співпрацю з 
«E.OH Рургаз АГ»

20–23 вересня 2011 р., в м. Ессен, 
(Німеччина) відбулась зустріч робочої 
групи представників ДК «Укртрансгаз» та 
«E OH Рургаз АГ» з напрямку «Модернізація 
та реконструкція компресорних станцій».

З української сторони керівником делега-
ції був Микола Ксендзюк — заступник началь-
ника управління експлуатації та реконструк-
ції компресорних станцій ДК «Укртрансгаз», 
який зазначив: «Досвід німецьких колег дасть 
змогу втілити найсучасніші підходи до забез-
печення надійної та безпечної експлуатації 
компресорних станцій».

Було заслухано доповіді «Енерго ефек-
тивність в газотранспортних системах» 
та «ОГЄ — концепція технічного обслу-
говування».

Крім того, фахівці ДК «Укртрансгаз», які 
взяли участь в засіданні робочої групи, 
відвідали компресорну станцію (КС) Порц 
(Verbundnetz Gas), де ознайомились з 
досвідом застосування передових тех-
нологій і методів модернізації та реконс-
трукції, технічного переоснащення КС.

Особливу увагу учасники робочої 
групи з української сторони звернули 
на якість застосування міжнародних та 
європейських нормативних документів 
при експлуатації, модернізації та реконс-
трукції обладнання КС.

До складу української делегації також 
увійшли: представники апарату управлін-
ня ДК «Укртрансгаз» та начальники від-
ділів з експлуатації компресорних стан-
цій управління магістральних газопро-
водів «Черкаситрансгаз», «Київтрансгаз», 
«Львівтрансгаз».

На знімку: начальник 
департаменту науково-
технічної діяльності та 
зовнішньоекономічних 
зв’язків ДК «Укртрансгаз» 
Роман Шимко під час 
відкриття міжнародної 
науково-технічної 
конференції «Нафтогазова 
енергетика-2011»

Обсяги транзиту 
природного газу до країн 
Європи продовжують 
збільшуватись

За оперативними даними Об’єднаного 
диспетчерського управління (ОДУ) ДК 
«Укртрансгаз» за 9 місяців поточного року 
транзит природного газу через тери-
торію України в країни Європи збільшився 
на 8 млрд м3 і досяг 76 млрд м3.

Обсяги транзиту природного газу через 
територію України в 2011 році перевищують 
обсяги транзиту як 2010 так и 2009 років (від-
повідно до графіка). Відповідно, у 2009 році 
— обсяг транзиту за 9 місяців склав 
62,9 млрд м3, 2010 році — 68,3.

Всього з початку 2011 року (за 9 місяців) 
Україною протранспортовано 114,3 млрд м3 
природного газу, що на 8 % більше, ніж 
за аналогічний період 2010 року.

За даними ОДУ, за 9 місяців транспор-
тування природного газу через територію 
України становить 78,2 млрд м3 (з них до країн 
Західної Європи 76 млрд м3, в країни СНД 
— 2,1 млрд м3), що в аналогічному періоді 
2010 року становило 70,5 млрд м3 (країни 
Західної Європи — 68,3 млрд м3 і країни СНД 
— 2,1 млрд м3 відповідно).
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Проект постачання 
природного газу 
в Південну Корею

Проект націлений на постачан-
ня природного газу з російського 
Далекого Сходу в Південну Корею через 
Північну. У 2008 р. Газпром підписав з 
південнокорейською державною ком-
панією Korea Gas Corporation меморан-
дум про взаєморозуміння у будівництві 
такого газопроводу, проте відтоді про-
ект так і не зрушився з мертвої точки.

У Москві 15 вересня відбулася робо-
ча зустріч голови правління концерну 
«Газпром» Олексія Міллера і міністра 
нафти КНДР Ким Хі Ена. За підсумка-
ми зустрічі було підписано меморандум 
про взаєморозуміння між Газпромом і 
північнокорейським міністерством. Крім 
того, сторони домовилися створити 
спільну робочу групу для реалізації про-
екту та підписали дорожню карту з про-
екту постачання газу в Південну Корею.

Після реалізації проекту, з 2017 р., 
Південна Корея планує спожива-
ти близько 10 млрд м3 газу на рік. 
Для прикладу, на сьогоднішній день 
Газпром по газопроводу «Сахалін-2» 
постачає в Південну Корею 2 млрд м3 
газу за рік.

УНІАН

«Всі газопроводи 
нанесені у встановленому 
порядку на карти район-
них землевпорядників, 
про що складені двосто-
ронні акти, та це не зава-
жає органам місцевої 
виконавчої влади сис-
темно ігнорувати вимоги 
чинного законодавства 
та надавати численні доз-
воли на здійснення забу-
дов, в тому числі житло-
вих будинків» — заявив 
під час прес-конференції «Стан охоронних 
зон магістральних газопроводів» заступник 
головного інженера ДК «Укртрансгаз» НАК 
«Нафтогаз України» Юрій Герасименко.

Аналіз проведених перевірок територіаль-
ними комісіями свідчить, що впродовж остан-
ніх років мають місце порушення сторонніми 
організаціями охоронних зон магістральних 
газопроводів ДК «Укртрансгаз». Так, станом 
на 01.10.2011 р. виявлено і заактовано 102 
порушення. Їх кількість, незважаючи на зусил-
ля газотранспортних підприємств, кардиналь-
но не зменшується. Щорічно ліквідовується 
10-12 порушень, але натомість з‘являється 
стільки ж нових фактів порушень.

З огляду на небезпеку для територій і 
населення, яку можуть створити надзвичай-
ні ситуації на об’єктах газотранспортної сис-
теми внаслідок порушення охоронних зон 
магістральних газопроводів, ДК «Укртрансгаз» 
спільно з Державною інспекцією техногенної 
безпеки України звернулась до Генеральної 
прокуратури з проханням втрутитись в ситу-
ацію.

«Ігноруючи вимоги чинного законодавства, 
зокрема ст. 11 Закону України «Про трубо-
провідний транспорт», ст. 22 Закону України 
«Про правовий режим земель охоронних зон 
об’єктів магістральних трубопроводів», міс-
цеві органи виконавчої влади без відома газо-
транспортних підприємств надають численні 
дозволи на здійснення забудов, у тому числі 
житлових будинків, в межах охоронних зон» 
— ідеться у зверненні.

Про ігнорування законних вимог ДК 

«Укртрансгаз» письмово зверталися з інфор-
мацією до місцевих органів виконавчої влади, 
правоохоронних органів та територіальних 
органів прокуратури, неодноразово звертали-
ся до судових органів, але в більшості випадків 
ці звернення залишаються без реагування.

Підтримку з зазначених пороблених питань 
ДК «Укртрансгаз» отримало у Державної інспек-
ції техногенної безпеки України, до якої звер-
талась листом від 22.07.2011 № 7686 / 25-009 
з інформацією про численні порушення охо-
ронних зон магістральних газопроводів. 

Зазначимо, що на виконання доручен-
ня Державної інспекції техногенної безпеки 
України її територіальними органами спільно 
з головами комісій з питань техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, керівниками 
регіональних підрозділів Державної служби 
гірничого нагляду та промислової безпеки і 
ДК «Укртрансгаз» створені відповідні комісії 
та протягом серпня — жовтня 2011 року 
здійснено позапланові перевірки охоронних 
зон магістральних газопроводів з фіксацією 
наявних фактів їх порушень.

У прес-конференції, що пройшла 21 жов-
тня поточного року в приміщенні Державної 
інспекції техногенної безпеки України взяли 
участь: Заступник Голови Державної інспек-
ції техногенної безпеки України Ігор Гасек, 
начальник управління техногенної безпеки 
Держтехногенбезпеки України Тарас Поліщук, 
завідувач сектору державного нагляду 
за об’єктами підвищеної небезпеки нафтога-

зового комплексу Державної 
служби гірничого нагляду та 
промислової безпеки України 
Геннадій Тюкавкін, заступник 
головного інженера Дочірньої 
компанії «Укртрансгаз» НАК 
«Нафтогаз України» Юрій 
Герасименко, заступник 
начальника управління хоро-
ни праці, технагляду та пожеж-
ної безпеки ДК «Укртрансгаз» 
Ігор Вербицький, начальник 
управління магістральних 
газопроводів і газорозподіль-
них станцій ДК «Укртрансгаз» 

ДК «Укртрансгаз» вимагає від ГПУ втрутитись 
в ситуацію з порушеннями охоронних зон 
магістральних газопроводів

Нова стратегія 
Всесвітнього банку 
з модернізації ГТС 
України

Директор Світового банку по Україні, 
Білорусі та Молдові Мартін Райзер 
на зустрічі з прем’єр-міністром України 
Миколою Азаровим у Києві презентував 
нову Стратегію партнерства Світового 
банку з Україною на 2012-2015 рр. 
Райзер підкреслив, що нова стратегія 
включає чотири пріоритети. Зокрема, 
це проекти з поліпшення автодоріг і 
безпеки руху, розвитку міської інфра-
структури, у тому числі модернізації 
газотранспортної системи.

Глава уряду зауважив, що для України 
надалі є пріоритетним фінансування 
масштабних інфраструктурних проектів 
та проектів з енергозбереження.

Україна зацікавлена у фінансовій 
підтримці Світового банку модерніза-
ції вітчизняної газотранспортної систе-
ми. «Невеликі проекти ми можемо самі 
профінансувати, знаходячи внутрішні 
кредитні ресурси. А кредити Світового 
банку мають спрямовуватися на реалі-
зацію великих серйозних проектів», 
— зазначив Микола Азаров.

Укрінформ

На знімку (зліва направо) під час проведення 
прес-конференції: Юрій Герасименко, Тарас 

Поліщук, Ігор Гасек, Ігор Бурак

Юрій Герасименко та 
Ігор Бурак відповідають 

на запитання 
журналістів
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Євросоюз погодився розпочати переговори з 
Азербайджаном і Туркменією з будівництва тран-
скаспійського газопроводу, за допомогою якого 
блакитне паливо постачатиметься в країни Європи 
по дну Каспійського моря. Про це повідомляє 
Reuters з посиланням на заяву єврокомісара з 
енергетики Гюнтера Еттінгера.

Переговори з Баку та Ашхабадом від імені 
усіх 27 країн-учасниць Європейського союзу буде 
проводити Єврокомісія. Як вказує «Інтерфакс», ЄС 
уперше пропонує укласти договір за інфраструк-
турним проектом. Угода буде підписана після схва-
лення усіма учасниками Євросоюзу.

Транскаспійський газопровід повинен стати 
частиною так званого «Південного коридору». Цей 
проект, як розраховують в ЄС, знизить залеж-
ність європейських держав від російського газу. 
У Туркменії планували, що по транскаспійському 
трубопроводу газ транспортуватиметься через 
Азербайджан і Грузію в Туреччину, а звідти по тру-
бопроводу Nabucco — в Європу. У травні 2011 р. 
початок будівництва Nabucco було відкладено з 
2012-го на рік.

У 2010 р. Туркменія, що має в розпорядженні 
четверті за величиною запаси газу у світі, домо-
глася підтримки прикаспійських країн на про-
кладення газопроводу по дну Каспію. Як заявляв 
тоді ж віце-прем’єр уряду Туркменії Баймурад 

Ходжамухамедов, країна може поставляти 
в Європу до 40 млрд м3 газу за рік. Крім того, 
Туркменія планує збільшити видобування газу 
до 2030 року до 230 млрд м3 за рік (на сьогодні 
70 млрд м3 за рік).

Укрінформ

Юрій Бойко:
за 7-10 років Україна 
стане експортером 
сланцевого газу

Таку думку висловив очільник 
Міністерства енергетики і вугільної про-
мисловості України, зауваживши, що, за оцін-
ками західних компаній, запаси сланцевого 
газу в нашій державі становлять близько 
5 трлн м3, а запаси вугільного метану — 
ще більші. Тому, на переконання міністра, 
українська газотранспортна система має 
світле майбутнє. Доказом цього, за слова-
ми Юрія Бойка, є те, що у Києві 29 вере-
сня за участю представників Єврокомісії 
пройшла конференція щодо модернізації 
української ГТС, а наприкінці листопада від-
будеться всесвітня конференція з питань 
видобування сланцевого газу в Європі. Це 
свідчить про те, що найбільші запаси слан-
цевого газу, за даними всіх компаній, саме 
в Україні, підкреслив міністр.

УкрінформЧехія планує розвивати співробітництво з 
Російською Федерацією у галузі будівництва 
підземних сховищ газу. Про це стало відо-
мо 15 вересня на засіданні робочої групи із 
співробітництва в галузі енергетики, що діє 
у рамках Міждержавної комісії з економічної, 
промислової та науково-технічної співпра-
ці між Російською Федерацією та Чеською 
Республікою.

На зустрічі було підписано попередні 
умови проекту будівництва підземного схо-
вища газу «Дамборіце» (Damborice) та виз-
начено перспективи подальшої співпраці 
двох країн-учасниць міждержавної комісії 
у сфері спільного будівництва мережі під-

земних сховищ газу на території Чеської 
республіки.

На думку директора Департаменту перероб-
ки нафти і газу Міністерства енергетики РФ 
Петра Дегтярьова, реалізація таких проектів 
дасть змогу підвищити рівень енергетичної без-
пеки не тільки Чехії, але і Євросоюзу в цілому.

Крім того, на зустрічі було висловлено 
позитивні оцінки співробітництва у царині 
трубопровідного будівництва, наприклад, 
перший етап будівництва магістрального 
газопроводу Gazelle (продовження газопро-
воду «Північний потік» на території Чеської 
республіки) успішно реалізований.

НефтегазЭксперт

Проект будівництва підземного сховища газу в Чехії

Транскаспійський газопровід: стан, перспективи розвитку

Україна планує купувати 
газ у Азербайджану

Україна розширює коло країн, у яких 
закуповує паливо. Київ домовився з Баку 
про створення спільного підприємства з 
постачання скрапленого газу. Мова йде 
про об’єми від 2 до 5 млрд м3 щорічно.

Будувати термінал в Україні почнуть 
наступного року, про це заявив глава 
Міністерства енергетики та вугіль-
ної промисловості України Юрій Бойко 
на неформальному енергетичному саміті 
Європейського Союзу в Польщі, де обго-
ворювалася і тема диверсифікації поста-
чань газу в Європу. Юрій Бойко запев-
нив європейців, що Україна — надійний 
транзитер, і зазначив, що Київ потребує 
допомоги Брюсселя у модернізації своєї 
газотранспортної системи.

УНІАН
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Україна — Європейський 
Союз: на шляху до спільного 
енергетичного ринку

М. Л. Білявський
канд. техн. наук
ДК «Укртрансгаз»

В
ідповідно до програми конференції 
було проведено дві сесії, на яких роз-
глянуто ключові питання з поглиб-

лення інтеграції у галузі енергетики, а також 
розвитку інфраструктурних енергетичних про-
ектів України та Європейського Союзу (ЄС).

У відкритті конференції взяли участь міністр 
енергетики та вугільної промисловості України 
Юрій Бойко, голова комітету Верховної Ради 
України з питань паливно-енергетичного ком-
плексу, ядерної політики та ядерної безпеки 
Микола Мартиненко, заступник прем’єр-мініс-
тра Республіки Молдова Валеріу Лазар, заступ-
ник генерального директора Європейської 
комісії Фабрізіо Барбасо, директор секретаріату 
Енергетичного Співтовариства Славчо Нейков.

Зокрема, міністр енергетики та вугільної 
промисловості України Юрій Бойко у своїй 
доповіді наголосив: «Ця конференція є знако-
вою подією в рамках здійснення постійного 
енергетичного діалогу. Наша держава як член 
Енергетичного Співтовариства розвиває 
взаємовідносини з країнами Європи в якості 
надійного партнера і сусіда. Ми здійснюємо 
дієві кроки щодо забезпечення модернізації, 
технічного переоснащення газотранспортної 
системи України та її розвитку, які закріплені 
у міжнародних документах, що, в свою чергу, є 
одним із основних напрямків взаємодії з ключо-
вими міжнародними партнерами України».

Заступник генерального директора Євро-
пейської комісії Фабрізіо Барбасо у своєму 

виступі звернув увагу на перспективи України 
у глобальній енергетичній інтеграції.

В обговоренні питань, пов’язаних з пла-
нами та перспективами інфраструктурних 
енергетичних проектів України та ЄС, а також 
ролі ENTSO-E та ENTSO-G в системі єдиного 
енергетичного ринку взяли участь заступник 
міністра енергетики й вугільної промисловості 
Володимир Макуха, заступник голови правлін-
ня НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун, голо-

вний інженер ДК «Укртрансгаз» Ігор Лохман, 
керівник Британського нафтогазового підроз-
ділу компанії «Mott MacDonald» Асфар Шаукат, 
керуючий директор з питань енергетики 
Європейського банку реконструкції та розвитку 
Рікардо Політті.

Заступник міністра енергетики й вугіль-
ної промисловості Володимир Макуха 
повідомив, що Україна вже готує заявку 
на одержання другого траншу фінансової 

Під такою назвою з 27 по 29 вересня у м. Києві пройшла 
Міжнародна конференція, у роботі якої взяли участь 
представники фінансових установ та комерційних 
банків, керівники державних та приватних компаній 
енергетичного сектору України, науковці та експерти 
енергетичного ринку, транснаціональні енергетичні 
корпорації, в тому числі ДК «Укртрансгаз».

На знімку: Юрій Бойко відкриває роботу 
міжнародної конференції «Україна 
– Європейський Союз: на шляху до 
спільного енергетичного ринку» 
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допомоги ЄС для реалізації енергостратегії. 
«Ми домовилися про підготовку запиту 
на другий транш. Сподіваємося, що зможе-
мо одержати другий транш цієї програми», 
— підкреслив чиновник з огляду на високу 
оцінку українською стороною результатів 
у виконанні індикаторів цієї програми. Було 
також зазначено, що з урахуванням пози-
тивного досвіду у впровадженні першої 
програми секторальної бюджетної підтрим-
ки Україна готова та сподівається на погод-
ження партнерів з ЄС щодо започаткування 
наступної програми такого типу.

Вартість модернізації оцінюється експерта-
ми консалтингової компанії Mott MacDonald 
в $ 3,2 млрд (близько $ 2,8 млрд — на модерні-
зацію газопроводів, ще $ 0,4 млрд — на модер-
нізацію підземних сховищ газу). Про це заявив 
керівник британського відділу нафтогазово-
го підрозділу Mott MacDonald Асфар Шаукат 
по результатам проміжного звіту за проектом 
модернізації ГТС.

Головний інженер ДК «Укртрансгаз» Ігор 
Лохман у своїй доповіді ознайомив присутніх з 
концепцією модернізації газотранспортної сис-
теми України і зробив акцент на те, що за попе-
редніми підрахунками, в результаті модернізації 
транзитний потенціал газопроводу «Уренгой–
Помари–Ужгород» збільшиться вдвічі, а обсяг 
постачання природного газу в країни Європи 
може зрости на 20–25 %.

На конференції також обговорювали-
ся питання реалізації Енергетичної стратегії 
на період до 2030 р. та секторальної бюджет-
ної підтримки ЄС, спрямованої на її реалізацію. 
На разі впроваджується програма, загальний 
розмір якої становить € 82 млн, які мають надійти 
двома траншами. Україна вже одержала € 40 млн 
для реалізації програм в енергетичній сфері.

По завершенню конференції НАК «Нафтогаз 
України» підписала Меморандум про співпрацю 
з компанією «Eni Ukraine Holdings B. V.» та угоду 
про співробітництво на шельфі Чорного моря з 
найбільшою французькою нафтогазовою ком-
панією Total E&P Activities Petrolieres.

З української сторони угоду підписав заступ-
ник голови правління Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України» Вадим Чупрун, з фран-
цузької — керуючий директор Total Херве Шано.

Угода передбачає дослідження та можливе 
подання заявки на отримання права на користу-
вання надрами для проведення розвідки та 
видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

За результатами конференції було прове-
дено спільний брифінг комісара Європейської 
Комісії з енергетичних питань Гюнтера Оттінґера 
і міністра енергетики та вугільної промисловості 
Юрія Бойка.

Гюнтер Оттінґер зауважив, що Україна є і 
завжди залишатиметься найважливішим тран-
зитером газу до країн Європейського Союзу, 
які споживають близько 500 млрд м3, із яких 
125 млрд м3 надходить з Росії. При цьому 80 % 
російського газу надходить до Європи через 
ГТС України. У перспективі ЄС може збільшити 

споживання газу ще на 100 млрд м3. З огляду 
на це, Гюнтер Оттінґер визнав необхідність здій-
снення модернізації ГТС України.

Єврокомісар додав, що розроблене ком-
панією Mott McDonald техніко-економічне 
обґрунтування є основою для здійснення 
модернізації ГТС України за участі ЄС.

Говорячи про можливе майбутнє консорціу-
му з управління українською ГТС, Єврокомісар 
наголосив на необхідності розглядати це з 
позицій трьох учасників — ЄС, України та Росії.

«Ми повинні говорити про три сторони 
учасників цього процесу — це Європейський 
союз, Україна та Російська Федерація. Це не буде 
консорціум у прямому бізнес-розумінні. Тому 
що з російського боку це, насамперед, шлях від 
місця газовидобування, і далі через Російську 
Федерацію — це є компетенцією російського 
уряду, держави та «Газпрому». Потім — Україна 
також з представництвом держави та уряду, 
а також з державною компанією «Нафтогаз», яка 
знаходиться на етапі реструктуризації. Потім 
ми переходимо до Європейського союзу, а тут 
вже багато частин газотранспортної системи, 
багато підприємств, які її частково експлуату-
ють та багато споживачів», — зауважив Гюнтер 
Оттінґер.

Єврокомісар також повідомив, що 
Єврокомісія готова надати консультативну допо-
могу у реформуванні НАК «Нафтогаз Україна», 
і висловив сподівання, що суттєвий прогрес 
у питанні реформування «Нафтогазу» буде досяг-
нуто протягом найближчих шести місяців.

Водночас, Гюнтер Оттінгер зазначив, що 
керівництво Європейського Союзу спільно з 
українськими та російськими колегами має 
єдину точку зору — газотранспортна система 
повинна працювати стабільно! 

Вітання Президента України Віктора 
Януковича учасникам Міжнародної 

конференції «Україна — ЄС: на шляху 
до спільного енергетичного ринку»

Шановні пані та панове!
Щиро вітаю вас 

із початком роботи 
Міжнародної конференції 
«Україна — ЄС: на шляху 
до спільного енергетич-
ного ринку».

Енергетичний сектор є 
чинником надійності та ефективності фун-
кціонування економік країн світу й особливою 
сферою відповідальності урядів перед своїми 
громадянами. Тому наша мета — створити 
енергетичний ринок, який задовольнятиме 
потреби бізнесу та мільйонів споживачів як 
в Україні, так і в державах Європейського Союзу.

Приєднання України до Договору про засну-
вання Енергетичного Співтовариства дає 
нам змогу реалізовувати спільне бачення сис-
темного реформування вітчизняного енер-
гетичного сектору, впроваджувати норми 
європейського енергетичного законодавс-
тва в контексті здійснення масштабних 
перетворень на шляху до об’єднаної Європи.

Сьогодні ми закладаємо фундамент енер-
гетичної безпеки на багато років уперед, що 
позитивно вплине на залучення інвестицій, 
удосконалення наявної інфраструктури і 
подальшу інтеграцію українських енергетич-
них мереж до європейської енергосистеми.

Бажаю усім вам натхнення, успіхів і плідної 
роботи.

«Україна була і 
залишиться найбільш 

важливим транзитером газу. 
Це означає, що ГТС України 
необхідно модернізувати і 

підтримувати на максимально 
технічному рівні, щоб 

забезпечувати стабільні 
поставки газу до Європи», 
– сказав Гюнтер Оттінґер.

19 липня поточного року 
Ангела Меркель заявила про 
відмову від ідеї будівництва 

третьої нитки магістрального 
газопроводу «Північний 

потік», що розкриває нові 
можливості для української 
газотранспортної системи. 

На знімку: учасники конференції 
«Україна – Європейський 
Союз: на шляху до спільного 
енергетичного ринку»
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Наші об’єкти готові до зими

«П
роведені планово-попереджу-
вальні роботи та закачані об’єми 
природного газу дозволяють 

вчасно розпочати опалювальний сезон», — за-
значив головний інженер ДК «Укртрансгаз» Ігор 
Лохман під час свого виступу на виробничій на-
раді. В підземних сховища газу вже знаходиться 
20,4 млрд м3. природного газу, що дозволить 
пройти осінньо-зимовий опалювальний пе-
ріод. На час проведення наради процес зака-
чування газу в деяких підземних сховищах ще 
продовжувався.

У своїй доповіді Ігор Лохман відмітив, що 
протягом 9 місяців 2011 року газотранспортна 
система в цілому працювала надійно та вико-
нувала покладені на неї функції безперебій-
ного транспортування газу як для споживачів 
України так і для споживачів Європи. Головний 
інженер Трансгазу зробив акцент на те, що 
у зв’язку з виконанням заходів з підготовки 
об’єктів Компанії до роботи в осінньо-зимо-
вий період 2011 / 2012 року, газотранспортна 
система готова до стабільної роботи. Всім 
присутнім представникам управлінь магіст-

ральних газопроводів буди вручені паспорти 
готовності до роботи об’єктів ГТС в осінньо-
зимових умовах.

Готуй труби влітку
Готуватися до зими в Компанії почали ще 

на початку літа. Було розроблено відповідний 
план-графік необхідних заходів по всім підроз-
ділам Компанії, який був об’єднаний в загаль-
ний план. Для контролю виконання червне-
вим наказом № 223 призначені відповідальні. 
Обсяг ремонтних робіт оцінювався в 518 млн 
грн. У цьому році вдалося досягти найкращого 
фінансування ремонтної програми в порів-

5-7 жовтня на базі Богородчанського виробничого управління 
підземного зберігання газу пройшла виробнича нарада 
головних інженерів УМГ ДК «Укртрансгаз» під час якої 
обговорювались питання підготовки об’єктів ГТС
до осінньо-зимового періоду 2011–2012 рр.

О. О. Мостицька
ДК «Укртрансгаз»

Учасники виробничої 
наради оглядають 

промисловий 
майданчик 

Богородчанського 
виробничого 

управління підземного 
зберігання газу

Перший заступник директора ДК «Укртрансгаз» 
Мирослав Химко відповідає на запитання журналістів
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нянні з минулими роками. За фактом перера-
ховано 534,9 млн грн, що становить 103,3 % від 
плану. Для порівняння: при підготовці до осін-
ньо-зимового періоду 2009–2010 рр. на ці 
цілі витрачено 409,7 млн грн, в 2008 / 2009 рр. 
— 373,3 млн грн.

Слід відзначити, що стабільне фінансуван-
ня — приємна ознака нинішнього керівниц-
тва Компанії. Загалом на капітальне будів-
ництво в 2011 році планується направити 
3,1 млрд грн, що в 2,7 рази більше обсягів 
вкладень 2010 року.

Зроблений великий обсяг роботи. 
Проведена внутрішньотрубна діагностика 
1 265,5 км газопроводів, обстежено 598 оди-
ниць підводних і 214 — надводних пере-
ходів, проведено капітальні ремонти 35,05 км 
лінійної частини трубопроводів. Виконано 
очищення 3 303,9 км внутрішньої частини тру-
бопроводів — виконання 327 % від плану. 
Проведено реконструкцію та ремонти 349 
газорозподільних станцій, що на 25 % більше 
запланованого.

На компресорних станціях капітально 
відремонтовано 44 газоперекачувальних агре-

гати. У підземних сховищах відремонтовані 
37 свердловин. Перевірено технічний стан 
насосних установок і установок осушування 
газу та регенерації, відремонтовано трубопро-
води і запірна арматура. Запланований обсяг 
робіт виконано на об’єктах теплопостачання 
та соціальної інфраструктури: відремонтовано 
майже 30 будинків і 11 їдалень. Закуплено 
паливо, хімічні реагенти, обладнання та 
матеріали в необхідних обсягах.

Під прицілом відеокамер
Зазначимо, що виробнича нарада головних 

інженерів привернула не абияку увагу засобів 
масової інформації, які дуже прискіпливо 
цікавились широким колом питань. Останні 
місяці так звана «газова тема» не сходить з 
перших шпальт як вітчизняних, так і закор-
донних друкованих видань. Тому журналісти 
«атакували» керівників Компанії питаннями як 
складними політичними та виробничими, так 
і простими, з точки зору «газовиків», понятій-
ними. Під час імпровізованого брифінгу одна 
із журналісток поцікавилась у представників 
прес-служби компанії, чи заплановано про-

грамою заходів огляд безпосередньо сховищ 
газу. «Ми будемо спускатись у сховища?» 
— допитливо цікавилась дівчина. І яким же 
було її здивування, коли дізналась, що природ-
ний газ зберігається в природно-створених 
пластах земної кори, з яких раніше видобували 
природний газ.

Також журналісти цікавились і політичними 
аспектами, наприклад, які наслідки може мати 
можлива відмова Туреччини від постачання 
російського природного газу «західним мар-
шрутом» — через Україну, Румунію і Болгарію 
не призведе це до дестабілізації вітчизняної 
газотранспортної системи.

Як запевнили в «Укртрансгазі», мова йтиме 
лише про некритичне для ГТС зменшення 
обсягів транзиту газу. Адже окрім Туреччини 
газ із української труби в балканському 
напрямку отримує ще цілий ряд країн.

«Крім Туреччини, це й Румунія, і Болгарія, 
Македонія, Греція… Від цих магістральних 
газопроводів іде газозабезпечення наших 
промислових груп Одеського, Південного 
регіону. Всі ці питання будуть вирішені, і сис-
тема буде працювати в нормальному проек-
тному режимі», — пояснив головний інженер 
Компанії Ігор Лохман. 

Юрій Федорів, інже-
нер Богород чанського 
виробничого управлін-
ня підземного зберіган-
ня газу:

«Основними з показ-
ників якості газу являєть-
ся його вологість. Тобто 

точка роси на виході газу з підземного 
сховища, і взагалі, при проходженні його 
в газотранспортній системі через Україну. 
Підтримування її на належному рівні дає 
можливість виконувати зобов’язання 
по дотриманню належних фізико-хімічних 
параметрів природного газу регламентова-
них в технічній угоді про умови приймання-
передачі природного газу.»

Технічні аспекти 
Богородчанського ПСГ

Богородчанське виробниче управління 
підземного зберігання газу (ВУПЗГ) — струк-
турний підрозділ управління магістраль-
них газопроводів «Прикарпаттрансгаз» 
Дочірньої компанії «Укртрансгаз» ство-
рений в 1979 році з метою забезпечен-
ня надійності транзиту газу на експорт 
магістральними газопроводами: «Союз», 
«Уренгой–Помари–Ужгород», «Прогрес».

Розташування Богородчанського ПСГ 
останнім по ходу транспортування газу 
в ужгородському напрямку та безпосередня 
його близькість до МГ та кордону вивели 
його в ряд унікальних підземних сховищ 
газу Європи.

Чисельності обслуговуючого персоналу 
становить 322 чоловік. Очолює Богород-
чан ське ВУПЗГ: Мисліборський Леопольд 
Віта лійович.

Перший заступник 
директора 

ДК «Укртрансгаз» 
Мирослав Химко 

відкриває виробничу 
нараду

Система автоматизованого управління 
установки для осушення газу
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ині загальносвітовою тенденцією досягнен-
ня організаціями стійкого розвитку є побу-
дова їхньої діяльності відповідно до вимог 

міжнародних стандартів ISO 9001, 14001 і OHSAS 
18001 та перехід від окремих систем управління 
до так званих інтегрованих систем управління.

Інтегрована система управління — части-
на загальної системи управління організації, яка 
відповідає вимогам двох або більше стандартів 
(наприклад, система управління якістю (ISO 9001), 
система екологічного управління (ISO 14001), сис-
тема управління безпекою праці (OHSAS 18001) 
тощо) та функціонує як єдине ціле і спрямована 
на задоволення вимог усіх зацікавлених сторін.

З 2003 р. в ДК «Укртрансгаз» функціонує сис-
тема управління якістю, а з 2006 року — сис-
тема екологічного керування, які сертифіковано 
у національній системі сертифікації УкрСЕПРО від-
повідно до вимог ДСТУ ISO 9001: 2009 (сертифікат 
№ UA2.003.04290-10) та ДСТУ ISO 14001: 2006 (сер-
тифікат № UA2.003.02217-06).

Ураховуючи те, що керівництвом ДК 
«Укртрансгаз» було поставлено завдання у 2011 р. 
розробити та впровадити систему управління без-
пекою праці відповідно до вимог міжнародного 
стандарту OHSAS 18001, виникла необхідність її 
інтеграції з діючими системами управління (якістю, 
екологією) та подальшої сертифікації інтегрова-
ної системи управління у міжнародному органі з 
сертифікації.

Переваги впровадження та сертифікації інтег-
рованої системи управління в ДК «Укртрансгаз»:

— ринкові переваги (підвищення іміджу; 
забезпечення конкурентоспроможності, впев-
неність у тому, що ДК «Укртрансгаз» є надійним 
партнером);

— організаційно-адміністративні перева-
ги (підвищення ефективності взаємодії підрозділів 
різної функціональної підпорядкованості й геогра-
фічної розгалуженості, забезпечення виконання 

вимог європейських директив з питань функціону-
вання нафтогазових підприємств; підвищення ком-
петентності персоналу та його участі у поліпшенні 
системи; мінімізація та упорядкування нормативної 
документації);

— юридичні переваги (забезпечення від-
повідності законодавчим та іншим вимогам, поліп-
шення взаємовідносин зі споживачами, постачаль-
никами та контролюючими органами);

— фінансові переваги (скорочення витрат 
часу та інших ресурсів на розроблення, підтриман-
ня та удосконалення окремих систем управління, 
підвищення інвестиційної привабливості, знижен-
ня розмірів страхових внесків тощо).

Однією з головних цілей впровадження та сер-
тифікації інтегрованої системи управління в ДК 
«Укртрансгаз» відповідно до вимог міжнародних 
стандартів ISO 9001, 14001 і OHSAS 18001 є підтвер-
дження якості, надійності та безпеки технологіч-
них процесів і об’єктів газотранспортної системи 
України, підвищення ефективності менеджменту 
компанії, що ґрунтується на визнаних у всьому світі 
стандартизованих правилах управління.

Починаючи з вересня 2010 р. ДК «Укртрансгаз» 
співпрацює з ТОВ «ТЮФ Рейланд Україна» (пред-

ставник німецького концерну TUV Rheinland) та 
бере участь у реалізації проекту ROGSS (надійність 
систем постачання у нафтогазовій промисловості) 
в Україні.

Мета проекту — підвищити надійність менедж-
менту підприємств нафтогазової галузі України, 
застосовуючи міжнародний досвід та впроваджу-
ючи кращі світові практики.

У межах проекту ROGSS за умови мінімальних 
фінансових витрат з боку ДК «Укртрансгаз» пере-

дбачено виконання компанією «ТЮФ Рейнланд 
Україна» таких робіт:

— проведення діагностичного аудита на від-
повідність вимогам міжнародних стандартів ISO 
9001 «Системи менеджменту якості», ISO 14001 
«Системи екологічного менеджменту», OHSAS 
18001 «Система менеджменту професійної безпе-
ки й здоров’я»;

— організація консультаційних послуг з питань 
впровадження інтегрованих систем управління;

— надання послуг із проведення семінарів-
навчань для фахівців ДК «Укртрансгаз»;

— проведення предсертифікаційного та 
сертифікаційного аудиту з метою визначення від-
повідності інтегрованої системи управління ДК 
«Укртрансгаз» вимогам міжнародних стандартів 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Для реалізації проекту ROGSS між ДК 
«Укртрансгаз» та компанією «ТЮФ Рейнланд 
Україна» 06.06.2011 затверджено детальний план 
робіт з підготовки до сертифікації інтегрованої 
системи управління ДК «Укртрансгаз» та її філій 
відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Протягом 2011 р. згідно з планом виконано 
такі роботи:

— визначено базові об’єкти для підготов-
ки до сертифікації (УМГ «Прикарпаттрансгаз», 
Богородчанське ЛВУМГ, Богородчанске ВУПЗГ);

— 22-25 лютого 2011 р. проведено діагнос-
тичний аудит системи управління якістю, системи 
екологічного керування та системи управління 
безпекою праці відповідно до вимог міжнародних 
стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 на виз-
начених базових об’єктах;

— 15-17 березня 2011 р. проведено семінар-
навчання фахівців ДК «Укртрансгаз» з питань фун-
кціонування системи управління якістю відповідно 
до вимог ISO 9001: 2008 та підготовлено 37 внут-
рішніх аудиторів;

Підготовка до міжнародної 
сертифікації інтегрованої системи 
управління ДК «Укртрансгаз»
Розглянуто основні етапи підготовки до міжнародної сертифікації інтегрованої 
системи управління якістю, екологічного керування та управління безпекою праці 
ДК «Укртрансгаз» у межах реалізації проекту ROGSS. 

А. М. Клюнь 
ДК «Укртрансгаз»
О. А. Довгошея
А. О. Шевченко
НАЦ ДК «Укртрансгаз»

Ефективний менеджмент 
– це запорука успіху

у будь-якій сфері діяльності
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— 24–26 травня 2011 р. проведено семінар-
навчання фахівців філій ДК «Укртрансгаз» з питань 
функціонування системи управління безпекою 
праці відповідно до вимог OHSAS 18001:2007, під-
готовлено 42 внутрішніх аудитора;

— 5-7 липня 2011 р. проведено семінар-нав-
чання фахівців філій ДК «Укртрансгаз» з питань 
функціонування системи екологічного керування 
відповідно до вимог ISO 14001:2004, підготовлено 
23 внутрішніх аудитори;

— проводиться робота щодо розроблення 
документації інтегрованої системи управління, яка 
необхідна для сертифікації: «Політика інтегрованої 
системи управління УМГ», «Настанова інтегрова-
ної системи управління», «Переліки екологічних 
аспектів», «Переліки небезпек» (для визначених 
базового УМГ, ЛВУМГ та ВУПЗГ);

— розроблені типові документи буде нада-
но для адаптації та впровадження у інші філії ДК 
«Укртрансгаз», на які поширюється галузь сер-
тифікації;

— оформлено та подано заявку на сертифіка-
цію системи управління якістю, системи екологіч-
ного керування та системи управління безпекою 
праці відповідно до вимог міжнародних стандартів 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 до компанії «ТЮФ 
Рейнланд Україна».

Галузь сертифікації інтегрованої системи управ-
ління — транспортування та зберігання природ-
ного газу.

Для ефективного функціонування та впро-
вадження документації інтегрованої системи 
управління в апараті ДК «Укртрансгаз», філіях та 
їхніх виробничих відділеннях мають бути при-
значені представники керівництва (один або 
декілька) та відповідальні фахівці за системи 
управління якістю, екологічного управління та 
управління безпекою праці (за кожну систему 
окремо). Крім того, на об’єктах ДК «Укртрансгаз», 
які будуть представлені на сертифікацію, має 
бути обов’язково проведено внутрішні ауди-

ти інтегрованої системи управління та аналіз її 
функціонування з боку керівництва відповідно 
до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001.

Відповідно до вимог міжнародних стандартів 
ISO 17021-1, ISO 19011 та порядку проведення 
сертифікації систем управління, який діє у компанії 
TUV Rheinland, процес сертифікації інтегрованої 
системи управління ДК «Укртрансгаз» має включа-
ти такі етапи:

— подання заявки на сертифікацію, визначен-
ня обсягів та галузі сертифікації;

— надання до органу з сертифікації наявних 
(розроблених) документів інтегрованої системи 
управління;

— оцінка відповідності наданої документації 
вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 фахівцями органу з сертифікації;

— проведення предсертифікаційного аудиту 
на об’єктах ДК «Укртрансгаз» (в обсязі базових 
об’єктів);

Коментар експерта
Гінзбург Михайло 

Давидович, докт. техн. 
наук, начальник відділу 
розробки норматив-
но-методичної доку-
ментації Інституту 
тран спор ту газу ДК «Укр-
трансгаз».

Слід зауважити, що метою розроблен-
ня та впровадження інтегрованої системи 
управління ДК «Укртрансгаз» є підтверд-
ження якості, надійності та безпечності 
технологічних процесів і об’єктів газотран-
спортної системи України та підвищення 
ефективності менеджменту Компанії.

Викладену у статті технологію під-
готовки до міжнародної сертифікації 
інтегрованої системи управління якістю 
можуть застосовувати підприємства 
нафтогазової галузі в процесі створення 
своїх інтегрованих систем управління.

Стаття має важливе практичне зна-
чення для фахівців, які розробляють, впро-
ваджують та вдосконалюють системи 
управління якості.

— проведення сертифікаційного аудиту 
на об’єктах ДК «Укртрансгаз» (не менше 30 % 
від усього заявленого обсягу сертифікації (апа-
рат ДК «Укртрансгаз», Управління магістральних 
газопроводів та їхні виробничі відділення));

— у разі позитивної оцінки за результатами 
сертифікаційного аудиту прийняття рішення орга-
ном сертифікації щодо видачі сертифікату на інтег-
ровану систему управління ДК «Укртрансгаз»;

— проведення щорічних технічних наглядів 
за сертифікованою системою управління про-
тягом двох років (кожен рік не менше 30 % від 
усього обсягу заявленої галузі сертифікації).

Важливими складовими успішного впро-
вадження та функціонування міжнародної 
сертифікації інтегрованої системи управління 
ДК «Укртрансгаз», відповідно до вимог міжнарод-
них стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
є всебічна підтримка з боку керівництва та забез-
печення необхідними ресурсами на всіх рівнях 
керування. 
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1. Постановка задачі
Світовий досвід експлуатації магістраль-

них газопроводів (МГ) свідчить про те, що 
на компресорних станціях (КС), де відбу-
вається стиснення великих мас вибухоне-
безпечного природного газу до високих 
тисків, можуть виникати аварії з важкими 
економічними та соціальними наслідками.

Таким чином, зі збільшенням тривалості 
експлуатації компресорних станцій необ-
хідним стає періодичне діагностування 
основних трубопроводів високої сторони з 
метою отримання оцінок поточних залиш-
ків їхніх ресурсів довговічності і обґрун-
тування рішень щодо умов та дозволеної 
тривалості їхньої подальшої експлуатації.

2. Загальний підхід 
до побудови діагностичної 
процедури

Нині найбільш ефективними прямими 
методами контролю залишків ресурсів дов-
говічності конструктивних елементів є:

1) геодезичний контроль;
2) адгезіметрія захисних покриттів конс-

труктивних елементів;
3) електрометрія підземних елементів 

обладнання та систем їхнього електрохіміч-
ного захисту (ЕХЗ);

4) контроль гідрології та властивостей 
ґрунту;

5) контроль герметичності трубопро-
водів (витоки газу в атмосферу та переті-
кання через вироби трубопровідної запір-
ної арматури при закритому положенні);

6) візуально-вимірювальний контроль 
поверхонь конструктивних елементів;

7) ультразвукова товщинометрія;
8) аналіз хімічного складу, фазової та 

кристалічної структури конструкційних 
матеріалів;

9) контроль міцнісних властивостей 
конструкційних матеріалів;

10) ультразвукова дефектоскопія;
11) радіографічна дефектоскопія;
12) капілярна дефектоскопія;
13) магнітопорошкова дефектоскопія 

тощо.

Безпечна експлуатація 
технологічних трубопроводів 
компресорних станцій
Запропоновано прогресивні підходи до побудови процедури 
діагностики об’єктів газотранспортної системи.  

П. В. Корольов,
Ю. Д. Зябченко,
Д. В. Коломєєв,
НВЦ «Техдіагаз» ДК «Укртрансгаз»

Рис. 1. Загальна схема виконання комплексу робіт з паспортизації ТТО компресорної станції
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3. Діагностична процедура, 
що застосовується 
у ДК «Укртрансгаз»

У ДК «Укртрансгаз» процедуру періо-
дичного діагностування основних тру-
бопроводів високої сторони КС з метою 
їхньої подальшої безпечної експлуатації 
було введено до складу регламенту тех-
нічної експлуатації обладнання у 2004 
р. під назвою «паспортизація трубопро-
водів технологічної обв’язки КС» (далі 
— паспортизація ТТО КС). На той час 
близько 90 % КС компанії вже знаходили-
ся в експлуатації понад 10 років, а близь-
ко 48 % — більше 20 років.

Нормативною базою вказаної діагнос-
тичної процедури став розроблений 
на замовлення Укртрансгазу колективом 
фахівців Держгірпромнагляду України 
«Регламент паспортизації технологіч-
них трубопроводів обв’язок обладнання 
компресорної станції» (далі — регла-
мент); у 2007 р. вступила в дію друга 
редакція цього нормативного документу. 
Регламент містить описи методичного та 
організаційного забезпечень паспорти-
зації ТТО КС у ДК «Укртрансгаз».

На рис. 1 зображено передбачену рег-
ламентом загальну схему її виконання. 

Як видно, основним елементом органі-
зації виконання є спеціальна експертна 
комісія, що створюється наказом керівни-
ка газотранспортного підприємства (одно-
го з управлінь магістральних газопроводів 
(УМГ)) з його відповідальних технічних 
фахівців, включаючи співробітників стан-
ції, а також з фахівців власних та сторонніх 
діагностичних підрозділів, що виконують 
роботи на об’єктах ДК «Укртрансгаз».

Регламент передбачає два етапи 
діагностування трубопроводів технологіч-
ної обв’язки станції: обов’язкові та розши-
рені обстеження. У разі, коли на основі 
обов’язкових обстежень вдається отри-
мати достатньо повну та точну оцінку 
технічного стану (ТС) ТТО КС, може бути 
ухвалено рішення про недоцільність роз-
ширених обстежень взагалі.

Коментар експерта

Ізбаш Віктор Іва-
нович, канд. техн. 
наук,  начальник 
управління експлу-
атації та реконс-
трукції компресор-
них станцій ДК «Укр-

транс газ».
Викладені авторами в статті матеріа-

ли містять практичну цінність та ство-
рюють передумови для розвитку існу-
ючих основ безпечної експлуатації 
технологічних трубопроводів компре-
сорних станцій.

Рис. 2. Залежність дозволеної календарної тривалості подальшої експлуатації трубопроводів 
tдозв від основних параметрів її призначених умов: обсягу робіт з відновлення їх технічного стану 
після паспортизації ОВТС ; дозволеного рівня їх навантаження Ндозв (Н0

розр – розрахунковий рівень 
навантаження трубопроводів в момент вводу КС в експлуатацію)

Рис. 3. Кількість компресорних станцій МГ ДК «Укртрансгаз», на яких завершено роботи з паспортизації 
трубопроводів технологічної обв’язки
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Обов’язкові обстеження ТТО включають 
такі роботи, що виконуються у встановле-
них регламентом фіксованих обсягах:

1) підбір, відновлення (за необхідності) 
та аналіз даних проектної, виконавчої та 
експлуатаційної документації КС;

2) тривимірна геодезична зйомка;
3) електрометрія підземних ТТО та сис-

тем їхніх ЕХЗ;
4) контроль властивостей ґрунту;
5) контроль вібрації надземних ТТО, 

визначення їхніх зруйнованих та ненаван-
тажених опор шляхом аналізу параметрів 
вібрації;

6) повнопрофільне шурфування підзем-
них ТТО в місцях, визначених на основі 
аналізу даних документації КС та їхньої 
електрометрії;

7) зовнішній огляд ТТО, у тому числі 
в шурфах;

8) адгезіметрія захисних покриттів ТТО, 
у тому числі в шурфах;

9) ультразвукова товщинометрія ТТО, 
у тому числі в шурфах.

Після завершення розширених обсте-
жень експертна комісія здійснює остаточну 
оцінку ТС та ухвалює рішення про призна-
чені умови та дозволену календарну три-
валість подальшої (до наступної паспорти-
зації) експлуатації трубопроводів tдозв.

До основних параметрів призначених 
умов подальшої експлуатації ТТО КС нале-
жать:

по-перше, обсяг робіт з відновлення 
ТС (усунення виявлених значущих дефек-
тів (несправностей)) трубопроводів після 
їхньої паспортизації ОВТС;

по-друге, дозволений рівень наванта-
ження трубопроводів (у загальному випад-
ку деяка функція значень тиску, темпера-
тури, витрати та інших параметрів потоку 
газу, що транспортується, а також парамет-
рів навколишнього середовища) Ндозв;

по-третє, параметр інтенсивності 
діагностування трубопроводів, що врахо-
вує частоту та глибину контролю їхнього 
технічного стану процедурами, призначе-
ними до реалізації на КС на період часу 
до наступної паспортизації ТТО.

Характер залежності величини tдозв від 
перших двох з указаних параметрів пока-
заний на рис. 2.

Паспортизація ТТО КС закінчується тим, 
що:

1) відповідно до призначених умов 
подальшої експлуатації трубопроводів 
здійснюється відновлення їхнього техніч-
ного стану;

2) для забезпечення подальшого пог-
либленого моніторингу ТС підземних тру-
бопроводів у місцях їхнього шурфування 

встановлюються такі додаткові штатні тех-
нічні засоби діагностування, як піднесені 
над поверхнею землі геодезичні марки 
та неполяризовані електроди контролю 
їхнього електричного потенціалу;

3) обладнання та територія КС приво-
дяться до нормального робочого стану 
(зокрема відновлюються за необхідності 
захисні покриття елементів обладнання та 
рослинність території).

Після цього подальша експлуатація ТТО 
станції здійснюється на режимах їхнього 
функціонування та технічного обслугову-
вання (у тому числі діагностування), які 
відповідають її призначеним умовам.

Найважливішим підсумком виконання 
вищевказаного комплексу робіт згідно з 
регламентом є паспорт трубопроводів тех-
нологічної обв’язки компресорної станції 
(далі — паспорт), що містить:

1) протоколи засідання експертної 
комісії;

2) формуляри з результатами 
обов’язкових та розширених обстежень 
ТТО;

3) остаточну оцінку технічного стану 
ТТО з рішенням про призначені умови та 
дозволену календарну тривалість їхньої 
подальшої експлуатації;

4) акти виконаних робіт з відновлення 
технічного стану ТТО відповідно до при-
значених умов їхньої подальшої експлу-
атації.

Паспорт у паперовій та електронній 
формах стає частиною експлуатаційної 
документації КС.

Особливу значущість серед матеріалів 
паспорта мають результати тривимір-
ної геодезичної зйомки трубопроводів, 
що містять, по-перше, установчі відо-
мості про всі їхні конструктивні елементи 
(опори, вироби трубопровідної армату-
ри, фасонні вироби, зварні та фланцеві 
з’єднання) та, по-друге, дані про просто-

Рис. 5. Приклади відсутності правильного з’єднання трубопроводу з його опорою 

Рис. 4. Зруйнування опори трубопроводу
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рове позиціонування цих елементів. Саме 
вказані результати можуть стати основою 
побудови електронної бази даних, яка 
буде:

1) містити всю інформацію паспорта;
2) давати змогу розробляти зручні 

для користувача діалогові програми пошу-
ку необхідних даних паспорта та їхнього 
аналізу, у тому числі статистичного;

3) придатною для включення до складу 
створюваної в даний час геоінформацій-
ної системи (ГІС) технологічних об’єктів 
ДК «Укртрансгаз».

4. Результати робіт 
в ДК «Укртрансгаз»

Станом на початок 2011 р. сформувала-
ся така номенклатура виявлених у процесі 
паспортизації значущих (що підлягають 
усуненню) дефектів ТТО КС:

— зруйнування опори трубопроводу 
(рис. 4);

— відсутність правильного з’єднання 
трубопроводу з його опорою (рис. 5);

— середньоквадратичне значення 
віброшвидкості поверхні трубопроводу 
хоч би в одному з напрямків перевищує 
11,2 мм / с;

— мала глибина залягання підземного 
трубопроводу;

— наявність на території компресор-
ної станції таких трав, кущів та дерев, які 
здатні своїми довгими та сильними корін-
нями пошкодити підземні трубопроводи 
(їх захисне покриття);

— неоптимальний режим роботи уста-
новки катодного захисту підземних тру-
бопроводів;

— зруйнування анодних заземлень 
установки катодного захисту підземних 
трубопроводів;

— неякісне захисне покриття трубоп-
роводу (відсутність суцільності покриття, 
відсутність адгезії покриття та трубопро-
воду);

— зруйнування захисного покрит-
тя трубопроводу (найчастіше на теплих 
вихідних трубопроводах обв’язки нагні-
тачів, трубопроводах обв’язки установок 
охолоджування газу та вихідних шлейфах 
станції);

— корозійне пошкодження трубопро-
воду;

— механічне пошкодження трубопро-
воду;

— наявність у складі трубопроводу 
ланки з недостатньою міцністю (з недо-
статньою товщиною стінки).

Якщо поставити задачу аналізу про-
цесів появи дефектів ТТО КС та подальшої 
розробки організаційно-технічних заходів, 
спрямованих на мінімізацію їхнього появу 
в майбутньому, то для її вирішення важли-
во виходити з розуміння того, що загалом 
несправність технічного об’єкта може бути 
результатом послідовного чи одночасного 
впливу таких чинників:

1) недоліки проекту об’єкта;
2) недоліки в технології створення 

(виготовлення, будівництва, монтажу) 
об’єкта;

3) порушення технології ремонту 
об’єкта;

4) порушення технології експлуатації 
об’єкта;

5) природні процеси руйнування 
об’єкта під час його експлуатації;

6) аномальна дія зовнішнього сере-
довища (геофізичні, погодно-кліматичні, 
біосферні та техногенні фактори).

5. Перспектива
Інформація про результати роботи ком-

пресорних станцій, яка поступово виникає 
та накопичується у базах даних газотранс-
портних підприємств, дає можливість оці-
нювати ефективність чинних регламентів 
технічної експлуатації парків обладнання 
станцій, у тому числі діючих комплек-
сів процедур діагностування цих парків. 
На основі результатів такого оцінювання, 
а також даних про оновлення арсеналу 
методів та засобів технічної експлуатації 
(у тому числі діагностування) обладнання, 
періодично ухвалюються рішення щодо 
необхідності та напрямків коригування 
вказаних регламентів та процедур.

Нині назріває потреба коригування 
чинної в ДК «Укртрансгаз» діагностичної 
процедури паспортизації ТТО КС і серед 
доцільних напрямків такого коригування є:

— контроль поздовжніх зварних швів 
трубопроводів, оскільки при навантаженні 
циліндричної оболонки тиском її колові 

напруження перевищують осьові у два 
рази.

— контроль ТС основних конструктив-
них елементів фасонних виробів трубоп-
роводів, включаючи конструктивні еле-
менти корпусів виробів трубопровідної 
арматури.

— збільшення переліку робіт, які можуть 
входити, на підставі рішення експертної 
комісії, до складу розширених обстежень 
ТТО, додавши до нього, зокрема, конт-
роль гідрології ґрунту, контроль герме-
тичності трубопроводів, внутрішньотрубну 
дефектоскопію, роз’єднання трубопроводу 
з метою безпосереднього визначення його 
накопиченої пружної деформації, розраху-
нок міцності «проблемних» конструктивних 
елементів трубопроводів з урахуванням 
геометричних характеристик виявлених 
комплексів (кластерів) дефектів.

— можливість використання методу 
планування експерименту із застосуван-
ням генератора випадкових чисел при 
призначенні програми реалізації певного 
методу діагностування для контролю тех-
нічного стану ТТО певного КЦ (для призна-
чення конкретних контрольних перерізів 
та точок ТТО у рамках заданого загального 
обсягу контролю). Це дасть можливість 
значно (на десятки відсотків) скоротити 
вартість контролю при забезпеченні необ-
хідної достовірності його результатів. Саме 
такий підхід використовується у багатьох 
країнах при організації контролю ТС різно-
манітних технічних об’єктів. 

Рис. 6. Корозійне пошкодження трубопроводу
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лектрохімічний захист базується на зако-
номірному зниженні швидкості розчинен-
ня металу труб газопроводів при зміщен-

ні його потенціалу у від’ємні значення відносно 
до потенціалу корозії.

Метод катодної поляризації передбачає 
зміщення електродного потенціалу металу тру-
бопроводів до від’ємних значень захисного 
потенціалу, при яких швидкість розчинення мета-
лу стає практично припустимою. Таким чином, 
захисний потенціал є єдиним критерієм захисної 
дії при електрохімічному захисті.

Всі магістральні трубопроводи, крім надзем-
них, незалежно від умов експлуатації підлягають 

ЕХЗ. Електрохімічний захист трубопроводів пови-
нен забезпечувати протягом всього періоду екс-
плуатації захищеність по протяжності — з потен-
ціалами за абсолютним значенням не менше 
мінімального і не більше максимального, а захи-
щеність у часі — не менше 94 % на рік згідно 
ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магіст-
ральні. Загальні вимоги до захисту від корозії.

При катодному захисті до газопроводу при-
єднується від’ємний полюс джерела постійного 
струму. Додатний полюс джерела струму при-
єднують до анодного заземлення. При вмиканні 
джерела струму утворюється електричне коло: 
плюсова клема джерела струму — анодне зазем-

лення — ґрунтовий електроліт — газопровід 
— мінусова клема джерела.

Установка катодного захисту (УКЗ) — це функ-
ціонально об’єднана в електричне коло сукупність 
відновлювальних технічних засобів, що призначені 
для катодної поляризації трубопроводу зовнішнім 
струмом. УКЗ складається з перетворювача (вип-
рямляча), анодного заземлення, з’єднувальної лінії 
постійного струму, захисного заземлення; може 
мати електрод порівняння тривалої дії, що не поля-
ризується, датчик поляризаційного потенціалу, 
блоки дистанційного контролю й регулювання 
параметрів захисту, лічильники роботи установки. 
Важливим елементом катодної установки є анодне 
заземлення, призначене для електричного кон-
такту позитивної клеми перетворювача з ґрунтом 
при накладанні на газопровід зовнішнього струму, 
від технічного стану якого в значній мірі зале-
жить режим роботи перетворювача, відповідно — 
величина захисних потенціалів на трубопроводі, 
загальне споживання електроенергії, потенційна 
потужність УКЗ в цілому.

За глибиною встановлення розрізняють такі 
анодні заземлення: глибинні та поверхневі.

Спорудження анодного заземлення пов’язане 
зі значними витратами, тому при виборі анодного 
заземлення треба враховувати техніко-економічні 
показники, беручи до уваги питомий електроопір 
ґрунту, глибину промерзання, розміщення суміж-
них підземних металевих споруд, місцеві умови.

Монтаж анодних заземлень проводиться під 
час будівництва та капітальних ремонтах УКЗ, як 
правило, підрядними організаціями.

Капітальний ремонт УКЗ має проводить-
ся раз у п’ять років у відповідності із СОУ 
60.3-30019801-088:2011 Магістральні газопрово-
ди. Засоби електрохімічного захисту. Правила 
експлуатування та ремонту.

Покращення захисту 
магістральних газопроводів 
від підземної корозії
Представлені шляхи вирішення проблеми оптимізації режимів 
роботи і подовження міжремонтного циклу установок 
катодного захисту на прикладі Яготинського ЛВУМГ

Н. М. Андріїшин, Г. І. Савкун,
Яготинське ЛВУМГ

Рис. 1. Схема катодного захисту. 1 – газопровід; 2 – місце приєднання дренажного кабелю; 3 – кабельний 
вимірювальний вивід від труби; 4 – контрольно-вимірювальний пункт на газопроводі; 5 – перетворювач 
катодного захисту; 6 – пункт приєднання з’єднувальної лінії до анодного заземлення; 7 – кабель 
з’єднувальної лінії постійного струму; 8 – електроди анодного заземлення.
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тродів відстань між анодами в траншеї повинна 
бути не менше 10 м.

Отже, оптимізація режимів роботи перетво-
рювачів УКЗ лінійної частини МГ, а саме — під-
силення анодних заземлень УКЗ шляхом вико-
ристання металобрухту (відбракованих сталевих 
труб) в якості підповерхневого АЗ з горизонталь-
ним розташуванням електродів, дозволяє змен-
шити опір кола УКЗ — відповідно прикладену 
напругу та вихідну робочу потужність перетво-
рювачів, а також значно підвищити захищеність 
МГ від ґрунтової корозії. Економія електроенергії 
від впровадження цього заходу вираховується 
по формулі:

де Р1 — робоча потужність перетворювачів УКЗ 
до підсилення АЗ, кВт; Р1 — робоча потужність 

перетворювачів УКЗ після підсилення АЗ, кВт; 
Тукз — число годин роботи перетворювачів УКЗ 
(безперервний цикл).

Термін виконання робіт з виготовлення та 
монтажу підповерхневого анодного заземлення 
УКЗ становить 1-3 дні. На всіх УКЗ Яготинського 
ЛВУМГ де виконано підсилення анодних 
заземлень, шляхом використання непридат-
них для подальшої експлуатації відпрацьова-
них сталевих труб МГ в якості підповерхневих 
заземлень з горизонтальним розташуванням 
електродів, спостерігається стабільний у часі 
режим роботи перетворювачів, і як результат 
— наявність нормованих захисних потенціалів, 
захищеність трубопроводів по протяжності та 
в часі. Зменшення електричного опору анодних 
заземлень дає можливість підвищувати захис-
ний струм в електричному ланцюзі катодної 

установки, відповідно збільшується 
зона дії електрохімічного захисту 
на ділянці газопроводу по протяж-
ності.

Мінімум витрат, простота монтажу 
підповерхневих анодних заземлень 
УКЗ, виконання в стислі строки без залу-
чення сторонніх підрядних органі-
зацій, економічний ефект і головне 
— надійний електрохімічний захист 
магістральних газопроводів та підзем-
них комунікацій від ґрунтової корозії 
є запорукою безаварійної роботи ГТС 
ДК «Укртрансгаз» в цілому. 

Література
1. Технічна експлуатація сис-
тем захисту від підземної 
корозії магістральних газопро-
водів / В. В. Розгонюк, Ю. П. Гужов, 
Ю. П. Кузьменко, В. А. Шишківський. 
— Київ, Росток, 2000.
2. ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи 
сталеві магістральні. Загальні 
вимоги до захисту від корозії.
3. СОУ 60.3-30019801-088:2011 
Магістральні газопроводи. Засоби 
електрохімічного захисту. Правила 
експлуатування та ремонту.
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Рис. 2. Конструктивне виконання підповерхневого анодного заземлення з горизонтальним 
розташуванням електродів

Службою протикорозійного захисту Яготинського 
ЛВУМГ проводяться роботи по підсиленню анодного 
заземлення

Практика експлуатації трубопроводів свідчить, 
що ідеального захисного покриття не існує. Навіть 
при ретельному виконанні захисне покриття 
в процесі експлуатації старіє: втрачає діелектрич-
ні властивості, водостійкість тощо. Застосування 
електрохімзахисту — катодної поляризації повер-
хні труби в мікропорах і в місцях пошкоджень 
ізоляційних покриттів зводить до мінімуму небез-
пеку корозійного руйнування газопроводів.

Рішенням проблеми забезпечення нормо-
ваних захисних потенціалів на МГ у відповід-
ності з вимогами ДСТУ 4219-2003, оптимізації 
режимів роботи та подовження міжремонтного 
циклу УКЗ Яготинського ЛВУМГ з 2007 року стало 
впровадження технології підсилення анодних 
заземлень. Матеріалом для підсилення анодних 
заземлень використовуються зношені, непридат-
ні для подальшої експлуатації сталеві труби газоп-
роводу, відбраковані після капітального ремонту 
ділянки МГ Шебелинка–Полтава-Київ Ду 700 мм.

Конструктивно підсилення анодного заземлен-
ня з використанням труб б / в Ду 700 мм (або інших 
старих сталевих труб різного діаметру) в якості 
підповерхневого анодного заземлення з горизон-
тальним розташуванням електродів виконуєть-
ся наступним чином: труба довжиною 10–12 м 
очищається від залишків ізоляційного покриття, 
для кращого контакту з ґрунтом в місці закладання, 
розрізається на дві однакові частини вздовж.

По краях розрізаних труб з внутрішньої сто-
рони приварюються контактні болти для подаль-
шого під’єднання кабелю від перетворювача 
УКЗ та для з’єднання електродів заземлення 
між собою. Для ефективної роботи катодної 
установки та підповерхневого анодного зазем-
лення на об’єкті вибирається місце закладання 
і монтажу із найменшим електроопором ґрунту. 
Екскаватором виривається траншея, котлован 
глибиною 2-3 м необхідної дов-
жини. Дно траншеї вирівнюється 
і засипається струмопровідни-
ми матеріалами (гранульованим 
коксом, вугіллям, графітом або їх 
сумішами) для зменшення опору 
розтікання, розчинності матеріалу 
анодних електродів та полегшен-
ня виділення утворюваних на ано-
дах газів. На шар коксової засипки 
укладаються електроди анодного 
заземлення та з’єднуються кабе-
лем у подвійній ізоляції. Місця 
контактів електричного кабелю 
з електродами ізолюються бітум-
ною мастикою, щоб до них не було 
доступу вологи протягом експлу-
атації, тому що в місці контакту 
з електродом кабель особливо 
руйнується. Змонтоване анодне 
заземлення присипається кок-
совою засипкою та трамбується 
ґрунтом. Конструктивне виконан-
ня заземлювачів забезпечує якісне 
контактування електродів з ґрун-
том по всій площині — перехід-
ний опір на межі анод — ґрунт 
зводиться до мінімуму.

Для усунення екрануючого 
ефекту струму розтікання з елек-
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магістральні газопроводи, де повною мірою 
будуть реалізовані сучасні технології диспет-
черського управління, автоматизації техно-
логічних процесів. Буде отримано додатко-
вий енергозбережний і економічний ефект 
не лише за рахунок сучасного компресорно-
го устаткування, але і за рахунок розрахунку 
і реалізації оптимальних режимів транспорту 
газу по газопроводу в динаміці.

Піддані реконструкції електропривідні ком-
пресорні станції було введено в експлуатацію 
у 1980–1982 рр. і напрацювання газопере-
качувальних агрегатів з початку експлуатації 
становить до 105 тис. год. На початок реконс-
трукції технологічні трубопроводи компре-
сорних станцій не відповідали вимогам нових 
нормативних документів. Електротехнічне і 
технологічне устаткування, системи автомати-

Підвищення 
енергоефективності 
газотранспортної системи
Розглянуто концепцію підвищення енергоефективності 
газотранспортної системи шляхом переходу до малолюдних 
технологій під час проектування та реконструкції 
компресорних станцій

Р. М. Говдяк, докт. техн. наук 
Генеральний директор
Інжинірингова компанія «Машекспорт»
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ині і в осяжному майбутньому пріо-
ритет світового рівня у різних сфе-
рах людської діяльності визначає 

економія енергетичних ресурсів.
Споживання енергетичних ресурсів є 

однією з основних статей витрат у вироб-
ничій діяльності газотранспортного підпри-
ємства.

У процесі розробки проектної документації 
на об’єкти транспорту газу першість віддається 
комплексним рішенням і проектам, що дають 
змогу отримати мультиплікаційний ефект. 
Прикладів таких рішень в Інжиніринговій ком-
панії «Машекспорт» за останні роки реалі-
зовано немало. Одним з найбільш важливих 
і показових є робота з розробки проектів 
газопроводу «ГПЗ–Парабель–Кузбас» ТОВ 
«Газпром трансгаз Томськ».

Газопровід «ГПЗ–Парабель–Кузбас» Ду 
1 020 мм та проектною продуктивністю 
8,2 млрд м3 / добу був побудований у 1981 р. 
На газопроводі споруджено 6 компресор-
них станцій (КС). На них встановлено елек-
троприводні газоперекачувальні агрегати 
(ЕГПА) типу СТД 4000-2 у будівлях компре-
сорних цехів.

За розробленим проектом фахівців ІК 
«Машекспорт» завершено реконструкцію 
і успішно експлуатується дві компресорні 
станції, ще три — у стадії реконструкції. 
У 2013 р. планується завершити реконструк-
цію усіх шести компресорних станцій, що 
дасть змогу разом з виведеною на проектні 
тиски лінійною частиною отримати сучасні 

Рис. 1. Реконструкція і технічне переозброєння електропривідних компресорних станцій. 
Газопровід «ГПЗ–Парабель–Кузбас» ТОВ «Газпром транс газ Томськ» КС «Володино»
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зації технологічних процесів морально і фізич-
но застаріли. Старі газоперекачуючі агрегати 
мали обмежені можливості по регулюванню їх 
продуктивності.

Ці обставини не лише призводили 
до більш високих витрат на транспортуван-
ня газу, але і знижували надійність і безпеку 
газотранспортної системи.

Основним завданням проекту реконструк-
ції компресорних станцій, що був розроблений 
фахівцями ІК «Машекспорт», стало підвищен-
ня надійності, економічності транспорту газу, 
поступальний переклад виробничих об’єктів 
газопроводу на високий рівень автоматизації, і 
малолюдні технології, поліпшення умов праці і 
зниження негативної дії на довкілля.

Розроблений проект дасть можливість 
збільшити проектну продуктивність компре-
сорних станцій з 25 до 33 млн м3 / добу, при 
цьому знизиться загальна встановлена потуж-
ність ЕГПА з 128 МВт до 88 МВт. Проектом 
передбачено заміну 32 газоперекачуючих 
агрегатів на 22 сучасних комплектних елект-
роприводних агрегати типу ЕГПА-4,0.

Ці агрегати оснащені системами плав-
ного пуску і регулювання частоти обертан-
ня ротора, магнітними підвісами роторів 
електродвигуна і відцентрового нагнітача. 
Використовується система газодинамічних 
ущільнень нагнітача, що дало змогу відмо-
витися від маслогосподарства.

Встановлювані газоперекачуючі агрега-
ти не мають аналогів в Росії і світі, виконані 
на вищому технічному рівні. У розробці 
агрегатів брали участь фахівці фірм Сименс, 
С2М, Конвертим.

У результаті проекту реконструкції 
компресорних станцій однією з основних 
переваг у галузі енергозбережних техноло-
гій є застосування частотно-регульованих 
приводів на основі асинхронних електро-
двигунів і напівпровідникових перетворю-
вачів частоти. Ця система дає можливість 
значно понизити споживання електричної 
енергії.

Вибір на користь технології застосуван-
ня частотно-регульованих електроприводів 
робиться з огляду на те, що ця технологія є 
найекономічніше ефективною під час екс-
плуатації магістральних газопроводів, пра-
цюючих в змінних технологічних режимах 
перекачування газу.

Окрім прямого ефекту від виключен-
ня непродуктивних витрат енергії при 
регулюванні з використанням поворотно-
направляючих апаратів, додатковий ефект 
у процесі використання частотно-регульо-
ваного електроприводу забезпечується 
високим значенням ККД самого нагніта-
ча. Застосування частотно-регульованого 
приводу дає змогу зменшити зношування 
основного устаткування.

З метою забезпечення високої надій-
ності і керованості ГТС, переходу до мало-
людних технологій під час експлуатації, 
наші розробки передбачають впроваджен-
ня системи телемеханіки і автоматичного 

управління на усіх об’єктах транспорту газу 
газопроводу «Парабель–Кузбас».

Модернізація і заміна релейної автомати-
ки електропривідних компресорних станцій 
на сучасні мікропроцесорні системи автома-
тичного регулювання агрегатів і цеху входить 
в проект комплексної реконструкції електро-
привідних компресорних станцій.

Застосування мікропроцесорних систем 
управління дає змогу об’єднати різні сис-
теми автоматики і телемеханіки об’єктів 
газотранспортної системи в єдину цен-
тралізовану систему автоматизованого 
управління технологічними процесами 
транспорту газу.

Проект реконструкції компресорних 
станцій передбачає їх роботу в автома-
тичному режимі під управлінням системи 
регулювання. Реалізовано управління ком-
пресорною станцією «Володино» з цен-
трального диспетчерського пункту ТОВ 
«Газпром трансгаз Томськ» в м. Томську. 
Система автоматики КС здійснює підтримку 
заданого тиску, об’єму перекачування, або 
ступеню стискування, шляхом включення 
необхідної кількості газоперекачуючих 
агрегатів і регулювання їх продуктивності.

Активна автоматизація технологіч-
ного процесу транспорту газу відкрила 
нові можливості для модернізації системи 
диспетчерського управління Замовника. 
Відбувається централізація управління 
на верхньому рівні диспетчерської служби, 
і оптимізація чисельності персоналу комп-
ресорних станцій.

Реалізація цього проекту, завершення 
реконструкції електропривідних станцій і 
повна телемеханізація магістральних газоп-
роводів дадуть можливість ТОВ «Газпром 
трансгаз Томськ» перейти до малолюдних 
технологій в транспорті газу.

Розробки Інжинірингової компанії 
«Машекспорт» дали можливість у 2011 р. 
на об’єктах газопроводу впровадити в екс-
плуатацію автоматизовану інформаційно 
вимірювальну систему комерційного обліку 

електроенергії, яка дала змогу проводи-
ти аналіз показників енергоефективності 
електроприводних компресорних станцій.

Фахівцями «Машекспорту» відпрацьований 
механізм постійного збору і аналізу роботи 
газотранспортної системи з використанням 
програмно-обчислювального комплексу моде-
лювання «АСТРА-газ». Таким чином оцінюється 
ефективність роботи газотранспортної системи 
Замовника і визначаються найбільш економічні 
режими транспортування газу.

На підставі отримуваних даних і їх аналі-
зу аналогічно оптимізується завантажен-
ня усіх агрегатів і вибираються найбільш 
ефективні умови роботи газотранспортної 
системи.

Так, наприклад, за 7 місяців 2011 р. об’єм 
економії за рахунок оптимізації режимів 
роботи тільки однієї реконструйованої КС 
«Володино» склав 2,8 МВт·год, що еквіва-
лентне 800 тис. м3 газу.

Забезпечується додаткова економія вит-
рат на купівлю електроенергії за рахунок 
нижчого тарифу, отриманого через від-
сутність дисбалансу планових і фактичних 
величин витрати електроенергії.

У результаті реалізації нашого проек-
ту буде вирішено стратегічне завдання — 
перетворити об’єкт Замовника в сучасне 
високотехнологічне підприємство.

Реалізація наших проектних рішень 
реконструкції електроприводних компре-
сорних станцій дасть змогу:

— підвищити надійність і безпеку екс-
плуатаційної діяльності,

— забезпечити істотне зниження екс-
плуатаційних витрат за рахунок якісної 
оптимізації режиму роботи газотранспорт-
ної системи;

— організувати експлуатацію на при-
нципах малолюдних технологій;

— підвищити економічну ефективність 
виробництва в цілому;

— забезпечити базу для розширення 
виробничих потужностей і реалізації перс-
пективних газотранспортних проектів. 
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Рис. 2. Система централізованого управління компресорних станцій
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Використання енергії сонця для 
виробництва штучного холоду

Н
ині сонячну енергію використовують 
безпосередньо або за допомогою со-
нячних колекторів як теплову енергію 

для нагрівання води, сушіння різних матеріалів 
тощо. Однак таке її використання малоефек-
тивне і можливе лише у світлий період доби.

Більш доцільно перетворювати сонячну 
енергію, наприклад, за допомогою фотоволь-
таїчних батарей на електричну енергію, котру 
зручніше використовувати, і за допомогою 
акумуляторів накопичувати й витрачати вночі, 
тобто за відсутності радіації.

Проблема використання енергії сонця 
для виробництва штучного холоду є недостат-
ньо вивченою. Проте такий напрямок дослід-
жень є актуальним і містить наукову та прак-
тичну цінність, оскільки існує достатньо широ-
кий спектр галузей вітчизняної промисловості, 
у тому числі і нафтогазова промисловість, де 
використання холоду є невід’ємним елементом 
успішного виконання технологічного процесу.

Особливо актуальні такі дослідження у кон-
тексті того, що Україна бере участь у проекті ЕС 
INCO, який передбачає обмін з Європейським 
союзом вітчизняними прогресивними досяг-
неннями у сонячній енергетиці.

Розроблена авторами сонячна адсорбцій-
на установка (рис. 1) складається з послідовно 
з’єднаних патрубками генератора — адсор-
бера 1, розміщеного в корпусі геліонагрівача 
2, повітряного конденсатора 3 та збірника 
рідкого хладогенту 4, який знаходиться у під-
доні 5 з водою та розташований в холодильній 
камері 6, до якої під’єднаний крановий вузол 
10 з патрубком 11.

Генератор-адсорбер являє собою корпус, 
який заповнений гранульованим сорбентом 
7 та має в нижній частині щільовий канал 
8, який слугує для відводу та підводу парів 
хладогенту. Слід зазначити, що поверхня 
генератора-адсорбера 9 вкрита селективним 
покриттям, наприклад, «чорний хром» або 
«чорний нікель».

Запропонована авторами сонячна адсорб-
ційна установка працює у такий спосіб. У денний 
час сонячне випромінювання, що поступає 
в геліонагрівач 2, поглинається поверхнею 
9 генератора-адсорбера 1 і наявний у ньому 
насичений хладогентом сорбент 7 нагрівається 
до температури 100–110 ˚С. Час розігрівання 
становить приблизно три години. Під час нагрів-
вання з сорбенту під високим тиском пари 
хладогенту по щільовому каналу 8 поступають 
у повітряний конденсатор 3 та конденсуються 
в ньому, а рідкий хладогент стікає в збірник 4.

Денний цикл закінчується практично пов-
ною регенерацією сорбенту та накопиченням 
хладогенту в збірнику у рідкому вигляді. Після 
заходу сонця сорбент 7 в генераторі-адсор-
бері 1 застигає, і тиск в системі зменшується. 
При цьому рідкий хладогент у збірнику 4 
починає кипіти при низькому тиску (і відповід-
но при низькій температурі) з одночасним 
виробництвом холоду. Утворений при цьому 
кипінні пар хладогента поступає в генера-
тор-адсорбер, де поглинається сорбентом, 
а вироблений холод акумулюється водою, 

яка замерзає у піддоні 5. Цикл закінчується 
випаровуванням хладогенту в збірнику 4 та 
утворенням льоду в піддоні 5.

На наступний день під час повторення 
циклу накопичення рідкого хладогенту темпе-
ратура в холодильній камері 6 підтримується 
за рахунок танення льоду, який розташований 
у піддоні 5. 

Утворений холод пропонується відводити 
споживачу з холодильної камери 6 за допомо-
гою кранового вузла 10 та патрубка 11.

М. Л. Білявський
канд. техн. наук
ДК «Укртрансгаз»
І. Я. Гульчевский
УМГ «Львівтрансгаз»
Д. М. Чалаєв
канд. техн. наук
Інститут технічної теплофізики
НАН України

Таблиця 1
Технічні характеристики сонячної адсорбційної установки
Поверхня адсорбера-генератора 1 м2

Температура споживачу 4…8 ˚С
Максимально допустимий об’єм комунікацій споживача 50 л

За даними Проблемного 
інституту нетрадиційних 

енерготехнологій та інжинірингу 
(м. Київ), на територію України 

щороку попадає 720 млрд 
МВт / год сонячної енергії, що 

еквівалентно 88 400 млн т 
умовного палива. Це значно 

перевищує сьогоднішнє 
споживання енергії нашою 

країною. Середньорічна 
кількість сонячного 

випромінювання, що попадає 
на 1 м2 поверхні, на території 
України коливається від 1 070 
кВт·год / м2 у північній її частині 

до 1 400 кВт·год / м2 і вище 
у Криму
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Розроблено принцип роботи установки, яка працює за рахунок енергії сонця і дає змогу 
генерувати холод протягом доби. Пропонується використовувати її для виробничих 
(системи охолодження масла на компресорних станціях) та соціальних потреб (системи 
кондиціонування приміщень, промислові холодильники у санаторіях та базах відпочинку) 
підрозділів ДК «Укртрансгаз»
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За представленим принципом роботи 
сонячної адсорбційної установки (рис. 1) було 
розроблено експериментальну модель, яка 
наведена на рис. 2.

У таблиці наведено технічні характеристики 
розробленої сонячної адсорбційної установки.

Таким чином, при середньорічній кіль-
кості сонячного випромінювання, що попадає 
на 1 м2  750 кВт·год / м2, для пониження темпе-
ратури навколишнього середовища об’ємом 
50 л на 15 ˚С необхідно забезпечити поверхню 
адсорбера-генератора 1 м2.

За результатами проведених теоре-
тико-експериментальних досліджень 
подані заявки на видачу патентів України 
на винахід.

Крім того, на виробничих об’єктах 
ДК «Укртрансгаз» існує скритий потенціал 
енергетичних ресурсів, що можуть бути 
використані в основному технологічному 
процесі транспортування газу, наприклад, 
вихлопні гази газотурбінних установок 
на компресорних станціях.

Таким чином, у подальших досліджен-
нях планується розробити принцип робо-
ти адсорбційних установок на базі глибо-
кої утилізації вихлопних газів газотурбін-
них установок, що дозволить підвищити 
їхній коефіцієнт корисної дії. 

Коментар експерта
Олег Володимирович Горбунов, начальник управління енергетики ДК 

«Укртрансгаз»
Питанням використання альтернативних джерел відновлювальної 

енергії в пресі присвячена достатньо велика кількість матеріалу. 
В більшості випадків існуючі рекомендації стосуються виключно 
використання їх в побуті. Особливо цікавою з елементами наукової 

новизни та практичної цінності є матеріал даної статті, оскільки він дає можливість 
наблизитись до аспектів поступового впровадження відновлювальних джерел енергії 
на стратегічні підприємства, в тому числі газотранспортні.

В подальших дослідженнях авторам пропонується розробити техніко-економіч-
не обґрунтування для конкретного виробничого об’єкту.

З часу відкриття першого джерела енергії прискорювалося пізнання навколиш-
нього світу щодо наявності енергоресурсів. Сучасні основні джерела енергії (вугілля, 
газ, нафта, уран) мають низку недоліків. По-перше, запаси органічного палива мають 
тенденцію зменшуватися, отже, вартість розвідки, розробки нових родовищ і копалень 
згодом буде зростати. По-друге, не можна ігнорувати факт забруднення навколишнього 
середовища енергетичними відходами. Саме тому назріває потреба пошуку поповню-
вальних джерел енергії, таких як сила вітру, сонячна радіація, геотермальні джерела і 
біомаса, що практично є невичерпними і не мають згубного впливу на довкілля.

На відміну від традиційних енергоносіїв сонячне світло не потребує видобування і 
транспортування, воно невагоме, безшумне, нешкідливе, а його утилізація не утворює 
прямих відходів і не порушує теплову рівновагу планети. Тому принциповою відміністю 
сонячної енергії від усіх інших, що використовуються, є також її бездоганність з точки 
зору хімічного, теплового та інших видів забруднення оточуючого середовища. Згадані 
переваги сонячної енергії роблять її унікальним кандидатом на головну роль в енерге-
тичній стратегії нового тисячоліття.

Рис. 1 Принцип функціонування сонячної адсорбційної 
установки

Рис. 2. Експериментальна модель 
сонячної адсорбційної установки
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Спосіб економії природного 
газу під час роботи 
компресорних станцій

Н
а сьогодні актуальним питанням є 
розробка енергозберігаючих техноло-
гій. Дослідженню впливу КС на довкілля 

присвячені роботи К. С. Борисенка, П. В. Куцина, 
Г. Є. Панова, А. Л. Терехова, Г. М. Любчика, Б. І. Шел-
ковського, І. М. Карпа, Я. М. Семчука та ін.

Аналіз сучасного вітчизняного та зарубіжно-
го досвіду [1-3] створення систем повітряного 
опалення компресорних цехів та теплоутилі-
заційного обладнання для ГПА дав можливість 
встановити, що існуючі теплоутилізаційні систе-
ми повітряного опалення цехів з газотурбінни-
ми агрегатами ГТК-10, ГПА-10 мають недоліки: 
значну металомісткість у зв’язку з наявністю 
кількох проміжних теплообмінників, громіздких 
повітропроводів, великі втрати електроенергії 
на привід систем вентиляції та відведення диму, 
а також невисоку теплову ефективність. Це пояс-
нюється тим, що тепле повітря в приміщення 

двигунів і нагнітачів подається окремо від двох 
незалежних джерел, при цьому використовуєть-
ся проміжний теплоносій — повітря.

Близько 80 % власних теплофікаційних пот-
реб КС ДК «Укртрансгаз» забезпечується теп-
лотою відпрацьованих газів, що утилізується 
на вітчизняних газотурбінних газоперекачу-
вальних агрегатах із застосуванням сучасного 
теплоутилізаційного обладнання. Разом з тим 
окремі компресорні станції, головним чином з 
імпортними ГПА, практично не оснащені тепло-
утилізаційним обладнанням. До них належить і 
газопровід «Союз» з 12 КС, які оснащені агре-
гатами ГТК-10І без фірмового теплоутилізацій-
ного обладнання. ККД цих агрегатів становить 
27,1 %, і вони мають підвищену температуру 
відпрацьованих газів (близько 530 °С). Втрати 
теплоти однієї КС, що має сім агрегатів ГТК-10І, 
які працюють за технологічною схемою «5+2», 

еквівалентні втраті 15  000 м3 природного газу 
за годину.

Нині на КС магістральних газопроводів 
України та країн СНД експлуатується близько 
280 закордонних ГПА: ГТК-10І компаній «АЕГ 
КАНІС», «Нуово Піньоне», «Кобера-182» фірми 
«Купер-Бессемер Ролс-Ройс», які не оснащено 
теплоутилізаційним обладнанням, але які є знач-
ним потенційним джерелом теплової енергії. 
Аналіз конструкцій утилізаційних теплообмін-
ників показав, що практично всі вітчизняні ГПА 
мають достатньо ефективне теплоутилізаційне 
обладнання. Існуючі імпортні утилізаційні тепло-
обмінники, призначені переважно для ГТК-10І, 
мають низьку теплову ефективність та більшу 
вартість внаслідок застосування оребрених труб 
з більшим кроком ребер з нержавіючої сталі.

У даній роботі об’єктом досліджень є підігрі-
вач паливного газу КС. Розробка технології 

А. П. Афанасьєв
ОДУ ДК «Укртрансгаз»
І. В. Кузьо
докт. техн. наук
НУ «Львівська політехніка»
Ю. П. Шоловій
канд. техн. наук
НУ «Львівська політехніка»
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Рис. 1. Загальний принцип економії природного газу 
на власні потреби під час роботи компресорних станцій Рис. 2. Схема роботи замкнутого двофазного термосифона

Запропоновано метод використання відпрацьованих газів ГПА як 
робочого тіла теплоутилізаційної установки та методику сервісного 
обслуговування такої установки за принципом ефекту Юткіна
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раціонального використання відпрацьованих 
газів ГПА, що викидаються у повітря, є актуаль-
ним виробничим завданням та одним із шляхів 
економії природного газу на власні потреби. 
Крім того, це працює на поліпшення екологічної 
ситуації. Суть винаходу полягає у відмові від спа-
лювання природного газу шляхом заміни каме-
ри згоряння підігрівача на блок термосифонних 
труб і використання для нагрівання паливного 
газу утилізованої низькопотенційної теплоти 
теплофікаційної води. Відмінність використання 
теплофікаційної води від існуючих аналогів [4] 
теплоутилізаційних установок полягає у підви-
щенні рівня пожежної безпеки.

Розроблена технологія дає змогу раціональ-
но використовувати вторинний енергетичний 
продукт роботи газотурбінної установки (рис. 1) 
у таких процесах:

— підігрівання пускового та паливного газу;
— обігрівання побутових та промислових 

приміщень.
Для вирішення цих завдань пропонується 

використовувати теплоутилізаційну установку, 
до складу якої входить обладнання, принцип 
роботи якого базується на замкнутих двофазних 
термосифонах. Вони дають можливість транс-
формувати великі теплові потоки за рахунок 
скритої теплоти фазового переходу (кипіння та 
конденсації) проміжного теплоносія.

Замкнуті двофазні термосифони — це гер-
метична закрита порожнина 1, яка частково 
заповнена проміжним теплоносієм 2. Всередині 
порожнини відбуваються фазові перетворення, 
у результаті яких утворюються дві фази: парова 
та рідка та проходять три процеси: кипіння 
(випаровування), конденсація та конвективне 
перенесення між ділянками кипіння та конден-
сації. Крім того, можна виділити три зони: нагрі-
вання 3 (випаровування), транспортну 4 та зону 
конденсації (конденсатор) 5.

Трубна дошка, яка зображена на схемі, є 
невід’ємною частиною корпусу двофазного тер-
мосифона та виконує функцію розділювальної 
стінки між двома теплоносіями, змішування яких 
не допускається.

Слід зауважити, що вода, нагріта шляхом 
утилізації димових газів газотурбінного агрегату, 
є доступним, безпечним та порівняно дешевим 
носієм низькопотенційної енергії. Важливе зна-

чення у забезпеченні ефективності апарата має 
якість внутрішніх поверхонь замкнених двофаз-
них термосифонів. Забруднення у твердому, рід-
кому чи газоподібному стані негативно впливає 
на роботу теплоутилізаційної установки в цілому.

Неконденсуючі гази можуть накопичуватись 
у зоні конденсації, при цьому знижуючи тепло-
провідну властивість установки. Тому авторами 
запропоновано вирішити практичне завдання з 
обслуговування розробленої теплоутилізаційної 
установки шляхом очищення внутрішніх повер-
хонь термосифонних труб із застосуванням 
розрядно-імпульсної технології, яка виникає при 
високовольтному розряді в рідині та ґрунтується 
на використанні електрогідравлічного ефекту 
(ефект Юткіна). Таким чином, термосифонна 
труба очищується шляхом зворотно-поступаль-
ного руху кабель-електрода у внутрішній порож-
нині труби, після чого отримані відшарування 
промиваються водою та висушуються повітрям. 
Причому повітря має бути сухим, а кінці термо-
сифонних труб — герметично закритими. Такий 
спосіб забезпечує відповідну якість внутріш-
ніх поверхонь термосифонних труб, при цьому 
витрати зменшуються у кілька разів порівняно 
з хімічним методом очищення.

За принципом роботи замкнутого двофазно-
го термосифона (рис. 2) було змонтовано екс-
периментальний стенд у зменшеному вигляді 
(1:20) (рис. 3).

Подальше удосконалення розробленої теп-
лоутилізаційної установки шляхом паралельно-
го виробництва теплової та електричної енергії 
за запропонованою схемою (рис. 4).

За схемою (рис. 4) принцип роботи теплоу-
тилізаційної установки залишається незмінним, 
а турбогенератор слід обрати марки ТГВ-200М 
з  водяним охолодженням обмотки статора.

Для ефективного управління комплексом 
з виробництва теплової та електричної енергії 
(рис. 4) слід використовувати методи телеме-
ханізації та сучасні методи програмного управ-
ління.

Висновки
За результатами проведених теоретико-експе-

риментальних досліджень подано заявку на вида-
чу патента України на корисну модель, отримано 
позитивне рішення.

У подальших дослідженнях планується екс-
периментальним шляхом провести оптимізацію 
габаритних розмірів теплоутилізаційної установ-
ки та двофазного термосифона для впроваджен-
ня такої установки у виробничий цикл роботи 
газоперекачувальних агрегатів. 
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Рис. 4. Принципова схема паралельного виробництва теплової та електричної енергії 
під час роботи компресорної станції

Рис. 3. Експериментальна модель замкнутого 
двофазного термосифона

Рис. 5. Прогнозований економічний ефект від впровадження 
теплоутилізаційної установки на одну газотурбінну установку
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МГ «Дашава–Київ».
Маловідомі факти

М
агістральний газопровід «Дашава–
Київ» став першою ланкою у комплек-
сному процесі, що поєднав технології 

видобування газу з транспортними та забезпечив 
постачання блакитного палива на значні відстані, 
до великих промислових центрів. З цього газоп-
роводу почала формуватися майбутня потужна 
газотранспортна система України, а також нова 
галузь народного господарства — газова про-
мисловість.

У різних літературних джерелах [1, 2] вказу-
ються різні періоди початку проектування магіс-
трального газопроводу «Дашава–Київ»: в одних 
— 1939 р., в інших — 1944-й. Насправді початком 
проектування газогону «Дашава–Київ» слід вва-
жати лютий 1941 р., про що свідчить архівний 
документ, наведений нижче.

У кінці листа (рис. 1) зазначається, що закінчи-
ти перераховані вище проектні роботи та перей-
ти до наступного етапу необхідно до 25 березня 

1941 р. У результаті було сформовано проектне 
завдання та паспорт проекту (рис. 2), де містились 
основні техніко-економічні розрахунки та робочі 
креслення газорозподільної (рис. 3) та головної 
компресорної станцій (рис. 4). Проектування про-
довжувалося до кінця червня 1941 р., після чого, 
у зв’язку з початком Великої Вітчизняної війни, 
було призупинено до грудня 1944 р.

М. П. Химко,
І. О. Пономаренко
ДК «Укртрансгаз»
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У статті наведено відшукані в Центральному державному 
науково-технічному архіві України маловідомі факти 
проектування та будівництва магістрального газопроводу 
«Дашава–Київ».

Історична довідка
Експлуатація газопроводу розпочала-

ся 1 жовтня 1948 р. [2]. Будівництво газогону 
стартувало у 1946 р., і вже за два роки він 
був готовий до транспортування природного 
газу. Його загальна протяжність — 509,6 км, 
діаметр труби — 500 мм, пропускна здатність 
— 1,5 млн м3 на добу.

У 1948 р. природний газ із цього газопроводу 
отримав і Тернопіль. Було створено Управління 
з експлуатації газопроводу «Дашава–Київ», яке 
мало у своєму складі п’ять районних управлінь 
у містах Тернопіль, Красилів, Бердичів, Київ та 
у с. Гніздичів. Після введення в експлуатацію 
цього унікального магістрального газопроводу 
розпочалася широка газифікація повоєнних 
міст України. Навіть, незважаючи на дефіцит 
техніки та кваліфікованих кадрів, «Дашава–Київ» 
на той час був найпотужнішим газопроводом 
у Європі (пропускна здатність — близько 
2 млрд м3 на рік). Він налічував 230 переходів 
через природні та штучні перепони (24 річки, 
36 залізниць, 46 шосейних доріг, 139 боліт і 
балок). Трасу обслуговували 573 км повітря-
ної лінії зв’язку із 57 селекторними пунктами. 
Було збудовано 49 будинків лінійних обхідни-
ків і створено аварійно-ремонтні пункти (АРП) 
у Тернополі, Красилові та Бердичеві.

1951 р. газопровід було продовжено з 
Києва через Брянськ до Москви і названо 
«Дашава–Київ–Брянськ–Москва» (1 530 км).

Максимальної пропускної здатності 
(5 млн м3 газу на добу) було досягнуто у 1959 р. 
з пуском компресорних станцій у Тернополі, 
Красилові, Бердичеві та Боярці.

З відкриттям нових потужних родовищ 
газу у 1966 р. газопровід «Дашава–Київ», 
підключений до першої нитки газопроводу 
«Шебелинка–Полтава–Київ», став працювати 
як розподільний. Таким чином, з жовтня 1966 р., 
коли було реконструйовано шлейфи на КС, 
газ пішов у зворотному напрямку — зі сходу 
на захід [3].

«А у нас в квартире газ, а 
у вас?» — ці рядки з дитячого 

віршика Сергія Михалкова 
знають і пам’ятають усі. Але не 

всі знають про те, що вони були 
написані після Другої світової 
війни і стосувалися виключно 
Києва. А саме того періоду, 

відколи 1 жовтня 1948 р. 
завершилося спорудження 

магістрального газогону 
«Дашава–Київ» і газ став 

реальністю у побуті киян.
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30 грудня 1944 р. наказом Голов газ па лив прому 
при РНК СРСР було створено Управління будів-
ництвом газопроводу «Дашава–Київ», яке у люто-
му 1946 р. перейменували в Дирекцію з будів-
ництва газопроводу «Дашава–Київ». Будівництво 

газопроводу здійснював трест «Укргазнафтобуд» 
методом народної будови: у ньому брали участь 
тисячі селян і колгоспників переважно з облас-
тей, якими пролягала газова магістраль. За різни-
ми даними [1-3], середня кількість зайнятих селян 
на будівництві становила 3,7 тис. осіб, із них 233 
інженерно-технічні працівники.

У вирішенні виробничих задач і проблем, 
які виникали під час будівництва першого 
магістрального газопроводу, а їх було чима-
ло, брали участь різні підрозділи Академії наук 
УРСР. Зокрема Інститут електрозварювання і 
чорної металургії (на той час очолюваний Є. О. 
Патоном) став головним науковим центром 
щодо зварювальних робіт. Питання захисту від 
корозії вирішували науковці Інституту металоке-

раміки і спеціальних сплавів. Інститут автомати-
ки та Інститут газу Академії наук УРСР розробили 
схеми та засоби автоматизації і телемеханізації 
газопроводу. Все це дає змогу чітко визначити 
основні технічні особливості будівництва МГ 
«Дашава–Київ»:

• вперше у світовій практиці під час будівниц-
тва цього газопроводу було застосовано автома-
тичне зварювання під шаром флюсу;

• для виготовлення газопровідних труб 
українськими вченими у найкоротший термін було 
розроблено сталі з високими характеристиками 
в’язкості, руйнування та холодостійкості;

• вперше у світовій практиці було застосовано 
систему захисту трубопроводів від корозії.

Хоча газопровід «Дашава–Київ» за довжиною 
і поступався газопроводу «Саратов — Москва», 
проте був утричі потужнішим від нього. Та швид-
ко стало зрозумілим, що продуктивність нової 
магістралі не може бути повністю використа-
на. Саме тоді з’явилась ідея продовжити вже 
збудований газопровід, і у 1951 р., пройшовши 
через Брянськ, газопровід сягнув Москви. Так 
розпочався наступний етап розвитку вітчизняної 
газової промисловості, який заслуговує на особ-
ливу увагу і подальше висвітлення на сторінках 
журналу «Трубопровідний транспорт». 
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Дмитро Малаков, 
заступник директора з 
наукової роботи Музею 
історії Києва:

«Для київських шко-
лярів кінця 40-х років 
газифікація міста пов’язана 
з безліччю цікавинок і виті-

вок. Прокопані по всіх вулицях і подвір’ях тран-
шеї були улюбленим місцем для їхніх баталій, 
де можна було стрибати й кидатися грудками. 
У нас на Новопавлівській (тепер — вулиця 
Юрія Коцюбинського) траншею під газогін 
середнього тиску копав американський ротор-
ний канавокопач. У глибині Павлівського садка 
спорудили ГРП, потім ще один. Звідти труби 
для газу низького тиску пролягли до житлових 
будинків. Труби спочатку розкладали вздовж 
траншей, зварювали кілька відрізків в один дов-
гий, а потім американський трактор Саterpillar 
опускав його в траншею. На Павлівській трак-
торист-стахановець зачепив трубу, не втри-
мав машину, і вона перекинулася в траншею. 
На щастя, невдаха залишився живий. Мій стар-
ший брат, згодом відомий графік, заслужений 
художник України Георгій Малаков (1928–1979), 
а тоді учень 11 класу Київської художньої серед-
ньої школи ім. Т. Г. Шевченка, виконав 1948 р. 
плакат, присвячений газифікації Києва. Цікаво, 
що він зображував газовий пальник і саме 
блакитне полум’я зі слів фахівців-газифікаторів, 
бо сам тоді цього дива ще не бачив. Через 60 
років плакат, виданий тоді 30-тисячним накла-
дом, публікується знову — вже як історичний 

раритет.»

Рис. 1. Лист Головнафтогазу до «Діпрогазу» щодо 
проектування газопроводу «Дашава–Київ»
(лютий 1941 р.)

Рис. 2. Проект газорозподільної 
станції № 1 у Києві [4]

Рис. 3. Проект головної 
компресорної станції на МГ 
«Дашава–Київ» [4]

У кінці 30 х років минулого 
століття, ще до початку 

проектування та будівництва 
газогону «Дашава–Київ», 

Київська тютюнова фабрика 
виготовляла продукцію під 
назвою «Дашава–Київ». На 

благенькій, з сірого картону 
обгортці було зображено 

тракторний трубоукладач [4].
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IX літня спартакіада 
нафтогазової промисловості 
України

З 
13 по 16 вересня 2011 р. на базі Олім-
пійського навчально-спортивного 
центру «Спартак», розташованого 

у мальовничому куточку Південного бере-
га Криму — місті Алушта, відбулась ІХ літня 
Спартакіада працівників нафтової та газової 
промисловості України.

Подібні змагання серед працівників 
галузі проходять кожні два роки і стали 
вже доброю традицією. Цього разу поміря-
тися силами на Спартакіаду приїхали шість 

збірних команд галузі з усіх регіонів нашої 
держави, а саме ДК «Укртрансгаз», ДК 
«Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта», ПАТ 
«Укртранснафта», ДАТ «Чорноморнафтогаз» 
та ДП «Укравтогаз».

Спортивна програма складалась із 
таких видів спорту: легка атлетика, арм-
спорт, волейбол, гирьовий спорт, плавання, 
настільний теніс, міні-футбол, шахи, шашки 
та перетягування канату.

До складу збірної команди ДК «Укртрансгаз» увійшли найсильніші 
спортсмени — працівники від апарату та 
філій компанії: УМГ «Львівтрансгаз», УМГ 
«Черкаситрансгаз», УМГ «Харківтрансгаз», 
УМГ «Прикарпаттрансгаз», БМФ «Укр газ-
пром буд» та «Агрогаз».

Після урочистого відкриття Спартакіади 
гостра боротьба за призові місця поча-
лась!

У змаганнях з настільного тенісу найви-
щий клас показали Юлія Банахевич (УМГ 
«Львівтрансгаз») та Ігор Шиндель (УМГ 
«Черкаситрансгаз»), посівши перші місця 
як в особистому, так і у загальнокомандно-
му заліках.

«Ні дня без медалі» — саме під таким 
гаслом виступали представники ДК 
«Укртрансгаз» з легкої атлетики. Марта 
Порада (УМГ «Прикарпаттрансгаз») фіні-
шувала першою на дистанціях 100 та 
400 м, а також виборола «срібло» у секторі 
для стрибків у довжину; Богдана Римар (апа-
рат ДК «Укртрансгаз») — бронзова призер-
ка усіх видів програми; Сергій Коляденко 
(апарат ДК «Укртрансгаз») та Володимир 

Збірна команда ДК «Укртрансгаз» взяла участь у IX літній спартакіаді 
працівників нафтогазової промисловості України та посіла ІІ командне місце.
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В. В. Гончаров
ДК «Укртрансгаз»

Життя — не тільки боротьба,
але й інші види спорту.

(Б. Крутієр)

Рівних у змаганнях з 
настільного тенісу для Юлії 

Банахевич (УМГ «Львівтрансгаз») 
та Ігора Шинделя (УМГ 

«Черкаситрансгаз») не було. 
У результаті — перші місця 

як у особистому, так і у 
загальнокомандному заліках

Спортивні змагання завершилися 
на одному з найазартніших видів 
спорту – перетягуванням канату
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Рибалка (УМГ «Черкаситрансгаз») у забі-
гу на 100 м принесли команді бронзові 
нагороди, а у стрибках у довжину посіли 
друге та третє місця, відповідно. В естафеті 
4х100 м наш квартет завоював «срібло» і 
у результаті вийшов на друге загальноко-
мандне місце.

Змагання з гирьового спорту та арм-
спорту проводилися у трьох підгрупах: 
до 70 кг, до 90 кг та понад 90 кг.

У гирьовому спорті Микола Біжко (БМФ 
«Укргазпромбуд») та Олексій Рябченко 
(УМГ «Харківтрансгаз») вибороли «бронзу», 
а найвищий результат у цьому виді суддя 
зафіксував у Олександра Іваненка (УМГ 
«Харківтрансгаз») — справжнього богати-
ря, який у своїй категорії завоював дійсно 
важке «золото», піднявши гирю 255 разів.

В активі армспортсменів дві медалі: 
у Романа Остапіва (УМГ «При кар пат транс-
газ») — срібна та у Руслана Янко (УМГ 
«Львів трансгаз») — бронзова.

Змагання з плавання проходили під 
відкритим небом у басейні МДЦ «Артек». 
На блакитних доріжках наші плавці, а це 
Віталіна Андріюк (УМГ «Львівтрансгаз»), Ганна 
Полторацька (апарат ДК «Укртрансгаз»), 
Іван Єрьомін (УМГ «Харківтрансгаз») та 
Сергій Шумов (УМГ «Черкаситрансгаз»), 
демонстрували не тільки швидкість, але й 
відмінну техніку. Їхній виступ можна впев-
нено назвати вдалим, адже в загально-
му заліку наші колеги посіли друге місце, 
поступившись лише представникам ПАТ 
«Укрнафта». Усього наші спортсмени вибо-
роли дві золоті та п’ять бронзових медалей 
з плавання.

Команда ДК «Укртрансгаз» з міні-футбо-
лу, на жаль, виступила нижче своїх потен-
ційних можливостей і за підсумками всіх 
ігор виборола лише комплект бронзових 
нагород.

Не можна обійти увагою інтелектуальні 
види спорту, у яких збірну «Укртрансгазу» 
представляли працівники філії БМФ 
«Укргазпромбуд». У змаганнях з шашок 
«срібло» у напруженій боротьбі виборов 
Владислав Ткаченко, а Жанетта Рудакова 
стала бронзовою призеркою з шахів.

Стабільність — ознака майстерності. Так 

вважає більшість, і оскаржувати цей вислів 
візьметься далеко не кожен. У першості з 
волейболу стабільність, яку показали наші 
волейболісти на чолі з капітаном Андрієм 
Ганіткевичем (УМГ «Львівтрансгаз»), гово-
рить про одне — їхня майстерність набага-
то вища від інших волейболістів спартакіа-
ди. На підтвердження цього збірна коман-
да ДК «Укртрансгаз» знову, як і два роки 
тому, зайняла найвищу сходинку п’єдесталу 
пошани, перегравши всіх своїх суперників і 
не поступившись в жодній з партій!

Кульмінацією змагань було перетягуван-
ня канату. За цим дійством спостерігало 
чимало вболівальників. Шалена підтримка 
змушувала спортсменів викладатися на сто 
відсотків. Команди напружено готувались 

до старту, демонструючи всім спортивну 
підготовку, характер та бажання перемогти. 
Так, у принциповому та дуже важкому поє-
динку за третє місце пулери Укртрансгазу, 
не жаліючи своїх сил, одержали перемогу 
над командою Укргазвидобування.

Після триденних спортивних баталій 
можна з впевненістю сказати, що наші 
спортсмени-аматори гідно представили ДК 
«Укртрансгаз» на ІХ Спартакіаді працівників 
галузі, а у деяких видах спорту їм просто 
не було рівних. Завдяки досвіду та високо-
му рівню командної гри наша збірна посіла 
ІІ загальнокомандне місце.

Радість гучних перемог, дипломи, медалі, 
кубки — все це залишилось позаду. Тож 
хочеться висловити слова щирої вдяч-
ності директору ДК «Укртрансгаз» Сергію 
Вінокурову за його розуміння та всебічну 
підтримку у проведенні спортивних заходів. 
Також складаємо подяку Раді голів профко-
мів ДК «Укртрансгаз» та організаторам ІХ 
літньої Спартакіади за чарівне свято спор-
ту, яке об’єднало прибічників здорового 
способу життя. Сподіваємось, що такі захо-
ди, які вже стали традиційними, привернуть 
нових прихильників до спорту! 
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Найвищий результат з 
гирьового та армспорту суддя 

зафіксував у Олександра 
Іваненка (УМГ «Харківтрансгаз») 
— справжнього богатиря, який у 
своїй категорії завоював дійсно 
важке «золото», піднявши гирю 

225 разів!

Збірна команда ДК «Укртрансгаз»

На першій сходинці 
п’єдесталу пошани – Юлія 
Банахевич та Ігор Шиндель

Епізод вирішального матчу з міні-
футболу. Команда ДК «Укртрансгаз»
в червоно-чорній формі
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Гідний відпочинок взимку!

С
анаторій «Прикарпатська Ватра» 
розташований в передгір’ї Карпат, 
поблизу міста Моршин, яке добре 

відоме в Україні і за ії межами, як бальнеоло-
гічний курорт. Розташований санаторій в ма-
льовничій долині, яку оточують узвишшя, су-
цільно покриті лісами. З перших хвилин 
перебування в регіоні де розташувався наш 
відомчий санаторій вас оточує атмосфе-
ра спокою, легкості, підне-
сення, свіже повітря наси-
чене ароматами лісних трав, 
тиша, яка застигла в старих 
соснах і дубах,— все це 
створює гарний настрій від-
почиваючих курорту.

Все це стало невід’ємним 
атрибутом активного від-
починку дітей працівників 
Компанії, які під час заїзду 
в санаторій проживали 
в двохмісних номерах з усіма 
зручностями, які були обла-
штовані телевізором і холо-
дильником.

Навіть затишність номерів 
дітей не стримувала, оскільки оточую-
ча атмосфера і велика територія сана-
торію «Прикарпатська Ватра» захоплю-
вала і надихала дітей до веселощів та 
активного відпочинку.

До складу санаторію 
«Прикарпатська Ватра» входить ліку-
вально-профілактичний корпус, який 
оснащений найсучаснішим лікуваль-
но-діагностичним обладнанням, неза-
лежним водо- та енергопостачання, 
бюветом мінеральних вод, що є знач-

ною пере-
вагою серед інших санаторіїв регіону.

В автономному бюветі відпочиваю-
чі можуть скуштувати мінеральну воду з 
наступних джерел:

Джерело № 1 являє собою шахтний 
колодязь глибиною біля 50 метрів. Вода 
його високо мінералізована (ропа, розсіл), 
що відрізняє її від багатьох лікувальних дже-
рел нашої країни. Загальна мінералізація 
ропи з глибин колодязя збільшується від 
16 г / л до 400 г / л. По хімічному складу 
— хлоридно-сульфатна натрієво-магніє-
ва. Використовується для зовнішнього 
(ропа поверхневого шару свердловин) 
і внутрішнього (ропа природного шару) 

застосування. Суттєво доповнюють терапевтич-
ну цінність води мікроелементи — мідь, цинк, 
залізо, алюміній, стронцій, титан, кобальт. Ця вода 
особливо ефективна при захворюваннях гастри-
тами з пониженою секреторною функцією, енте-
роколітами з підвищеною моторно-евакуаторною 
функцією.

Джерело № 6 знаходиться в експлуатації з 
1968 р., свердловина дуже багата та перспективна, 
дебіт 123,4 м3 на добу. По хімічному складу — суль-
фатно-хлоридна натрієво-магнієво-калієва вода 
(ропа) з загальною мінералізацією до 238 г / л, відріз-
няється високим вмістом сульфатів магнію і калію, 

Вже стало доброю традицією протягом чотирьох останніх 
років у період осінньо-зимових канікул приймати 
до санаторію «Прикарпатська Ватра» філії «Агрогаз» 
ДК «Укртрансгаз» на відпочинок та оздоровлення дітей 
працівників газотранспортної системи
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В. Г. Антонюк
ДК «Укртрансгаз»

Учасники заїзду

під час сніданку

Зимовий відпочинок в Карпатах — це завжди мороз, сніг і всі відповідні їм розваги — лижі, сноуборд, санки та інші, не менш захоплюючі види дозвілля, які не можна уявити собі в інших погодних умовах.
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які в основно-
му і обумовлюють специфічну дію особливо 

в лікуванні хворих з патологією печінки, жовчо-
вивідних шляхів, гастритах із збереженою і підви-
щеною секреторною функцією та ін.

Джерело № 4 розташоване в лісопарковій 
зоні. Мінералізація — 0,17 г / л. По хімічному складу 
— гідрокарбонатно-кальцієва, крім цього містить 
калій, натрій, магній, залізо, сульфати, але в неве-
ликій кількості. В ній близько 38 од. Махе радо-
ну, також підвищений вміст розчинного кисню 
реакція слабо кисла. Враховуючи 
фізико-хімічні властивості викорис-
товується як сечогінна при лікуванні 
сечокислих діатезів, сечокам’янної 
хвороби, хронічних пієлонефритів 
і ін.

Мінеральні води джерел 
№ № 1,6,4 використовуються як 
для зовнішнього, так і внутрішньо-
го застосування, а також для різних 
промивань та зрошень.

Для зовнішнього застосуван-
ня — у вигляді мінеральних ванн 
використовують, в основному, 
мінеральну воду джерела № 1. Як 
показали дослідження, під впливом 
хлоридно-сульфатної натрієво-маг-
нієвої води настають зміни в різних 
функціональних системах, нейрогу-
моральній регуляції та тканинному 
метаболізмі. Після прийому ванн 
на шкірі залишається соляний «плащ» і, внаслідок 
подразнення поверхневих рецепторів, відбува-
ються вищевказані фізіологічні зміни. Мінеральні 
(ропні) ванни з загальною мінералізацією 10–20 г / л 
призначаються через день, тривалістю 10–15 хв., 
t = 36–37  °C.

Для внутрішнього застосування — в виді про-
мивань та зрошень. Особливо ефективно при 
захворюваннях кишечника, гінекологічних захво-
рюваннях, а також при хронічних інфекційно-алер-
гічних захворюваннях верхніх дихальних шляхів 
в вигляді інгаляції.

В санаторії діє 3-разове дієтичне харчування, 
що є невід’ємною частиною комплексного ліку-
вання, основний принцип якого полягає в збалан-
сованості хімічного складу раціонів з урахування 
біологічних ефектів харчових речовин.

Про вигідне роз-
ташування санаторію 
«Прикарпатська Ватра» 
говорить і той факт, 
що поблизу розташо-
вана велика кількість 
гірськолижних комп-
лексів. Минулорічним 
учасникам заїзду 
випала можливість 
відвідати гірськолиж-
ний комплекс «Плай», 
який діє з 2007 року 
і активно розви-
ває повноцінний 
цілорічний комплекс 
відпочинку. Зараз тут 
функціонує близько 
6 різних лижних 
трас — від пологих 

до екстремальних. У цілому «Плай» відрізнятиметь-
ся від інших курортів регіону цілісної інфраструкту-
рою і сучасним оснащенням.

Особливо дітей вразили довгі гірськолижні 
траси різних рівнів складності, наявність сучасної 
системи штучного засніження, сучасні чотиримісні 
крісельні підйомники, доглянуті схили, зручний 
під’їзд, і в цілому розвинена інфраструктура.

Хто хоча б раз був взимку на Прикарпатті, той 
розуміє, що немає нічого кращого, ніж спуск з кар-
патських вершин на лижах чи сноуборді.

Учасники заїзду були приємно здивовані, 
що гірськолижний комплекс «Плай» бага-
тогранний за видами відпочинку, наприклад 
у вільний від заняття спортом час можливо 
урізноманітнити свій відпочинок, відвідав-
ши стару дерев’яну церкву, побудовану 
ще в 1888 році, або музейний комплекс, 
в якому є не тільки музей, але і ткацький 
цех, діюча кузня, столярна, водяний і вітря-
ний млини.

У 47 км звідси знаходиться відомий водоспад 
Шипіт. Правда, заїхавши на водоспад, залишаєть-
ся всього біля 3 км до гірськолижних курортів 
Пилипець та Подобовець, які теж можна відвідати, 
для різноманітності.

Діти працівників ДК «Укртрансгаз», що прий-
няли участь в заїзді до санаторію «Прикарпатської 
ватри» окрім лікування та активного відпочинку 
прийняли участь у Святі пампуха, яке проходило 
протягом 2-ох днів у м. Львові на площі Ринок. 
Про масштабність свята говорить те, що учасників 
дійства налічувалось близько 18  000 людей.

Організаторами свята були проведені три кон-
курси: «Конкурсу на найкращий вертеп», «Конкурс 
господинь» та «Конкурс пампухоїдів».

В останньому конкурсі, до якого була привер-
нута особлива увага гостей та учасників свята, 
взяли участь 13 «пампухоїдів», які наполегливо 
та активно змагались за почесний трофей свята 
у швидкісному поїданні пампухів.

Всі учасники минулорічного заїзду залиши-
лись задоволеними, оскільки познайомилися між 
собою, здружилися і стали однією командою дітей 
працівників ДК «Укртрансгаз», отримали ефектив-
не оздоровлення та активний зимовий відпочинок 
поєднаний з приємним спілкуванням з природою 
Карпат.

І на останок, на Прикарпатті цікаво у будь-яку 
пору року, але зимовий активний відпочинок най-
кращий: сніг, мороз, сонце, це саме те, чого люди 
чекають цілий рік.

Широкий вибір оздоров-
чих процедур і розважальних 
заходів нікого не залишить 
байдужим — відпочинок 
в санаторії «Прикарпатська 
Ватра» взимку буде кращим 
вибором серед зимових 
курортів України.

Тому, санаторій «При кар-
патська Ватра» гостинно 
запрошує Вас! 

З приводу отримання більш 
детальної інформації, щодо 

відпочинку в оздоровчих 
комплексах ДК «Укртрансгаз» 

звертайтесь за телефоном 
(044) 461 2632
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За 9 місяців поточного 
року в санаторіях та базах 

відпочинку ДК «Укртрансгаз» 
відпочили та оздоровилось 

1 332 дітей працівників 
компанії  

Діти працівників ДК «Укртрансгаз» 
проводять активний відпочинок 
в гірськолижному комплексі «Плай»

Учасники заїзду від ДК 

«Укртрансгаз» приймають 

участь в святі Пампуха у 

м. Львові
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Долинському ЛВУМГ — 45 років!

Г
азова промисловість України бере свій 
початок на Прикарпатті — одному з 
найстаріших нафтогазопромислових 

регіонів Європи.

Віхи історичних подій
Перші в Україні газопроводи було прокла-

дено у 1912 р. для подання попутного газу з 
Бориславського нафтородовища до промислових 
споживачів у Бориславі та Дрогобичі. З відкриттям 
першого на території України Дашавського газо-
вого родовища побудовано газопровід до Стрия, 
а у 1929 р. — газопровід «Дашава–Миколаїв–
Львів», довжина якого становила 82 км. Це був 
чи не найбільший газопровід у Європі, зведений 
на високому технічному рівні, а Львів став першим 
серед великих міст континенту, що користувалось 
природним газом.

На території теперішньої Івано-Франківської 
області перший газопровід «Дашава–Моршин–
Болехів–Долина–Вигода» діаметром 125 мм і про-
тяжністю 92 км був побудований у 1932 р.

У 1942-му завершено зведення газопроводу 
«Опари–Самбір–Перемишль–Стальова-Воля», 
однак незабаром він опинився у зоні військо-
вих дій і певний час у період німецької окупації 
не працював, але після війни, протягом 1945 р., 
до Польщі по цьому газопроводу поставлено 
76 млн м3 українського газу. Це були перші в Європі 
міждержавні поставки природного газу.

До витоків: біографія 
підприємства

Лютий 1966 р. — на базі Тисменицького 
цеху для транспорту газу організовано Івано-
Франківське управління газопроводів. До його 
складу, згідно з наказом Мінгазпрому № 402 від 18 
червня 1966 р., включено Долинське управління 
газопроводів.

Діяльність Долинського районного 
управління газопроводів (РУГ) розпочалась 
відповідно до наказу начальника Івано-
Франківського управління газопроводів 
Саламахи Степана Федоровича № 82 / к від 

29.08.1966 року для експлуатації дільниць 
газопроводів:
• «Моршин-Болехів» — діам. 159 мм;
• «Угерське-Івано-Франківськ» — діам. 273 мм;
• «Пасічна-Долина» — діам. 530 мм;
• «Угерське–Івано-Франківськ–Чернівці» — діам. 530 
мм
• семи газорозподільних станцій.

Новостворений колектив (37 працівників), який 
очолив Шустикевич І. В., забезпечував транспорту-
вання споживачам 2,2 млрд м3 природного газу 
на рік.

30 червня 1967 р. завершено будівництво пер-
шого транскарпатського газопроводу «Долина–
Ужгород–Держкордон» (ДУД) з Чехословаччиною, 
яким розпочато транспортування українського 
природного газу на експорт у західноєвропейські 
держави. З відкриттям нових родовищ газотран-
спортна система України продовжує інтенсивно 
розвиватися. У 1967 р. у Долинському РУГ транс-
порт газу зріс до 3,1 млрд м3.

На початку 70-х років стартувало будівництво 
газопроводу ДУД-ІІ та компресорної станції, яку 
доводилося зводити у складних умовах віддаленості 
промислового майданчика від існуючих енергетич-
них та інженерних мереж і дефіциту великовагової 
та вантажопідйомної техніки. 1974 р. ознаменувався 
прийняттям в експлуатацію ДУД та першої комп-
ресорної станції, для підвищення продуктивності 
якої змонтовано газокомпресор 12 Z 330 «Купер-
Бессемер» потужністю 7 500 к. с. і введено в експлу-
атацію за участю спеціалістів із США.

1973–1974 рр. — будівництво великих магіс-
тральних газопроводів на території України та 
Чехословаччини дає можливість розширити гео-
графію експорту газу. Сюди входять — Німеччина, 
Італія та Болгарія. Обсяги експорту газу територією 
України зростають і вже у 1975 році перевищують 
16 млрд м3 газу.

У 1975 р. введено в експлуатацію КС-2 на базі 
шести агрегатів ГТК-10-2 і другу чергу установ-
ки осушування газу продуктивністю 40 млн м3 
на добу. Із введенням в експлуатацію газопроводів 
«Івацевичі–Долина-ІІ» у 1977 р. і «Івацевичі–Долина-

ІІІ» у 1982-му на КС-2 введено в експлуатацію ще три 
газоперекачувальні агрегати ГТК-10-4. Ці потуж-
ності дали змогу проводити компримування газу 
на КС «Долина» обсягом 110 млн м3 на добу.

З 1977-го по 1997 рік колектив Долинського 
ЛВУМГ очолював Іван Ілліч Касим.

Початок тисячоліття ознаменований новими 
досягненнями колективу. 7 вересня 2003 р. стає 
до ладу комплекс КС-3 «Долина», де встановлено 
п’ять ГПА-Ц-16 С у блочно-контейнерному вико-
нанні з конверсійними судновими двигунами ДГ-
90 (ККД — 35 %) Науково-виробничого комплек-
су газотурбобудування «Зоря — Машпроект» (м. 
Миколаїв), ГПА — Сумського НВО ім. М. В. Фрунзе. 
Для управління, захисту та контролю за робо-
тою агрегатів ГПА-Ц-16 С застосовано систему 
автоматичного керування (САК) тип «САТ-04» НВП 
«Нова техніка» (м. Львів). Вона виконана на базі 
ПЛК FANUC фірми General Elektric (США). Системи 
керування відповідають світовому рівню надій-
ності та інформативності, дають можливість вирі-
шувати питання оптимізації режимів роботи ГПА, 
тим самим зменшити експлуатаційні витрати.

Однак самозаспокоєність не притаманна 
цьому колективу. І останні п’ять років це підтверди-
ли. Процес експлуатації газотранспортної системи 
невіддільний від її реконструкції та ремонту. Лінійна 
експлуатаційна служба та служба ГРС роблять все, 
щоб проблеми газовиків не стали проблемами спо-
живачів. У 2006-2011 рр. проведено капітальний 
ремонт ділянок газопроводів «Пасічна — Долина» 
та врізання додаткових кранових вузлів, що значно 
поліпшило експлуатаційні можливості газопро-
воду, капітальний ремонт газопроводу «Угерсько 
— Івано-Франківськ», роботи з випрямлення трас 
газопроводів «Богородчани — Долина», «Більче-
Волиця — Долина», очищення та внутрішньотруб-
ну діагностику газопроводів «ДУД-ІІ», «Івацевичі 
— Долина ІІІ», «Торжок — Долина», капітальний 
ремонт лупінгу газопроводу «ДУД-ІІ».

Службі ГКС теж не час спочивати на лаврах. 
Проведено поглиблений капітальний ремонт тур-
боагрегатів № 2, 5, 6, 7, 8, 9 на КС-2 із продовжен-
ням моторесурсу приводу, проводиться заміна 

В. М. Тисяк, Т. В. Майборода
Долинське ЛВУМГ
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Долинське лінійне виробниче управління магістральних 
газопроводів філії «Прикарпаттрансгаз» ДК «Укртрансгаз» 
відзначає своє 45-річчя
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утилізаторів тепла. Отримано від ВАТ «Констар» 
турбоблок ГТК-10-2 ст. № 1, проведно його монтаж, 
налагодження та запуск. Здійснено реконструкцію 
компресорної стисненого повітря із заміною ком-
пресорів і обладнання та переізоляція вхідного 
шлейфу КС-2 довжиною 1350 м.

Службою енерговодопостачання проведені 
ремонт КНС-1 із заміною насосних агрегатів та мета-
левих водопроводів, що відпрацювали свій ресурс, 
та заміна двох ниток каналізаційного колектора. 
У служби підготовки газу також є свої здобутки: 
замінено фільтруючі елементи у фільтрах-сепара-
торах та пучки випарників у чотирьох випарниках 
вітчизняної установки осушування газу, проведено 
очищення та ревізію контакторів, пороховловлю-
вачів, фільтрів-сепараторів та обсерверів.

Галерея трудової слави
Сьогоднішній день Долинського ЛВУМГ значно 

відрізняється від дня минулого. За 45 років своєї 
діяльності управління зросло кількісно від невелич-
кого колективу у 37 чоловік до потужного струк-
турного підрозділу філії УМГ «Прикрпаттрансгаз», 
де працюють понад 400 робітників. Промисловий 
майданчик займає площу 51 га. Управління обслу-
говує 626 км магістральних газопроводів, 22 газо-
розподільні станції, 88 станцій катодного захисту, 
дві компресорні станції потужністю 170 МВт, уста-
новку осушування газу потужністю 119 млн м3 газу 
на добу.

З 1997 р. управління очолює Володимир 
Петрович Іванишин. З його приходом на підпри-
ємстві активно впроваджуються нові технології, 

відбулась автоматизація багатьох 
виробничих процесів. Володимир 
Петрович — кандидат технічних 
наук, член-кореспондент Української 
нафтогазової академії, депутат 
Долинської районної ради і керів-
ник, який користується заслуженою 
повагою колективу як за високий 
професіоналізм і вимогливість, так 
і демократичність та розуміння. 
Невипадково його сумлінну працю 
й внесок у розвиток галузі відзна-
чено грамотами та відзнаками 
«Кращий за професією», а також державною наго-
родою — орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Нашу Галерею ми присвячуємо працівникам 
управління, які кілька десятків років пропрацюва-
ли на нашому підприємстві. Є серед них ті, хто пра-
цює тут чи не від самого створення — Байса Д. М., 
Гаврилюк В. А., Цап С. А., Грицишин М. Г., Здрок М. С., 
Касим І. І., Кручкевич О. М., Мазур П. П., Макота Д. Ф., 
Маланій Я. Д., Типусяк М. Ф., Типусяк С. П., Левтюх І. 
І., Левтюх З. К., Мендела І. І., Франків Я. Т., Хухра П. А., 
Лихач І. С., Тисяк М. Д., Креховецький З. М., Грайчук Я. 
Є., Предко Д. І., Овчар С. Д.

Керівники держави та уряду дали високу 
оцінку колективу. Назавжди залишаться в його 
складі ветерани-орденоносці — Максимович І. 
Т., Юринець Л. С., Лихач І. І., Доскіч В. О. Вагомий 
трудовий внесок зробили Андрусечко Р. В., Жгута 
М. І., Лабанців М. Т., Горгут І. І, Лук’янчук Б. І., Жукевич 
О. Є., Главач Л. В., Кузів Б. Я., Грайчук А. Я., Федів І. С., 
Терьошин О. А.

Незмінним авторитетом для колег є головний 
інженер управління — Фрищин Володимир 
Онуфрійович. Пліч-о-пліч з ним працюють Горгут 
І. І., Туревич Р. А, Палащин Р. І., Дмитраш М. Л., 
Мальон О. М., Грайчук А. Я., Горгут А. І., Процик В. З., 
Стефанишин І. М., Макар О. Б., Кузів Б. Я., Тисяк В. М., 
Костьович Б. П., Мицак З. П., Жукевич О. Є., Король 
І. В., Гладун В. Й., Млічко Р. А., Грицан Г. В., Гасуляк 
Р. М. Завзятість та наполегливість у роботі, праг-
нення до самовдосконалення і високий професіо-
налізм викували згуртовану команду інженерів, які 
здатні вирішити будь-яке складне завдання.

Однак висока оцінка заслуг підвищує ступінь 
відповідальності колективу за майбутнє нашої 
галузі. Ми переконані, що найбільша її цінність 
— це люди. Тому велика наша надія — це молоді 
спеціалісти. До їх відбору керівництво відноситься 
з особливою вимогливістю. В Івано-Франківському 
національному технічному університеті нафти 
і газу — кадровому горнилі галузі — знають: 

на роботу в Долинське ЛВУМГ будуть запрошені 
кращі із кращих випускників. Вони прийшли 
в колектив, де вимогливість і довіра керівників 
дала змогу заявити про себе молодим інжене-
рам. Наша гордість — переможці та дипломанти 
щорічних конференціій молодих спеціалістів ДК 
«Укртрансгаз» — Тисяк В. М., Соколан Д. Я., Горгут А. 
І., Гуріненко В. М., Засаднюк Т. М., Тишківський Т. М., 
Процик В. З., Флюнт М. В., Гриневич П. М., Петрів М. Я., 
Страдзюк О. Є.

Найвагомішим досягненням колективу 
Долинського ЛВУМГ є те, що протягом 45 років він 
забезпечує надійне газопостачання природного 
газу місцевим споживачам та транспортування 
його до країн Західної Європи. 
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Іван Ілліч Касим, 
начальник Долин сь-
кого ЛВУМГ з 1977-го 
по 1997 р.

Народився 21 січня 
1939 р. в с. Снятина 
Дрогобицького р-ну 
Львівської обл.

29 грудня 1967 р. 
прийнятий у Долинське ЛВУМГ змінним 
диспетчером.

Згодом переведений на посаду началь-
ника абсорбційної установки, заступника 
начальника з капітального будівництва, 
потім начальника Долинського ЛВУМГ, 
інженера з технагляду за будівництвом.

Як заступник начальника започаткував 
будівництво промислового майданчика КС 
«Долина». За його участю збудовано та 
виведено на повну потужність газопрово-
ди «ДУГ-ІІ» та лупінги, «Іванцевичі–Долина»; 
компресорні цехи: КС-1, КС-2; установки 
осушування газу першої та другої черги; 
допоміжні приміщення (РЕБ, склад, адмін-
будівля, гараж).

Велика увага приділялася соціаль-
но-побутовій сфері, будівництву житла 
для працівників, благоустрою і озеленен-
ню території.

Під керівництвом Івана Ілліча збільшено 
потужність КС «Долина» за рахунок вве-
дення в експлуатацію другої черги КС-2 
(крило Б) та установки з виділення важких 
вуглеводнів.

Начальник Долинського ЛВУМГ 
Іванишин Володимир Петрович

На знімку: промисловий 
майданчик Долинського ЛВУМГ

На знімку: адміністративний 
корпус Долинського ЛВУМГ
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Трудові здобутки колективу 
Богородчанського ЛВУМГ

У 
підніжжі Карпатських гір розташо-
ване невеличке мальовниче селище 
Богородчани Івано-Франківської 

області. На відстані 2 км від Богородчан зна-
ходиться лінійне виробниче управління ма-
гістральних газопроводів (ЛВУМГ), територія 
якого займає 50 га, де спеціалістами євро-
пейських держав побудовані чотири комп-
ресорні станції. Казати про те, наскільки цін-
ним є створення Богородчанського ЛВУМГ 
як для нашого містечка, так і для всіх його 
мешканців, — нічого не сказати. Для кращо-
го розуміння вагомості створення нашого 
управління заглянемо в історію.

Так легко і приємно повертатися у спогадах 
до 16 липня 1975 року. Саме того історичного 
дня у Богородчанах відбувся мітинг. Зустрічали 
перших угорських будівельників. У гаю, повіддаль 
від Богородчан, закипіла робота — це будува-
лася перша на цій землі компресорна станція. 
Будували, як ми вже казали, угорські будівельни-
ки під керівництвом Мартіна Багді.

Компресорна стація — це складова частина 
велетенської газової магістралі, яка простяглась з 
Оренбурга і далі до західного кордону. Труба діа-
метром 1,4 м гігантською змією «пролягла» через 
землі колишнього Радянського Союзу і аж до країн 
Європи.

Звернемося до нині вже літописних рядків 
районної газети «Нове життя»: «І ось завершилося 
будівництво гігантського газопроводу, що перетнув 
Карпати. Йде ним голубе паливо до друзів. Хорошу 
пам’ять залишили за собою в Богородчанах угорські 
будівельники. Вони до 60-ї річниці Угорської 
Республіки достроково здали в експлуатацію ком-
пресорну станцію № 21 газопроводу «Союз», в мак-
симально короткий строк завершили споруджен-
ня житлових будинків для богородчанців. На цьому 
об’єкті добре попрацювали будівельники з брига-
ди Гези Багі. Чудовий подарунок одержали малюки, 
для яких угорці звели в райцентрі дитячий садок. 
В очах, словах кожного — радість і захоплення. 
Богородчанські школярі приймають від угорських 
будівельників нову школу. Святково прибране 

шкільне подвір’я. Розвіваються державні прапори 
Союзу, України та Угорської Республіки. Урочистий 
мітинг відкрив голова виконкому районної ради 
М. П. Кобель, який сказав, що «сьогодні зібралися 
для того, щоб віддати данину вдячності нашим 
друзям — угорським будівельникам, які спорудили 
для наших дітей таку чудову школу».

Саме цей славетний 1978-й вважається почат-
ком транспортування газу через Богородчани і 
роком створення Богородчанського ЛВУМГ — час 
введення в експлуатацію компресорної станції 
КС-21 потужністю 70 МВт і дільниці газопрово-
ду «Союз» (Оренбург–Західний кордон України). 
Згодом введено в експлуатацію компресорну стан-
цію потужністю 75 МВт і дільницю газопроводу 
«Уренгой–Помари–Ужгород».

На базі цих двох компресорних станцій, 
Тисменицької лінійно- експлуатаційної служби і 
Битківської дожимної компресорної станції ство-
рено Богородчанське ЛВУМГ. З роками об’єми 
робіт, які виконувало управління, зростали: 1987 
рік — введено в експлуатацію компресорну стан-
цію № 7 потужністю 24 МВт і дільницю газопрово-
ду «Кременчуг–Ананьїв–Чернівці–Богородчани»; 
1989 рік — компресорну станцію потужністю 
75 МВт і дільницю газопроводу «Прогрес» (Ямбург–
Західний кордон України).

З 1993 року на баланс управління прийнято 
Хотинську компресорну станцію № 6 газопрово-
ду «Кременчуг–Ананьїв–Чернівці–Богородчани», 
передану Дрокієвським ЛВУМГ (Молдова).

Наше управління є найбільшим за потужніс-
тю серед підрозділів УМГ «’Прикарпаттрансгаз». 
Основним видом діяльності є забезпечення без-
перебійної подачі природного газу споживачам 
України і транзит російського газу в країни Західної 
Європи. Для прикладу, у 2010 році та за перше 
півріччя 2011-го Богородчанським ЛВУМГ транспор-
товано 107,6 млрд м3 газу: споживачам Молдови — 
906,8 млн м3 газу, споживачам України — 2,3 млрд м3 
газу, споживачам країн Європи — 97 млрд м3 газу. 
Богородчанське ЛВУМГ надає послуги з транс-

Слободян В. І., канд. техн. наук,
начальник Богородчанського ЛВУМГ

Н
А

Ш
І 

Ю
В

ІЛ
Я

Р
И

Процес будівництва першої 
компресорної станції угорцями

У статті наводиться короткий екскурс в історію створення 
Богородчанського лінійного виробничого управління 
магістральних газопроводів
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портування природного газу 10  370 споживачам 
у Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, 
Вінницькій, Хмельницькій областях.

На сьогоднішній день Богородчанське ЛВУМГ 
експлуатує 1 638,5 км магістральних газопроводів, 
обслуговує 85 газорозподільних станцій, 215 уста-
новок катодного захисту, 130 трансформаторних 
підстанцій та одну прикордонну газовимірювальну 
станцію.

Крім того, слід відзначити важливу роль 
Богородчанського ЛВУМГ у розвитку та економіч-
ному піднесенні району, а саме в збереженні 727 
робочих місць, з яких 159 — це інженерно-технічні 
працівники. Щодо соціальних, культурних чи спор-
тивних програм, з впевненістю можна говорити, 
що колектив Богородчанського ЛВУМГ завдяки 
своїй згуртованості є активним учасником будь-
яких заходів. Спортивно-масова комісія організу-
вала команди у службах з 8 видів спорту, до яких 
залучено 252 працівники.

Уже стало традиційним проведення спар-
такіад з різноманітних видів спорту, які проходять 
на спортивних майданчиках Богородчанського 
ЛВУМГ. Організовано і урочисто проводяться зма-
гання з рибної ловлі, приурочені Дню праців-
ників нафтогазової промисловості. Популярності 
набули сходження наших спортсменів на найвищі 
вершини Карпат — Сивулю і Говерлу. Членами 
збірної УМГ «Прикарпаттрансгаз» з футзалу є Олег 
Паславський (входить до складу збірної команди 
ДК «Укртрансгаз»), Сергій Порушник; з гирьового 
спорту — Момот Іван, Бургарт Микола; шашок — 
Коритан Марія, Дем’янюк Микола; шахів — Іванків 
Тетяна; настільного тенісу — Клапоущак Галина; 
армспорту — Мойсишин Назар, Васютин Віктор; 
легкої атлетики — Приймак Володимир, Дащак 
Андрій. Нашою гордістю є Олег Паславський, 
який входить до складу збірної команди ДК 
«Укртрансгаз» з футзалу.

Приємним є той факт, що до змагань залучають-
ся і наші ветерани-пенсіонери, яким небайдуже 
спортивне життя Богородчанського управління і 
які дуже ним переймаються. Це Бардзій Мирон та 
Брикайло Омельян, які у змагання з шахів займають 
призові місця.

Нагородження переможців та призерів про-
ходить в урочистій обстановці. Підбиваються під-
сумки спартакіади на урочистих зборах на честь 
святкування Дня нафтової і газової промисловості.

Особливе місце в культурному житті нашого 
управління посідає народний вокально-інстру-
ментальний ансамбль «Край», який неодноразово 
здобував найвищі нагороди у найрізноманітніших 
конкурсах, фестивалях. Окрім того, до 30-річчя 
Богородчанського управління магістральних 
газопроводів, щоб увіковічнити здобутки ветеранів 
і досягнення своїх активістів, з ініціативи адмініст-
рації та профкому на території Богородчанського 
ЛВУМГ створено музей, де знаходяться нагороди 
та відзнаки працівників управління.

Підсумовуючи здобутки і досягнення та оці-
нюючи пройдений шлях, всім нам, а особливо 
молодому поколінню газовиків, не слід забува-
ти, якою монументальною працею побудоване 
Богородчанське лінійне виробниче управління 
магістральних газопроводів і які люди присвятили 
своє життя розвитку газотранспортної системи 
України. Їхня самовіддана праця заслуговує на гли-
боку повагу і пошану. 

Вокально-інструментальний 
ансамбль «Край»

Об’єкти Богородчанського ЛВУМГ

Здобутки колективу Богородчанського 
ЛВУМГ в художній самодіяльності та 
фізкультурі
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