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Дорогі наші жінки!
Від імені чоловічої половини колективу компанії 
«Укртрансгаз» та від себе особисто сердечно 
вітаю Вас із чудовим весняним святом — 
Міжнародним жіночим днем 8 Березня!
У цей світлий березневий день ми висловлюємо 
захоплення кращою половиною людства.
Дозвольте від щирого серця висловити Вам слова 
вдячності за самовіддану працю, уміння всупереч 
усім негодам радіти життю, вселяти в нас віру 
в краще, за уміння любити і нести це світле 
почуття крізь усе життя.
Без Вашої ініціативної творчої роботи 
неможливо представити роботу нашої 
компанії, в якій кожен п'ятий працівник — 
це Жінка. Своєю працею Ви примножуєте успіхи 
і досягнення «Укртрансгаза».
Нехай у роботі все ладиться, у будинку панують 
мир і благополуччя, у серцях — любов!
Доброго здоров'я, молодості, краси і весняного 
цвітіння, сімейних радощів, світла і благополуччя 
Вам, милі жінки!

З повагою,
директор ДК «Укртрансгаз»

Сергій Вінокуров
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Уважаемые коллеги! Хочу поблагодарить Вас за труд и 

вклад в наше общее дело — транспортировку при-

родного газа по территории Украины и транзит рос-

сийского газа в страны Европы.

Я знаю, что Вы гордитесь нашей компа нией «Укртрансгаз» 

— одной из лучших энергетических компаний Украины. 

Сегодня появляется еще один повод для гордости, кото-

рый коснётся каждого из нас. Мы приступаем к вне-

дрению автоматизированной системы управления (АСУ) 

ресурсами «Укртрансгаз». 

Мировая практика управления говорит о том, что 

успех компании зависит от нескольких факторов: бизнес-

модели, уровня автоматизации, внедрения IT-технологий и 

от традиций управления. Сейчас мы делаем шаг в будущее 

— увеличиваем уровень автоматизации «Укртрансгаз». 

Масштаб внедрения потрясает — мы внедряем автомати-

зированную систему по всей территории страны на 111 

производственных площадках. 

Эта система позволит обеспечить достоверную и 

полную информацию, которая будет поступать из самых 

удаленных уголков, из линейных управлений газотран-

спортной сис темы и позволит повысить эффективность 

управления нашим предприятием. Если сказать про-

стым языком, то все данные в системе будут логически 

связаны между собой, и, к примеру, если мы планируем 
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Сергей ВИНОКУРОВ: 
«Шаг в будущее»
Дочерняя компания «Укртрансгаз» — первая из энергетических компаний Украины, которая 

внедряет в полном масштабе автоматизированную систему управления. О том, что компания 

ждет от внедрения, какие задачи планирует решить и каковы преимущества ее использования, 

рассказал директор ДК Сергей ВИНОКУРОВ.

Украинские компании — клиенты SAP

ОАО «МК «Азовсталь», ОАО «Азовмаш», 
ОАО «Северный ГОК», ОАО «Центральный ГОК», 
«Метинвест Холдинг», ОАО «Львовоблэнерго», ОАО 
«Запорожьеоблэнерго», ОАО «Крымэнерго», ОАО 
«Днепроэнерго», ЗАО «А.Е.С. Киевоблэнерго», 
ЗАО «Фоззи», ЗАО «Фуршет», АКИБ «Укрсиббанк», 
ОТП Банк, Альфа Банк, Дельта Банк, Национальный 
банк Украины, Министерство обороны Украины, 
АО «Укртатнафта», ЗАО «Вик-Ойл», «Галнафтогаз», 
ЗАО «Украинская мобильная связь » (UMC), 
«Киевстар», ПО «КОНТИ», Philip Morris Ukraine, Nestle 
Ukraine, Reemtsma Ukraine, Eurofoods Gallina Blanca, 
Одесский государственный припортовый 
завод, ОАО «Концерн Стирол», ЗАО «Холдинговая 
компания «Блиц-информ» и т.д.

Стаття подається мовою оригіналу. 
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выполнить техническое обслуживание оборудования 

на каком-либо объекте, то система сможет подсказать, 

какие работы необходимо выполнить, в каком порядке, 

какие инструменты использовать. Также она автома-

тически проверит наличие необходимых запчастей на 

складе, резервирует их именно для этого обслужи-

вания и не позволит их использовать в других целях. 

Такая взаимосвязь позволит сократить внеплановые 

затраты, что в свою очередь поможет высвободить бюд-

жетные средства для модернизации газотранспортной 

системы. 

Автоматизированная система затронет все подразделе-

ния нашей компании — от закупок до финансов, в состав 

системы включены все 14 функциональных направлений 

«Укртрансгаза». Различные структуры предприятия (бух-

галтерия, кадры, производство, сбыт) можно сравнить с 

ячейками табличного процессора, где изменение инфор-

мации в какой-либо одной структурной единицы вызыва-

ет соответствующие трансформации в других.

Во внедрении этой системы мы делаем основную став-

ку на Вас, коллеги, на Ваш профессиональный уровень, 

на рост этого профессионального уровня и вклад каждо-

го из Вас в процесс внедрения.

Сегодня мы создаем первоклассные условия для 

выполнения вами этой задачи. Мы подготовили команду 

тренеров, которые приедут в каждое подразделение и 

расскажут о том, какие навыки нужны Вам в будущем для 

ее эксплуатации. Они помогут постичь те знания, которые 

необходимы Вам в будущей работе: во внедрении и экс-

плуатации этой системы. 

Внедрить систему такого уровня очень непростая 

задача. Это потребует напряжения всех сил и возможно-

стей, которые необходимы для профессиональной рабо-

ты с нашими консультантами, тренерами, с руководством 

подразделений.

Сроки, которые мы выделяем на внедрение, бес-
прецедентно малы! В этот год система должна быть 

внедрена, и мы должны приступить к ее промышленной 

эксплуатации.

Но я знаю, что могу рассчитывать на Вашу поддержку в 

этом грандиозном деле, и масштаб этих перемен меня не 

пугает. Я уверен, что нам с Вами удастся профессионально 

построить систему управления предприятием, в котором 

основным принципом будет эффективность, достовер-

ность, открытость и профессионализм.

И выиграет тот, кто склонен к переменам или, словами 

легендарного украинца и экономиста с мировым именем 

Богдана Гаврилишина, кто умеет «вчитися, мріяти, діяти».

Обращаюсь ко всем коллегам, прошу направ-

лять возникшие у вас вопросы — от цели вне-

дрения АСУ до формы аналитического расче-

та складских запасов — на адрес office@utg.ua. 
Все они будут обработаны. А на наиболее важные/интерес-

ные я лично дам ответы, о чем можно будет прочесть 

на страницах нашего корпоративного журнала «Трубо-

проводный транспорт». ТТ
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ОБЪЕМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ АСУ

Географически: 
111 производственных 

площадок по всей 
территории Украины

Функционально: 
закупки, финансы, бюджет, 

сбыт, ремонты, инвестиции — 
вся деятельность компании

Создание единой 
корпоративной

системы управления

Исключить дублирование 
информации

Автоматическая
обработка данных

Детальное и точное 
управление бюджетом 

предприятия

Сокращение времени 
обработки данных 

Состав системы:
14 функциональных 

направлений

Количество 
пользователей: 

6500 ед.
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18-19 січня поточного року у м. Києві під 

час міжнародної конференції «Природний 

газ та енергетичне майбутнє України» провід-

на енерго-консалтингова компанія IHS CERA 

представила висновки своїх досліджень, у яких 

зазначається, що Україна має потенціал для 

повного забезпечення себе природним газом у 

разі послідовного впровадження енергетичної 

політики, спрямованої на залучення приватних 

інвестицій у нафтогазовий сектор та реалізації 

власної ресурсної бази. 

У роботі конференції взяли участь від 

ДК «Укртрансгаз»: директор Сергій Вінокуров, 

головний інженер Ігор Лохман, начальник 

департаменту науково-технічної діяльності та 

зовнішньоекономічних зв’язків Роман Шимко, 

заступник головного інженера Олег Михалевич. 

Присутній на конференції міністр енерге-

тики та вугільної промисловості України Юрій 

Бойко зазначив, що завдяки цій конференції та 

роботі IHS CERA з’явилося бачення тих кроків, 

які дозволять реалізувати потенціал України з 

видобутку 70 млрд м3 газу на рік. Міністр також 

зазначив, що завдяки роботі IHS CERA з’явилось 

розуміння можливостей видобутку сланцевого 

газу в Україні.

Дослідники підкреслили, що Україна має 

набагато більший потенціал ресурсів природ-

ного газу, ніж сьогодні прийнято вважати. На 

думку експертів IHS CERA, Україна може реалізу-

вати потенціал зі збільшення обсягів видобутку 

газу, зокрема за рахунок збільшення видобутку 

на родовищах, що перебувають в експлуата-

ції; освоєння відкритих родовищ, які в даний 

час вважаються малодебітними; розвідки нових 

покладів у межах відомих продуктивних комп-

лексів або в потенційних родовищах південної 

України включно з шельфом Чорного моря; роз-

робки піщаних газонасичених колекторів низь-

кої проникності. Значний потенціал міститься 

у розробці нетрадиційних ресурсів газу, в тому 

числі сланцевого газу і метану вугільних пластів. 

Аналітики IHS CERA відзначили, що обсяг 

російського транзитного газу, що надходить в 

українські магістральні газопроводами, остан-

німи роками скорочувався як в абсолютних 

цифрах, так і у відсотках у загальному експорті 

Росії до Європи. Дослідники очікують, що ско-

рочення обсягів транзитного газу триватиме у 

середньостроковій перспективі через введен-

ня в експлуатацію «Північного потоку». Однак 

наприкінці цього десятиліття обсяги транзиту 

природного газу стабілізуються, а після 2020 р. 

можливе їх повільне зростання. 

Експерти IHS CERA вважають, що природнім 

завданням для української політики є підви-

щення значення української газотранспортної 

системи для експорту російського газу та поста-

чання газу до Європи. Одним із запропонованих 

механізмів здійснення цього є передача прав 

власності на магістральні газопроводи та їхню 

експлуатацію багатосторонньому консорціуму 

на чолі з Україною, в якому як російські, так 

і європейські компанії були б міноритарними 

акціонерами. Така домовленість потребувала би 

досягнення консенсусу щодо широкого кола 

питань юридичного та комерційного характеру. 

Відповідаючи на питання експертів IHS 

CERA, голова правління Національної акціонер-

ної компанії «Нафтогаз України» Євген Бакулін 

підкреслив, що реформування компанії буде 

проводитися з метою підвищення ефективності 

впровадження енергетичної політики держави 

по забезпеченню України власним природним 

газом. За словами Бакуліна процес реформу-

вання компанії потребує попереднього вне-

сення змін у низку законодавчих актів України.

Керівник і засновник IHS CERA Даніел Єргін 

додав, що реалізація потенціалу України з видо-

бутку газу з нетрадиційних джерел забезпе-

чуватиме не тільки додаткові енергоресурси, 

але й даватиме інші позитивні результати для 

економіки, зокрема створення робочих місць і 

підвищення конкурентоспроможності.

«Щоб реалізувати потенціал, треба пере-

йти від інвестицій в $ 1 млрд на рік до $ 10 

млрд. Ці кошти прийдуть, якщо буде необ-

хідне інвестиційне середовище і клімат, який 

дозволить їм прийти», — сказав керівник 

IHS CERA.

У зв’язку з цим він закликав Україну до 

прийняття тих рішень, які компанія IHS CERA 

рекомендувала за результатами проведеного 

аналізу. 

Крім того, Даніел Єргін зазначив, що ці 

рішення мають бути ухвалені в розумний 

строк, бути передбачуваними і послідовними.

Звіт IHS CERA дасть змогу розпочати роз-

робку певних тактик і стратегій, які допо-

можуть Україні повністю реалізувати свій 

потенціал у газовому секторі у партнерстві з 

внутрішніми та зовнішніми інвесторами. 

За матеріалами управління зв’язків 
з громадськістю Міністерства енергетики 

та вугільної промисловості

Нагадаємо, що 14 жовтня 2011 року в Києві під час третього 
засідання українсько-американської Робочої групи з питань енер-
гетичної безпеки під головуванням міністра енергетики та вугіль-
ної промисловості України Юрія Бойка та спеціального послан-
ника з енергетичних питань в Євразії Держдепартаменту США 
Річарда Морнінгстара було прийнято рішення реалізувати проект 
«Український діалог з питань розробки енергетичної політики. 
Природний газ та енергетичне майбутнє України». 

Природний газ та енергетичне майбутнє України
Прем’єр-міністр України Микола Азаров та 
міністр енергетики та вугільної промисловості 
Юрій Бойко під час конференції «Український 
діалог з питань розробки енергетичної політики. 
Природній газ та енергетичне майбутнє України». 
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Україна намагається заблокувати реалізацію 

проекту російського газопроводу «Південний 

потік» (South Stream) за допомогою європей-

ських структур. Міністерство енергетики та 

вугільної промисловості України надіслало 

лист в Енергетичне співтовариство (ЕС) з про-

ханням не погоджувати його будівництво.

Як повідомляє директор секретаріату ЕС 

Славчо Нейков, в співтовариство вже поступив 

лист за підписом міністра енергетики і вугільної 

промисловості України Юрія Бойка, в якому міс-

титься прохання не погоджувати проект будів-

ництва російського газопроводу «Південний 

потік». «Україна як член Енергетичного співто-

вариства, має право чекати підтримки з боку 

секретаріату в питанні, що знаходиться в межах 

нашої компетенції, — заявив Нейков. — Разом 

з цим ЕС вітатиме розвиток проектів, які можуть 

внести вклад в диверсифікацію і безпеку поста-

чань».

Офіційно в «Газпромі» це питання не комен-

тують. Проте високопоставлене джерело в 

монополії виразило сумнів у тому, що Україні 

таким чином вдасться зупинити будівництво 

«Південного потоку». «Метою співтовариства є 

серед іншого підвищення енергобезпеки його 

членів. А проект South Stream цьому безпо-

середньо сприяє», — заявив він.

У Міненерго України офіційно не коментують 

заяви глави секретаріату ЕС. Але високопостав-

лене джерело у департаменті нафтової, газової 

і нафтопереробної промисловості Міненерго 

пояснило, що, навіть якщо не вдасться відміни-

ти будівництво обхідного газопроводу, перего-

вори будуть вигідні Україні. «Рішення про будів-

ництво South Stream приймається приватними 

компаніями, і роль держав у цьому вторинна. 

Тому, можливо, нам і не вдасться зупинити про-

ект, — говорить джерело. — Але самі слухання 

на цю тему здатні створити нестійку ситуацію 

для «Газпрому» і зручнішу позицію для пере-

говорів зі зниження ціни газу».

Голова правління неурядової громад-

ської організації «Нова енергія України» 

Валерій Боровик вважає, що ініціатива 

України здатна вплинути на терміни узго-

дження проекту «Південний потік» в євро-

пейських структурах. «Претензії Польщі, 

Литви і Швеції відносно будівництва Nord 

Stream (газопровід «Північний потік» — 

ред.) відклали проходження проекту міні-

мум на рік», — нагадав він.

Директор українського Інституту енерге-

тичних досліджень Дмитро Марунич вважає, 

що затримка будівництва «Південного потоку» 

буде на руку НАК «Нафтогаз України» в газо-

вих переговорах з РФ про зниження ціни. 

«Щорічні тяганини — це додаткова можли-

вість для домовленостей з Росією про вигід-

ніші умови постачання газу», — погоджується 

член комітету Верховної ради по паливно-

енергетичному комплексу Олександр Гудима.

«Газпром», італійська Eni, німецька Wintershall 

і французька EdF у вересні 2011 року підписа-

ли угоду акціонерів морської ділянки проекту 

«Південний потік». Долі акціонерів розподі-

лилися таким чином: «Газпром» — 50%, Eni — 

20%, Wintershall і EdF — по 15%.

Нагадаємо, що договір про створення 

ЕС був підписаний між Євросоюзом і кра-

їнами Південно-східної Європи 25 жовтня 

2005 року в Афінах. Україна приєдналася до 

договору в 2009 році. Співтовариство пови-

нне сприяти забезпеченню стабільності 

функціонування енергетичних ринків країн-

учасниць угоди: вони відкривають один для 

одного свої ринки газу і електроенергії, 

погоджують тарифи і допомагають в кризо-

вих ситуаціях. На сьогоднішній день члена-

ми ЕС є 14 держав Євросоюзу, 9 балканських 

країн, Україна і Молдавія.

За інформацією «Комерсант-Україна»

Передбачається, що газопровід «Південний потік» скла-
датиметься з чотирьох ниток по 15,57 млрд м3 кожна. Введення 
першої з них заплановано на грудень 2015 року, виведення 
на повну потужність (63 млрд м3) очікується до 2018 року. 
Орієнтовна вартість «Південного потоку» складає 15,5 млрд 
євро, 10 мільярдів з яких доводиться на морську ділянку, а 
5,5 млрд — на сухопутний. 

Україна та «Південний потік»
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В 2011 році компанія «Укртрансгаз» збіль-

шила транзит природного газу до 157 млрд м3, 

що на 7 млрд м3 більше за показники 

2010 року.

По оперативним даним Об’єднаного 
д и с п е т ч е р с ь к о го  у п р а в л і н н я 
ДК «Укртрансгаз», протягом 2011 року 
обсяг транспортованого газу через тери-

торію України збільшився до 104,2 млрд м3, 
транспортованого природного газу для 
споживачів України — до 51,7 млрд м3, що 
відповідно на 5,6 млрд м3 та 1,3 млрд м3 
більше за показники 2010 року.

Проте в грудні 2011 року зменшились 

обсяги транспортування газу для спожива-

чів України та через територію України до 

6,1 млрд м3 та 9,2 млрд м3 відповідно (на 14% 

та 15%) порівняно з аналогічним періодом 

2010 року.

За словами директора Об’єднаного дис-

петчерського управління ДК «Укртрансгаз» 

Андрія Дацюка, компанією на 100% викона-

ні всі заявки по транспортуванню природ-

ного газу європейським споживачам.

Протягом усього періоду аномальних холо-

дів у січні-лютому 2012 року Україна чітко і у 

повному обсязі виконувала всі свої контрактні 

зобов’язання з транзиту природного газу до 

країн Європи. Про це заявив заступник голови 

правління Національної акціонерної компанії 

«Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«Україна не відбирала жодного кубічного 

метру за рахунок транзиту російського газу до 

Європи. Ми це заявляємо офіційно, і це підтвер-

джується відповідними документами. Ми чітко і 

у повному обсязі виконували всі свої контрактні 

зобов’язання з транзиту російського природно-

го газу в Європу», — підкреслив Вадим Чупрун.

Він наголосив, що компанія зверталася 

до ВАТ «Газпром» з пропозицією допомог-

ти із додатковими обсягами поставок газу. 

«Розуміючи складність ситуації, ми запропону-

вали колегам із «Газпрому» додатково поста-

вити газ до Європи з наших сховищ», — пові-

домив Чупрун. 

Вадим Чупрун продемонстрував докумен-

ти, які свідчать, що протягом 21 дня у лютому 

ц.р. ВАТ «Газпром» недопостачав на східний 

кордон України від 24 до 110 млн м3 газу 

щодоби. 

«У нас є розписані таблиці на кожен день. 

Якщо подивитися на динаміку за лютий, мак-

симум недопоставок газу — 110 млн м3, міні-

мум — 24 млн м3. З 1 по 21 лютого у ГТС 

України недопоставлено 1 млрд 247 млн м3 

газу. Це те, що недоотримала Європа», — ска-

зав Вадим Чупрун. 

Він також зазначив, що Національна акціо-

нерна компанія «Нафтогаз України» надіслала 

на адресу голови правління ВАТ «Газпром» 

чергового листа з конкретними доказами щодо 

недопоставок газу через українську ГТС.

«Гарантією надійного забезпечення поставок 

природного газу, особливо у пікові моменти, 

повинні стати консолідовані зусилля усіх учас-

ників цього процесу: постачальника — росій-

ської сторони, транзитера — нашої держави, та 

споживача — Європи», — підкреслив заступник 

голови правління НАК «Нафтогаз України».

Він також наголосив, що це питання потріб-

но вирішувати цивілізовано і без взаємних 

звинувачень.

За інформацією управління зв’язків 
з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Україна в 2011 році транспортувала майже 157 млрд м3 
природного газу

Україна не відбирала жодного кубометру російського газу із об’ємів, 
які транспортувалися до Європи

ДК «Укртрансгаз» затвердила ІТ-стратегію, 

згідно з якою розпочата реорганізація служб 

інформаційних технологій і зв’язку для забез-

печення єдиної структури надання інфор-

маційних послуг (електронна пошта, фай-

ловий сервіс, антивірусний захист, доступ 

до інтернету тощо). Як повідомив директор 

ДК «Укртрансгаз» Сергій Вінокуров: «Основна 

мета затвердженої ІТ-стратегії — централіза-

ція, модернізація і безперервне поліпшення 

якості ІТ–сервісів, якими користуються пра-

цівники апарату і філій компанії при виконанні 

своїх безпосередніх службових обов’язків».

На сьогоднішній день компанією визна-

чені вимоги та обрана ділянка для будів-

ництва єдиного Центру обробки даних, 

розроблені та впроваджені стандарти 

ІТ-устаткування і базових програмних про-

дуктів, сформований офіс управління про-

ектами, який об’єднує методологію управ-

ління проектами, ініціативами й інвестиція-

ми в інформаційних технологіях.

«При впровадженні даної стратегії ми 

проводимо її адаптацію відповідно до кра-

щих світових практик по процесах управ-

ління в ІТ», — повідомив начальник депар-

таменту інформаційних технологій і зв’язку 

ДК «Укртрансгаз» Віталій Волосецький.

Особливістю ІТ-стратегії, затвердженої 

ДК «Укртрансгаз», є концепція постійно-

го підвищення кваліфікації та тестування 

команди ІТ, аналізу її компетенції.

«Укртрансгаз» затвердив ІТ-стратегію
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Ціни на газ у США за минулий рік упали на 

32%, чим відновили дворічний мінімум, пові-

домляє The Wall Street Journal. Падіння викли-

кане зростанням пропозиції блакитного пали-

ва: за попередніми оцінками Barclays Capital, у 

2011 році видобуток газу в США виріс на 10% і 

може збільшитися ще на 4% у 2012-му.

Таким чином, експерти чекають подальшо-

го зниження цін на природний газ. За прогно-

зами аналітиків Bank of America Merrill Lynch, 

подібна тенденція буде незмінною мінімум 

до 2013 року. Експерти інвестиційного банку 

чекають падіння цін до мінімальних відміток 

за останні 10 років — до $2 за БТЕ (близько 

28,26 м3), що відповідає приблизно $71/тис. м3. 

Для порівняння, у Москві ціна 1 тис. м3 скла-

дає біля $126.

Основною причиною перевиробництва і, 

отже, низьких цін є так званий сланцевий бум, 

викликаний масовим застосуванням техно-

логій горизонтального буріння та гідророз-

риву. Крім того, багато компаній отримують 

попутний газ при виробництві нафти: зараз 

до чверті всього об’єму газу, що добувається 

в США, отримують з нафтових свердловин. 

При цьому високі ціни на нафту підштовху-

ють компанії до буріння нових свердловин 

і збільшення об’ємів видобутку. У резуль-

таті автоматично збільшується виробництво 

попутного газу, що приводить до зростання 

пропозиції на ринку. Крім того, побоючись 

штрафних санкцій, нафтогазові компанії зму-

шені продовжувати видобуток, незважаючи 

на різке падіння цін. У результаті не можна 

виключати, що США можуть обійти Росію по 

видобутку газу.

За оцінкою Energy Information Admini-

stration, видобуток товарного газу в Штатах 

за дев’ять місяців минулого року склав 505,4 

млрд м3 проти 490,5 млрд м3 в Росії. Річні офі-

ційні дані по США доки не опубліковані. У Росії 

річний видобуток склав 670 млрд м3, що на 3% 

вище рівня 2010 року.

Проте практично весь газ, що добувається 

в США, покриває внутрішній вжиток і не дохо-

дить до Європи. Загрозу для газової монополії 

представляє можливість будівництва потуж-

них експортних терміналів скрапленого при-

родного газу (СПГ).

Якщо експорт буде налагоджений, то це 

негативно позначиться на цінах для видо-

бувних компаній, тобто вони підуть вниз. 

Втім, «перша ластівка» вже є: за даними 

TheFinancialTimes, у жовтні 2011 року бри-

танська BG Group підписала перший довго-

строковий контракт на закупівлю американ-

ського СПГ. Подібна ситуація вже складалася 

в 2009–2010 роках, коли результатом «сланце-

вої революції» стала відмова США від імпорту 

скрапленого газу з Катара.

Пошуки сланцевого газу в кінці 2011 року 

розпочаті в Білорусії, де раніше вони вважа-

лися безперспективними. У той же час вчені 

не виключають, що поклади сланцевого газу 

в надрах країни все-таки є. За оцінками сві-

тових експертів, сланцевий газ може заля-

гати на території Припятської западини в 

міжсольових відкладеннях. Перспективним 

вважається вивчення газоносності горючих 

сланців саме на цій ділянці. Роботи з оцінки 

сланцегазового потенціалу Білорусії були 

розпочаті в 2011 році. Пріоритетною для 

пошукових робіт була визначена Люд вінов-

ська площа в Гомельській області. Частина 

робіт по дослідженню її перспективності 

вже виконана. Шляхом дешифровки кос-

мічних знімків білоруські науковці зібрали 

інформацію про зони розломів у надрах 

цієї площі, з якими зазвичай зв’язують мож-

ливе розташування природних багатств. 

Очікується, що вже в найближчому майбут-

ньому геологи отримають перші практич-

ні результати геологорозвідки. Республіка 

Польща висловила свої наміри щодо обмі-

ну досвідом з Білорусією у сфері пошуку 

сланцевого газу. Допомогти білоруським 

фахівцям готові також експерти з Литви та 

Сполучених штатів Америки.

Одночасно в Болгарії тисячі людей про-

вели акції протесту проти видобутку в краї-

ні сланцевого газу, побоючись забруднення 

ґрунтових вод. Акції пройшли щонайменше 

в шести великих містах із закликом ввести 

мораторій на видобуток природного газу за 

допомогою технології гідравлічного розриву 

пласта. 

Сланцевий газ добувається шляхом упри-

скування під великим тиском суміші води, 

змішаної з піском і хімікатам, в сланцеві пласти. 

Противники такого методу вважають, що фре-

кінг забруднює ґрунтові води і навіть викликає 

землетруси. У червні уряд Болгарії видав аме-

риканській нафтовій компанії Chevron ліцензію 

на пошук сланцевого газу на північному сході 

країни, сподіваючись понизити залежність 

від російського газу. Нагадаємо, що Франція 

заборонила фрекінг у липні минулого року, а 

Великобританія припинила глибоку розробку 

в районі міста Блекпул після невеликих коли-

вань грунту весною 2011 року.

За матеріалами видання 
Timera Energy

Сланцева революція в США призвела до падіння ціни 
на природний газ, а в Болгарії та Франції — до протестів

У результаті Катар переорієнтовувався на Європу, що спри-
чинило зростання конкуренції та продавило ціни на спотовому 
ринку. За словами експертів, зростання пропозиції газу в США 
знов може відстрочити реалізацію гігантського Штокманівського 
родовища, газ з якого раніше передбачалося експортувати до 
Північної Америки.
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Завдання транспортування природного 

газу, що добувається на норвезькій сторо-

ні, цілком можна було б покласти на росій-

ський газопровід «Північний потік», вважають 

в Норвегії.

У норвезьких компаніях обговорюють мож-

ливість експортувати природний газ, що добу-

вається у Баренцовому морі, по трубопроводу 

«Північний потік». Ідея знаходить актуальність 

у зв’язку з відкриттям нових родовищ у нор-

везькій частині Баренцового моря.

На початку січня компанія Statoil оголо-

сила про чергову крупну знахідку в районі 

Баренцового моря. Нове родовище Хавісразом 

з довколишнім родовищем Скругард форму-

ють нову нафтоносну провінцію, підкреслює 

прес-служба компанії.

Дискусія про використання російської 

інфраструктури набуває додаткової акту-

альності у зв’язку з майбутнім освоєнням 

Штокмановського родовища, запаси якого 

складають 3,9 трлн м3 газового конденсату.

У рамках Штокманівського проекту потріб-

но буде прокласти трубопроводи під водою 

і на суші, а також звести завод з виробни-

цтва скрапленого газу. Планується побудува-

ти трубопровід від побережжя Баренцового 

моря до Балтики, де той з’єднуватиметься з 

«Північним потоком». Нові родовища, як очіку-

ється, будуть відкриті в колишній спірній зоні 

Баренцового моря.

Торік одночасно з ратифікацією норвезько-

російського договору про делімітацію кордо-

ну до норвезького сектору колишньої спірної 

зони увійшло судно сейсмічної геологорозвід-

ки. Район нового кордону, на думку нафтови-

ків, має великі перспективи. Альтернативою 

для норвезької сторони могло б стати роз-

ширення власної газотранспортної мережі з 

Норвезького моря в Баренцове. Крім того, нор-

везькі промисловці не залишають без уваги 

технічні рішення, що дозволяють операторам 

родовищ взагалі обійтися без трубопроводів.
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Європейська комісія запевнила Україну 

у відсутності преференцій для газопроводу 

«Південний потік». Про це повідомив міністр 

енергетики та вугільної промисловості Юрій 

Бойко. «Сьогодні я підняв цю тему в теле-

фонній розмові (з комісаром Єврокомісії по 

енергетичних питаннях Гюнтером Оттінгером) 

і отримав запевнення в тому, що позиція 

Європейської комісії з «Південного потоку» 

незмінна, тобто не буде яких-небудь префе-

ренцій у податках, не буде жодних кредитів», 

— відзначив Бойко.

У той же час, за словами міністра, Україна 

стурбована тим, що члени Енергетичного спів-

товариства не завжди належним чином врахо-

вують інтереси країни, у першу чергу в рамках 

проекту «Південний потік». «У нас дуже великі 

питання до Енергетичного співтовариства як 

до організації, ми не бачимо рівного партнер-

ства», — підкреслив глава Міненерго.

Як повідомлялося раніше в інформацій-

них агентствах, президент Росії Володимир 

Путін доручив голові правління ВАТ «Газпром» 

Олексію Міллеру почати будівництво газо-

проводу «Південний потік» у кінці 2012 року. 

Проект «Південний потік» передбачає будів-

ництво газопроводу через акваторію Чорного 

моря з Росії до країн Південної та Центральної 

Європи. За планом газопровід повинен скла-

датися з чотирьох ниток по 15,57 млрд м3 

кожна. Доля участі «Газпрому» в проекті мор-

ського газопроводу становить 50%, італійської 

ENI — 20%, німецької Wintershall Holding та 

французької EDF — по 15%.

На газопровід «Північний потік» покладають нові задачі

За рішенням Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики (НКРЕ), від 28 грудня 2011 

року №131 з 1 січня 2012 року змінились 

тарифи на транспортування природно-

го газу магістральними трубопроводами 

ДК «Укртрансгаз» відповідно до терито-

рії ліцензованої діяльності підприємств із 

газопостачання та газифікації.

Загальний тариф на транспортування 

природного газу становить 305,6 грн/тис. м3 

(без ПДВ), а тариф на транспортування 

природного газу магістральними трубо-

проводами для споживачів, власні газопро-

води яких безпосередньо підключені до 

магістральних, становить 265,10 грн/тис. м3 

(без ПДВ).

Перший газ з півострова Ямал в Єдину 

енергетичну систему газопостачання 

буде поданий раніше очікуваного терміну 

— у червні 2012 року. На півострові пла-

нується створити три промислові зони: 

Бованенковську, Тамбейську, Південну 

групу. Передбачається, що сумарний 

видобуток перевищить 300 млрд м3 при-

родного газу. На сьогоднішній день у 

Російській Федерації видобувається 

близько 600 млрд м3. Всього на півострові 

Ямал та наближених акваторіях відкрито 

32 родовища вуглеводнів, з яких 26 — на 

суші, а 6 — в акваторії Обської губи та 

Карського моря. 

З початку року 
змінився тариф на 
транспортування газу

Європейська комісія не підтримує проект 
газопроводу «Південний потік» 

Перший газ з півострова 
Ямал буде поданий 
у червні 2012 року
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Проект будівництва газопроводу «Турція-Греція-Італія»

Туреччина подякувала Україні за природний газ, 
наданий з підземних сховищ

Уряд Греції послідовно та консолідова-

но підтримує проект будівництва газопро-

воду «Турція-Греція-Італія», запевняючи, що 

він зробить вирішальний вклад у необхідну 

Європі диверсифікацію шляхів транспорту-

вання природного газу. Раніше Афіни офіцій-

но заявляли про своє бажання приєднатись 

до російського проекту «Південний потік» та 

конкуруючого з ним Nabucco. Проект газо-

проводу «Турція-Греція-Італія» потужністю 

8-10 млрд м3 і протяжністю 800 км реалізу-

ється для транспортування природного газу 

із Азербайджану. Планується, що акціонера-

ми газопроводу стануть грецька компанія 

Depa та італійська Edison. 

15 лютого 2012 року в приміщенні 

Міненерго вугля України відбулася робоча 

зустріч міністра енергетики і вугільної про-

мисловості України Юрія Бойка і міністра 

енергетики і природних ресурсів Турецької 

Республіки Танера Йилдиза, під час якої 

обговорювалися питання співпраці двох 

держав в енергетичній сфері.

У зустрічі також взяли участь представ-

ники Міненерговугля України, заступник 

міністра закордонних справ України Віктор 

Майко, голова Державного агентства по 

інвестиціях і управлінню національними 

проектами Владислав Каськів, представ-

ники НАК «Нафтогаз України», представни-

ки Міністерства енергетики і природних 

ресурсів Турецької Республіки і турецьких 

компаній.

Вітаючи учасників зустрічі, міністр енерге-

тики і вугільної промисловості України Юрій 

Бойко відзначив, що Україна і Туреччина 

мають багато важливих загальних тем для 

співпраці. «Ці теми важливі і для Туреччини, 

і для України. Я впевнений, що ті напрацю-

вання, які вже у нас є, повинні отримати 

реалізацію протягом найближчого року», — 

відзначив міністр.

«На прикладі ситуації, яка сталася цієї 

зими, ми побачили, наскільки можемо бути 

корисними один одному, наскільки важливо 

мати добросусідські відношення», — під-

креслив Юрій Бойко.

Він виразив надію, що ця зустріч дасть 

новий поштовх розвитку стосунків наших 

країн в енергетичній сфері. У свою чергу 

міністр енергетики і природних ресурсів 

Турецької Республіки Танер Йилдиз подя-

кував міністру енергетики і вугільної про-

мисловості України Юрію Бойко за те, що в 

період екстремальних холодів Україна на 

прохання Туреччини надала їй додаткові 

об’єми газу з власних сховищ.

«Перш за все хочу подякувати, що ви 

допомогли нам, надавши додаткові об’єми 

газу зі своїх сховищ. Під час екстремальної 

холодної погоди ви нас виручили. Зрозуміло, 

що такі жести і такі підходи ніколи не забува-

ються», — сказав Танер Йилдиз.

Він також виразив упевненість, що плідна 

співпраця України і Туреччини продовжува-

тиметься.

Під час зустрічі сторони обговорили 

питання експорту електроенергії, газової 

співпраці, реалізації Національного проекту 

«LNG-термінал» та інші перспективні питан-

ня двосторонньої співпраці в енергетичній 

сфері. Учасники зустрічі домовилися погли-

блювати двосторонню співпрацю і інтенси-

фікувати діалог по обговорених питаннях.

За інформацією прес-служби 
Міністерства енергетики 

та вугільної промисловості України
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Протягом 2012 р. 
кожний номер журналу 
«Трубо про відний 
транспорт» буде 
присвячено історії 
розвитку та виробничій 
діяльності філій нашої 
компанії. Розпочинаємо, 
по ходу транспортування 
газу, з філії управління 
магістральних газопроводів 
«Харківтрансгаз».

Роман Шимко, заступник 
головного редактора журналу 
«Трубо  провідний транспорт»

Т
Е

М
А

 Н
О

М
Е

Р
У

: 
«
Х

А
Р

К
ІВ

Т
Р

А
Н

С
Г
А

З
»

Як першими зустрічають 
російський газ — «Харківтрансгаз»
Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» — один з підрозділів 

ДК «Укртрансгаз», що разом з іншими є складовою частиною газотранспортної системи 

України. Історія «Харківтрансгазу» розпочалася після відкриття унікального для всієї 

Європи Шебелинського газоконденсатного родовища.
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У 
1956 році з надр Шебелинського родо-

вища надійшли перші кубометри бла-

китного палива до Харкова. Приблиз-

но тоді ж з’явилися й проекти будівництва 

газової магістралі на Дніпропетровськ, Одесу, 

Бєлгород, Москву. Цей період для харківських 

транспортників без перебільшення став доле-

носним, адже саме тоді була закладена перша 

цеглина у фундамент потужного газотран-

спортного підприємства. Як же це було. 

Відповідно до наказу Міністерства нафто-

вої промисловості СРСР № 307 від 02.07.1956 

року, у складі управління експлуатації газо-

проводу «Дашава — Київ» у серпні 1956 року 

було створено районне управління екс-

плуатації газопроводу «Шебелинка-Харків». 

Розташовувалося воно у Харкові. 

Перший газопровід від Шебелинки — магі-

стральний «Шебелинка-Харків» діаметром 

426 мм і довжиною 58 км — було введено 

в експлуатацію у 1956 році. Потім побуду-

вали магістральні газопроводи «Шебелинка-

Дніпропетровськ» діаметром 720 мм і довжи-

ною 196 км (1957), «Шебелинка-Бєлгород» 

довжиною 140 км і тією ж продуктивністю 

(1958). Також було продовжено будівництво 

сталевих магістралей від Дніпропетровська на 

Кривій Ріг, від Бєлгорода на Курськ — Кроми. У 

1959 році газ отримали Кривий Ріг та Курськ.

Інтенсивне будівництво магістральних газо-

проводів, газопроводів-відводів, компресор-

них і газорозподільних станцій потребувало 

створення нових структур — як для організа-

ції будівництва, так і для подальшої експлуа-

тації. У зв’язку з цим у 1960 році для забезпе-

чення технологічних транспортних задач у 

складі Харківського управління магістральних 

газопроводів були створені районні управлін-

ня магістральних газопроводів — Харківське, 

Дніпропетровське, Лозівське, Бєлгородське, 

Курське, Криворізьке та Кромське. 

Це дало змогу оперативно вирішувати питан-

ня подальшого розвитку газотранспортних сис-

тем. Так, у 1960 році завершилося будівництво 

першої у Харківському управлінні магістральних 

газопроводів компресорної станції — у Курську, 

у 1961 році станції з’являються у Бєлгороді та 

Кромах. Тоді ж газотранспортні потоки шебе-

линського та дашавського газу були з’єднані на 

Брянській КС і спрямовані на Москву. Це при-

вело до створення у складі Харківського управ-

ління магістральних газопроводів Брянського і 

Бабинінського районних управлінь.

У 1974 році управління було реформоване 

у виробниче об’єднання по транспортуван-

ню і постачанню газу «Харківтрансгаз». До 

його складу входило сім лінійних виробни-

чих управлінь магістральних газопроводів, 

які знаходилися у Харкові, Курську, Брянську, 

Дніпропетровську, Кривому Розі, Кишиневі та 

Миколаєві. ВО «Харківтрансгаз» здійснювало 

тоді постачання природного газу у три респу-

бліки СРСР — УРСР, РРФСР та Молдавську РСР. 

Блакитне паливо по магістральних газопро-

водах надходило в Молдавію та 14 областей 

України та Росії — Харківську, Кіровоградську, 

Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, 

Херсонську, Одеську, Кримську, Бєлгородську, 

Курську, Орловську, Брянську, Смоленську, 

Калузьку, а також до Москви та Києва.

Подальший розвиток системи газопроводів 

від Шебелинки на південь України, у Молдавію та 

за кордон обумовив будівництво нових і розши-

рення діючих КС, а також газопроводів і відводів. 

У 1974 році була розширена КС «Панютине», у 

1976 році — КС «Радушне», побудовані і введені 

в дію КС в Тирасполі, Вулканештах (Молдавія), а 

також у Валуйках Бєлгородської області (1976), у 

Куп’янську Харківської області (1977), у Березівці 

Одеської області (1980).

На кінець 1980 року загальна потужність 

становила понад 220 МВт, що давало можли-

вість транспортувати понад 46 млрд м3 газу.

Виснаження запасів газу в родовищах 

України, що спостерігалося до початку 80-х 

років, збільшення споживання газу народним 

господарством, зростання обсягів постачань 

на експорт викликали гостру необхідність 

у будівництві та розширенні ряду нових КС 

і КЦ. З’явилися КЦ-2 «Радушне» (1981), КЦ 

«Мар’ївка», «Куп’янськ», КС-2 «Курськ» (1982), 

КС «Черемисиново» і «Пролетарка» (1983), 

КЦ-2 «Краснопілля», «Курськ-3», «Довге-2» 
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В. В. Родін,
Г. А. Овчаренко
УМГ «Харківтрансгаз»

Газорозподільна станція «Запоріжжя 1» УМГ «Харківтрансгаз»

Історія розвитку 



Трубопровiдний транспорт | №1(73) 201212

Т
Е

М
А

 Н
О

М
Е

Р
У

: 
«
Х

А
Р

К
ІВ

Т
Р

А
Н

С
Г
А

З
»

(1987), КС «Довге-3», «Пролетарка-2» (1989). 

Завдяки цьому був досягнутий максимальний 

обсяг транспорту газу — 109,7 млрд м3 на рік.

До складу УМГ «Харківтрансгаз» увійшли 

два підземні сховища природного газу. 

Пролетарське — загальним об’ємом 2 млрд м3, 

у тому числі активного — 1 млрд м3 — було 

відкрито на базі виснаженого газоконденсат-

ного родовища у період з 1984-го по 1991 рік. 

З 1983-го по 1998 рік створилося Кегичівське 

підземне сховище газу загальним об’ємом 

1,3 млрд м3, у тому числі активного — 0,7 млрд м3, 

де працює 52 свердловини. 

У 1986 році підприємство починає займати-

ся розвитком видобутку газу та газового кон-

денсату. Облаштування у 1993 році перспек-

тивного Юліївського нафтогазоконденсатного 

родовища, Богатойського та Безлюдівського 

газоконденсатних родовищ поблизу Харкова 

дало змогу у тому ж році видобути понад 

1 млрд м3 газу та 80 тис. т газового конденсату, 

а у 1997 році — 2,7 млрд м3 та 160 тис. т газу та 

конденсату відповідно.

На балансі «Харківтрансгазу» тоді зна-

ходилося 18 ГКР, які після реорганізації АТ 

«Укр газ пром» були передані в експлуатацію 

газопромисловому управлінню «Харків газ-

видобування».

У 1984 році в управлінні почалося будів-

ництво АГНКС. Перші дві газонаповнювальні 

станції продуктивністю 500 заправлень у добу 

з компресорними установками московського 

заводу «Борець» були прийняті в експлуатацію 

в Харкові у тому ж році. Усього було побу-

довано 25 АГНКС, які потім передали до ВО 

«Мострансгаз» та до створеного в структурі 

ДК «Укртрансгаз» управління «Укравтогаз». У 

зв’язку зі збільшенням потреб у проведенні 

капітальних ремонтів лінійної частини МГ, КС, 

ГРС, АГНКС у складі управління було створено 

РБУ, за допомогою якого відремонтовано сотні 

кілометрів газопроводів.

У 1993 році до складу «Харківтрансгазу» 

увійшов Панютинський завод «Електродвигун», 

який виготовляв станції катодного захисту. 

Досягнення управління у становленні та 

розвитку газотранспортної системи були від-

значені державними нагородами та відзна-

ками. У 1967 році — Пам’ятним прапором 

керівних органів СРСР, у 1971 році — Орденом 

Леніна. Управління також було занесене до 

Книги трудової слави Харківської області.

Першим керівником Харківського уп рав лін-

ня магістральних газопроводів був Р. А. Ко   ма-

ров ський, учасник Великої Вітчизняної війни, 

висококваліфікований професіонал, Герой 

Соціа лістичної Праці.

Значний внесок у становлення та розви-

ток підприємства зробили колишні керівники 

управління Р. І. Бєлобров, П. М. Алексієнко, 

А. А. Руднік, Г. П. Горностаєв.

Серед тих, хто сприяв розвитку «Харків-

трансгазу», також можна назвати П. М. Мужи-

лівського — колишнього головного інжене-

ра, а згодом відповідального співробітника 

РАТ «Газпром», Я. М. Кутинського — колиш-

нього головного інженера, Г. К. Жиготу, 

М. М Са мусєва, Ю. Ф. Маштакова, О. Т. Лютова, 

М. О. Ішутіна, В. О. Лопатіна, О. Г. Шматко, 

М. О. Пєтухова, Ю. П. Лук’янова, І. І. Слащова, 

П. І. Семеняко, В. Ф. Лобяка і багатьох інших. Це 

золотий фонд УМГ «Харківтрансгаз».

УМГ «Харківтрансгаз» сьогодні

Основні технічні характеристики
Довжина магістральних 
газопроводів разом з 
газопроводами-відводами

6748, 4 км

Компресорні станції (цехи) 9 (15) шт..

Газоперекачувальні агрегати 83 шт.

Загальна потужність компресорних 
станцій

407,1 МВт.

Підземні сховища 2 шт.

Газорозподільні станції 257 шт.

Витратомірні вузли 272 шт. 

Уперше в газовій галузі України 
на об’єктах газотранспортної системи 
«Харків трансгазу» була розроблена та 
впроваджена технологія відновлення 
працездатності компресорної станції. 
Вона пов’язана з усуненням напружено-
го стану трубопровідної обв’язки, причи-
ною якого стало просідання фундаментів 
технологічного обладнання внаслідок 
намокання і втрати несучої здатності 
ґрунтів. Це дало змогу зекономити сотні 
мільйонів гривень. 

Спеціалісти лінійно-експлуатаційної служби УМГ «Харківтрансгаз» 
виконують вогневі роботи по заміні лінійного крану.

Під час будівництва газопроводу — 
відводу до ГРС Двурічна, 
70-ті роки XX cт

Основні віхи історії розвитку УМГ «Харківтрансгаз»

Рік Подія
1956 Створено районне управління експлуатації газопроводу «Шебелинка-Харків».

1959 Транспорт газу складає 6,6 млрд м3.

Січень 1960
Усього за чотири роки було побудовано 1481 км магістральних газопроводів і 
газопроводів-відводів та 22 ГРС.

1962-1968 
Газотранспортна система «Харківтрансгазу» інтенсивно розвивається у напрямку 
на південь і схід України. Будуються нові газопроводи та компресорні станції.

1970
Було введено в експлуатацію 2872 км газопроводів і відводів, побудовано 63 ГРС. 
Установлена потужність усіх компресорних станцій досягла 118 МВт, налічувалося 
58 ГПА. Обсяг транспорту газу складав 36,5 млрд м3 за рік.

1974
Управління було реформоване у виробниче об’єднання по транспортуванню і 
постачанню газу «Харківтрансгаз». Розпочалось експортне постачання блакитного 
палива у Болгарію. Довжина газопроводів складала 5244 км, працювала 101 ГРС. 

1980
Побудовано 66 ГРС, введено в експлуатацію близько 3000 км газопроводів і від-
галужень. Установлена потужність 85 ГПА на всіх КС складала понад 220 МВт, що 
дозволяло транспортувати понад 46 млрд м3 газу. 

1983-1998
Створюється Кегичівське підземне сховище газу загальним об’ємом 1,3 млрд м3, у 
тому числі активного — 0,7 млрд м3, де працює 52 свердловини. 

1999 
Збудований газопровід «Джанкой-Феодосія-Керч», побудовано і введено в експлуа-
тацію 490 км всіх газопроводів та 13 ГРС.

2011 Побудований магістральний газопровід Dn 1000 «Армянськ-Джанкой».
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Нині до складу УМГ «Харківтрансгаз» 

входять сім лінійно-виробничих управлінь 

(Хер сонське, Криворізьке, Миколаївське, 

Запорізьке, Харківське, Шебелинське, Куп’ян-

ське) та Пролетарське виробниче управління 

підземного зберігання газу. УМГ «Харків транс-

газ» забезпечує суттєвий внесок в організацію 

надійної роботи газотранспортної системи 

держави та сприяє розвитку, модернізації і 

реконструкції її об’єктів, бере участь у роз-

робці та впровадженні сучасних технологій 

транспортування та зберігання газу. 

Проведена реконструкція компресорних 

станцій із заміною морально застарілих та 

фізично зношених двигунів на КС «Кегичівка», 

«Шебелинка», «Куп’янськ». Уперше в Україні на 

КС «Кегичівка» УМГ «Харківтрансгаз» впрова-

джені нові двигуни АІ-336-2-8 замість НК-12 СТ. 

Магістральні газопроводи, які обслугову-

ються УМГ «Харківтрансгаз», розташовані у 

п’яти областях та в АР Крим.

На теперішній час УМГ «Харківтрансгаз» 

експлуатує 6861,5 км газопроводів (у тому 

числі 35,4 км обслуговується за договорами) 

і 257 ГРС (три ГРС на балансі інших організа-

цій), які забезпечують подачу газу спожива-

чам великих промислових центрів України 

— Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, 

Запоріжжя, Миколаєва. У цілому управління 

забезпечує газом 5 з 10 найбільших міст 

України. Маючи 18% магістральних газопро-

водів України, УМГ «Харківтрансгаз» покри-

ває попит близько 25% українських спожива-

чів, а також подає газ іншим філіям. З усього 

об’єму газу, який надійшов у газопроводи у 

2011 році, 69,5% було передано українським 

споживачам через ГРС, ще 5,9 млрд м3 газу 

передано іншим філіям. 

Значний розвиток газотранспортна систе-

ма УМГ «Харківтрансгаз» отримала в АР Крим 

після будівництва в 1999 році магістрального 

газопроводу «Джанкой-Феодосія-Керч» DN 

500. Відтоді за кошти НАК «Нафтогаз України» 

було побудовано і введено в експлуатацію 

490 км всіх газопроводів та 13 ГРС. У 2011 році 

побудований магістральний газопровід DN 

1000 «Армянськ-Джанкой», який технологічно 

з’єднує систему газопроводів «Шебелинка-

Дніпропетровськ-Кривий Ріг-Ізмаїл», «Херсон-

Крим» і «Джанкой-Феодосія-Керч» і забезпечує 

більш надійну роботу системи газопроводів 

УМГ «Харківтрансгаз» в АР Крим. 

Враховуючи значний середній термін екс-

плуатації наших об’єктів, УМГ «Харківтрансгаз» 

щорічно виконує великі обсяги електроме-

тричних і діагностичних обстежень. Тільки за 

2007-2011 роки проведена внутрішньотрубна 

дефектоскопія 1027 км газопроводів DN 1000, 

1200, виконано комплексне обстеження стану 

електрохімзахисту більше 6,3 тис. км газопро-

водів. За результатами цих обстежень ліквідо-

вано близько 12 тис. дефектів різного ступеня 

пошкоджень стінки труб. 

Власними силами експлуатаційних служб 

підрозділів щорічно виконується понад 130 

вогневих робіт, для ремонту газопроводів 

застосовуються новітні технології, без зупинки 

газопроводів і втрат газу. За рахунок їхнього 

впровадження щорічна економія газу стано-

вить близько 10 млн м3.

Надійність і довговічність роботи газопро-

водів забезпечується підтримкою в належному 

стані засобів ЕХЗ. Управління щорічно ремон-

тує 70–100 анодних полів, міняє близько 100 

станцій катодного захисту, впроваджує при-

строї постійного контролю наявності напруги 

на СКЗ та сигналізації про несанкціонований 

доступ на СКЗ, що забезпечує необхідну захи-

щеність від корозії — 99,34%.

Важливим напрямком розвитку підприєм-

ства є постійне впровадження автоматизова-

ної системи диспетчерського керування. 

Тільки за 2011 рік УМГ «Харківтрансгаз» 

впровадив в експлуатацію 5 комплексів ДПКС 

(диспетчерський пункт компресорної станції), 

7 одиниць ДП (диспетчерський пункт), та 1 

ДПП (диспетчерський пункт підприємства). 

Нині усі підрозділи УМГ «Харківтрансгаз» охо-

плені системою диспетчерського управління.

У диспетчерській управління встановлена 

ієрархічна деревовидна система керування 

транспортом газу, що дає можливість манев-

рувати газовими потоками з робочого місця. 

Також вона дала можливість відмовитись від 

паперових носіїв даних і вести добовий журнал 

роботи газопроводу в електронному вигляді. 

Для реалізації проектів з підвищення 

надійності та ефективності експлуатації КС 

впроваджуються сучасні технології і передова 

техніка. 

На Кегичівському ВУ ПЗГ вперше в галузі впроваджено експериментальну «Систему 
моніторингу автоматизованого оперативного керування режимами роботи газовими 
свердловинами», досвід експлуатації якої використовується при впровадженні аналогіч-
них систем на об’єктах ДК «Укртрансгаз». 

На газорозподільних станціях Харків ського, Запорізького, Кри во різького, 
Херсонського, Миколаївського ЛВУМГ впроваджено сучасні системи автоматичного 
керування з регуляторами Тartarini, Fischer Rosemount, RMG, системи захисту спо-
живачів «Захист-Е».

Одним з найцікавіших у галузі інформаційних технологій у 2011 році було впрова-
дження корпоративної мережі УМГ «Харківтрансгаз» на базі технології MPLS, провідни-
ком якої є фірма «МТС Україна». Замість відокремлених підрозділів зі швидкістю обміну 
інформацією до 32 Мб/с з центральним вузлом УМГ «Харківтрансгаз» було розгорнуто 16 
вузлів на базі роутерів Cisco з базовою швидкістю 2 Мб/с, що дало змогу зовсім по іншому 
вирішувати питання керування всім УМГ «Харківтрансгаз», а найголовніше — централізу-
вати фінансові потоки та впровадити комплекси диспетчерського керування.

У минулому році 
надходження природного 

газу в систему магістральних 
газопроводів УМГ 

«Харківтрансгаз» становило 
18842 млн м3, в підземні 
сховища було закачано 
1345 млн м3, відібрано 

993 млн м3. Було виконано 
товаротранспортної роботи на 

30% більше, ніж у 2010 році. 

Диспетчерська служба УМГ «Харківтрансгаз»

Сучасна виробнича діяльність
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Так, на КС «Куп’янськ» поставлені агрега-

ти виробництва ВАТ «Мотор Січ» ГПА-К/5,5-

ГТП/6,3СК для реконструкції існуючого цеху, 

які відповідають зазначеним вимогам. 

На КС Пролетарського підземного сховища 

газу ведуться роботи з реконструкції ГПА-Ц-

6,3/125 по заміні морально застарілих привід-

них двигунів НК-12СТ з ККД 24% і потужністю 

6,3 МВт на газотурбінні приводи АІ-336-2-8 

з ККД 30% і потужністю 8,0 МВт. Крім підви-

щення ефективності ГПА, зменшення питомих 

витрат паливного газу і відмови від викорис-

тання пускового газу ця заміна двигунів дасть 

можливість за рахунок збільшення потужності 

привідних двигунів здійснювати закачування 

газу в ПСГ у більших обсягах. 

Згідно з планом ДК «Укртрансгаз» з модер-

нізації агрегатних систем газоперекачуваль-

них агрегатів, на агрегатах ГТ-750-6 КС-2 

«Шебелинка» проводяться роботи по заміні 

систем регенеративного циклу, підготовки 

циклового повітря та повітряного охолоджу-

вання змащувального мастила. Дані заходи 

дають змогу суттєво підвищити ефективність і 

експлуатаційну надійність ГПА.

Останніми роками ведуться актив-

ні роботи з автоматизації виробництва УМГ 

«Харків трансгаз». На компресорних стан-

ціях Куп’янського ЛВУ, Шебелинського ЛВУ, 

Пролетарського ВУ ПЗГ, Кегичівського ВУ ПЗГ 

спеціалістами УМГ «Харківтрансгаз» разом 

з вітчизняними виробниками розроблені та 

впроваджені в експлуатацію нові мікропро-

цесорні системи автоматичного керування 

газоперекачувальними агрегатами, загально-

станційним основним і допоміжним техно-

логічним обладнанням. Ведуться підготовчі 

роботи з впровадження нових систем авто-

матики в інших виробничих підрозділах УМГ 

«Харківтрансгаз».

У минулому році у філії та її підрозділах 

введено в експлуатацію 32 нових сервери, 

оновлено понад 300 одиниць комп’ютерної 

та оргтехніки. Всього на обслуговуванні УМГ 

«Харківтрансгаз» знаходиться понад 2,5 тис. 

одиниць різноманітного комп’ютерного 

обладнання, і ця цифра постійно зростає.

В УМГ «Харківтрансгаз» значна увага при-

діляється якості визначення кількості та 

фізико-хімічних показників природного газу, 

що транспортується. У систему магістральних 

газопроводів надходить природний газ як іно-

земного походження від ВАТ «Газпром», так і 

від газовидобувних підприємств України. На 

виході системи газ передається через комер-

ційні витратомірні вузли споживачам газу, в 

основному підприємствам з газопостачання та 

газифікації, а також ДАТ «Чорноморнафтогаз» 

та УМГ «Прикарпаттрансгаз» для подальшого 

транспортування.

На кожному етапі транспортування про-

водиться визначення фізико-хімічних показ-

ників природного газу. Для вирішення даної 

задачі функціонують 11 вимірювальних хіміко-

аналітичних лабораторій. Протягом останніх 

років взято курс на впровадження нових мето-

дик вимірювань та міждержавних стандартів з 

визначення якісних показників газу. На 12 ГРС 

обладнані робочі місця для визначення тем-

ператури точки роси по воді та вуглеводням з 

використанням автоматичних приладів нового 

покоління «Торос». На 7 найбільших ГРС вста-

новлені потокові хроматографи, що декілька 

раз на годину проводять визначення компо-

нентного складу та густини природного газу.

У подальшому розвиток напрямку визна-

чення фізико-хімічних показників природного 

газу УМГ «Харківтрансгаз» бачить у впрова-

дженні потокових засобів визначення компо-

нентного складу і вологовмісту на всіх ключо-

вих об’єктах системи, а також постійному моні-

торингу якості газу на всіх етапах транспорту-

вання — від постачальника до споживача.

Вимірювання в УМГ «Харківтрансгаз» при-

родного газу проводиться на 272 витратомір-

них вузлах. Для цього використовуються авто-

матичні вимірювальні комплекси, що мінімізу-

ють вплив людського фактора на результати та 

мають високу точність вимірювань. З введенням 

у дію у 2008 році нового комплексу міждержав-

них стандартів вимірювання витрати природ-

ного газу методом змінного перепаду тиску 

ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009 (гармонізованих з 

ISO 5967:2003) пріоритетним напрямком робіт 

є приведення до 2014 року всіх витратомірних 

вузлів у відповідність до нових вимог. 

Після вивчення передового світового 

досвіду, а також з урахуванням досвіду міжна-

родного співробітництва з ВАТ «Газпром», ВАТ 

«Бєлтрансгаз», АТ «Молдовагаз» та АТ «Інтергаз 

Центральна Азія» з питань метрологічного 

забезпечення вимірювання витрати природ-

ного газу в УМГ «Харківтрансгаз» проводиться 

сплановане ДК «Укртрансгаз» впровадження 

ультразвукових лічильників газу провідних 

світових виробників.

Пріоритетним напрямком підвищен-

ня ефективності системи менеджменту УМГ 

«Харківтрансгаз» як філії ДК «Укртрансгаз» є 

впровадження та вдосконалення системи 

управління якістю і системи екологічного 

управління, що відповідають вимогам міжна-

родних стандартів ISO серій 9000 та 14000. 

Впровадження цих систем базується на понят-

тях якості та екологічної безпеки.

УМГ «Харківтрансгаз» у складі ДК «Укр-

трансгаз» має сертифікат на систему управ-

ління якістю №UA2.003.04290-10 на відповід-

ність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 та серти-

фікат на систему екологічного управління 

№ UA2.003.02217-06 на відповідність вимогам 

ДСТУ ISO 14001:2006. Наявність цих серти-

фікатів гарантує, що УМГ «Харківтрансгаз» 

є надійним партнером, гарантує виконан-

ня своїх контрактних обов’язків, а система 

управління функціонує згідно з вимогами 

міжнародних стандартів.

Для реалізації основних принципів еколо-

гічної політики в УМГ «Харківтрансгаз» розро-

блена природоохоронна програма.

Сховище створене у виснажених газових 

покладах Пролетарського газоконденсатно-

го родовища з метою регулювання сезонної 

нерівномірності транспортування газу по 

системі газопроводів ШДКРІ й підвищення 

надійності газопостачання Придніпровського 

Невід’ємною частиною 
транспортної роботи 

УМГ «Харківтрансгаз» є 
підземне зберігання газу, яке 
здійснюється з 1986 року на 
Пролетарському підземному 

сховищі газу (ПСГ). 

П.Ф. Слесар,
директор УМГ «Харківтрансгаз»

Реконструкція магістральних газопроводів
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промислового вузла. На сьогоднішній день 

на стадії створення перебуває друга черга 

ПСГ у горизонтах Б-5 і Б-9, введення в екс-

плуатацію якої зі значним збільшенням добо-

вої продуктивності сховища (до 36,4 млн м3/

добу) у сезон відбору газу суттєво підвищить 

надійність газопостачання регіону в цілому 

й надійно перекриє добові й сезонні коли-

вання по системі газопроводів ШДКРІ за 

рахунок можливості додаткової подачі газу в 

піковому режимі. 

На сьогоднішній день ПСГ обладнане на 

проектну потужність і дає змогу перекривати 

добові й сезонні коливання подачі газу в обся-

зі до 8,0 млн м3/добу. 

Планами підприємства передбачене про-

ведення комплексної реконструкції Кегичів-

ського ПСГ, що дасть можливість збільшити 

обсяг зберігання газу за рахунок створення 

ПСГ у східному блоці підбрянцевського гори-

зонту, довести добову продуктивність схо-

вища на відбір до 9,2 млн м3/добу, а також 

забезпечити високий рівень експлуатації ПСГ 

у частині промислової безпеки. 

У перспективних планах розвитку газотран-

спортної системи на 2012-2014 роки передба-

чено будівництво, реконструкція компресор-

них станцій, лінійної частини магістральних 

газопроводів, ГРС, підземних сховищ газу. 

Колектив УМГ «Харківтрансгаз» бере актив-

ну участь у суспільно-культурному житті. Це 

досягається тісним співробітництвом адміні-

страції й об’єднаної профспілкової організації.

Щорічно проводиться низка культурно-

масових і спортивних заходів, основними 

серед яких є спартакіади та фестивалі худож-

ньої й самодіяльної творчості з масовим залу-

ченням учасників із усіх структурних підрозді-

лів управління.

Так, у 2005, 2007, 2009 і 2011 роках про-

ведені спартакіади серед працівників УМГ 

«Хар ківтрансгаз» відповідно на базі спорт-

комплексу «Спартак» у Алушті, м. Південний і 

пансіонату «Голубий факел» .

У 2006, 2008 і 2010 роках проведені фести-

валі художньої й самодіяльної творчості пра-

цівників УМГ «Харківтрансгаз» відповідно у 

м. Кривій Ріг і двічі на базі пансіонату «Голубий 

факел». Цього року такий фестиваль знову 

планується провести у Кривому Розі.

Переможці спортивних змагань у складі 

збірної команди УМГ «Харківтрансгаз» гідно 

виступили на спартакіадах ДК «Укртрансгаз». 

Так, УМГ здобуло 1 загальнокомандне місце на 

ІV Спартакіаді працівників ДК «Укртрансгаз» 

в Алушті, 1 місце в неофіційному загальноко-

мандному заліку на V Спартакіаді працівників 

ДК «Укртрансгаз» у Львові, а також 2 загаль-

нокомандне місце на VІ й VІІ Спартакіадах в 

Алушті. Серед переможців цих змагань — 

майстер спорту Віктор Бондарчук, кандидати 

в майстри спорту Олена Костенко й Петро 

Кузенко, Олександр Іваненко й інші.

Працівники УМГ «Харківтрансгаз» — серед 

переможців усіх фестивалів художньої самоді-

яльної творчості працівників ДК «Укртрансгаз». 

Це ансамбль «Газовик» і його виконав-

ці Володимир Жебко, Андрій Панасюк, Ігор 

Соколів-Карій, художник Михайло Індик, май-

стри художньої вишивки Олена Білокопитова 

й Лариса Сищенко й багато інших.

Кожного року об’єднаним профспіл-

ковим комітетом проводиться низка інших 

заходів культурно-масового й спортивного 

плану. Щорічний передноворічний турнір з 

волейболу вже вийшов за межі заходу УМГ 

«Харківтрансгаз», адже останні три роки в 

ньому беруть участь команди інших філій 

ДК «Укртрансгаз». Крім того, проводяться 

спортивні турніри з футболу, змагання з риб-

ного лову, зустрічі з акторами театрів, кон-

курси дитячого малюнка, фоторобіт, заходи 

щодо святкування Дня працівників нафтової й 

газової промисловості, Дня Перемоги, ново-

річних свят.

Щорічно проводиться значна робо-

та з оздоровлення працівників управління. 

За останні п’ять років у пансіонаті «Голубий 

факел» і базі відпочинку «Газовик» відпочило 

близько 5 тис. чоловік, понад 650 працівни-

ків одержали путівки на санаторно-курортне 

лікування, у дитячих таборах влітку на морі й 

взимку в Карпатах відпочили 1730 дітей. 

Об’єднаний профком разом з первинними 

профспілковими організаціями структурних 

підрозділів управління займаються питання-

ми виробничого й соціального характеру. 

У першу чергу це охорона праці, наявність 

спецодягу, житлові питання та інші. Постійно 

організовуються екскурсійні поїздки по містах 

України, її історичних куточках, путівки вихід-

ного дня, відвідуються музеї, театри, цирки й 

інші заклади культури.

Адміністрацією й об’єднаним профко-

мом складається перелік проведення заходів 

суспільно-культурного плану, метою яких є 

надійна робота управління, в основі чого є стій-

кий морально-психологічний клімат у колекти-

ві й виконання соціальних гарантій, які перед-

бачені колективним договором компанії.

На підприємстві велика увага приділяється 

культурі виробництва, стану виробничих май-

данчиків, соціально-побутових приміщень. У 

цьому плані за останні роки зроблено багато 

зручного й приємного для працюючих. В 2011 

році працівники Запорізького ЛВУМГ отримали 

10 квартир, змінився вигляд роздягалень, душо-

вих, їдалень. У цьому році прийнято рішення 

в кожному структурному підрозділі зробити 

спортивні майданчики або спортивні куточки.

Колектив УМГ «Харків трансгаз» з надією й 

упевненістю дивиться у майбутнє. Йому під 

силу вирішувати будь-які завдання, особливо, 

коли робота зацікавлює, приносить задоволен-

ня через розуміння важливості справи. ТТ

У плані підвищення кваліфікації 
працівників проводяться конкурси на 
кращого за професією. У 2009 році на базі 
Криворізького РБУ проведений конкурс 
на «Кращого електрогазозварника», у 
цьому році планується провести конкурс 
на «Кращого оператора ГРС».

Усі ці події стали можливими завдяки 
діям висококваліфікованих фахівців під-
приємства, які, продовжуючи славні тра-
диції засновників УМГ «Харківтрансгаз», 
пильно стежать за надійністю газотран-
спортної системи, упровадженням сучас-
них технологій менеджменту, моніторин-
гу і діагностики трубопроводів. Перш за 
все це директор управління Слесар П. Ф., 
головний інженер Собчук М. П., начальник 
Запорізького ЛВУМГ Деркач А. А., начальник 
Херсонського ЛВУМГ Лещенко С.О., заступ-
ник начальника відділу з експлуатації магі-
стральних газопроводів Твердохліб М. К. 
а також багато інших фахівців-творців, 
що душею та серцем вболівають за свою 
роботу і розвиток підприємства. 

За свою плідну роботу та самовідда-
ність працівники управління удостоєні 
високих державних нагород. 

Звання «Заслужений працівник промис-
ловості України» отримали директор під-
приємства Слесар П. Ф., начальники Хер-
сонського та Запорізького ЛВУМГ Лещен ко 
С. О. і Деркач А. А., машиніст Шебе линського 
ЛВУМГ Рись А. І., водій Дніпро петровського 
проммайданчика Волович О. І. 

Орденом «За заслуги ІІІ ступеня» на город-
жений машиніст трубоукладача Хер  сон  сько-
го ЛВУМГ Булах М. Б., медаллю «За працю і 
звитягу» електрогазозварник Кри во  різького 
ЛВУМГ Самохвалов І. В. та інші. 

Участь працівників УМГ «Харківтрансгаз» у спортивних змаганнях — 
невід'ємна частина суспільно-культурного життя

Суспільно-культурне життя
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Обладнання компресорної станції №39А 

магістрального газопроводу (МГ) 

«Урен гой — Помари — Ужгород» суп-

ро воджується великою кількістю технічної 

документації, що вміщує технологічні схеми 

вузлів, принципові і монтажні схеми тощо. 

Протягом кількох десятків років експлуатації 

технологічна схема та окреме обладнання станції 

зазнавало змін, які вже не відображає супровідна 

документація. Крім того, списки обладнання 

контрольно-вимірювальної техніки та автомати-

ки станції знаходяться у чималих книгах, папках, 

у кращому разі в довгих Excel-файлах, а в гіршому 

— у рукописному вигляді. Сама ж документація 

у процесі використання зношується, рветься, гу-

биться, вигоряє на сонці, і в майбутньому постає 

загроза втрати цінних даних. Крім того, у разі 

швидкого пошуку необхідної інформації з того 

чи іншого обладнання потрібно опрацювати 

велику кількість документації, що не завжди дає 

бажаний результат.

У час комп’ютерних технологій, коли є мож-

ливість створення цифрових інформаційно-

пошукових програм, зросли вимоги до корис-

тування та зберігання технічної документації, 

стан якої не відповідає вимогам часу.

Отже, відсутність розширеної бази даних, 

можливість швидкого пошуку обладнання та 

відсутність єдиної загальної технологічної 

схеми робить таку документацію фізично 

застарілою, а роботу персоналу менш ефек-

тивною.

Тому назріла необхідність створення про-

грами, яка б містила комплексну техноло-

гічну схему станції, базу даних по запірній 

арматурі, запобіжних клапанах, обладнанню 

КВПіА та іншому обладнанню вузла, а також 

давала б змогу здійснювати швидкий пошук 

необхідних даних.

У запропонованій програмі «Компресорна 

станція-39А «У-П-У» є кілька вікон діалогу з 

користувачем, кожне з яких має свої функції.

Інформаційно-пошукова 
система компресорних станцій
У статті представлено результати впровадження інформаційно-пошукової системи 

з розширеною базою даних обладнання компресорних станцій на прикладі 

КС-39А магістрального газопроводу «Уренгой — Помари — Ужгород». 

В. І. Вовк,
Богородчанське ЛВУМГ

Шоловій Юрій 
Пет рович, канд. техн.
наук, Національний уні-
верситет «Львівська полі-
техніка»
У статті автор пред-
ставляє результати дос-

ліджень у напрямку розробки автома-
тизованих інформаційно-пошукових 
систем основного виробничого облад-
нання компресорних станцій. Наукова 
та практична цінність поданих автором 
результатів полягає у розробці оригі-
нального алгоритму функціонування 
системи та зменшення трудозатрат на 
роботи, пов’язані із складанням технічної 
документації. У подальших дослідженнях 
автору пропонується розширити базу 
даних до інформаційно-пошукової сис-
теми основного обладнання газотран-

спортної системи в цілому.

Рис. 1. Вікно для роботи із технологічною схемою станції. Рис. 2. Вікно загального виводу інформації по обладнанню.
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Головне вікно програми — «Технологічна 

схема станції» (рис. 1). На робочому полі зна-

ходиться комплексна схема, яка містить тех-

нологічну схему, схему обладнання КВПіА та 

трубної обв’язки. За допомогою лівої функціо-

нальної панелі, а саме панелі «Шари», ставлячи 

чи забираючи галочки, ми можемо моделюва-

ти потрібну нам схему. Програма передбачає 

два режими роботи:

— із цілою технологічною схемою; 

— із логічними частинами схеми. 

У двох режимах роботи можна збільшувати 

зображення на схемі, просто та швидко про-

водити навігацію від однієї частини до другої 

за допомогою верхнього меню навігації та кла-

віш переходу, розміщених на самій схемі. Для 

отримання швидкої інформації про обладнан-

ня можна скористатися панеллю «Оперативна 

інформація». 

Кожне обладнання на схемі є активним, 

тобто кликнувши на необхідне обладнання, 

переходимо у вікно «Технологічні параметри» 

(рис. 2), в якому відображається детальна 

інформація по вибраному обладнанню. 

Уся відома на даний час інформація збері-

гається на панелі «Параметри обладнання», 

назви параметрів якої змінюються залежно від 

типу обладнання. Додаткова інформація міс-

титься на панелі «Параметри привода, БУЕП та 

кінцевиків». У лівій стороні цього вікна знахо-

диться панель фотографій, кожну з яких можна 

збільшити, кликнувши на ній. Права панель 

— «Аналогічне обладнання» — відображає 

аналоги вибраного обладнання, їх кількість та 

місце встановлення. 

Залежно від потреб користувача програма 

«Компресорна станція-39А «У-П-У» дає змогу 

здійснювати швидкий або детальний пошук 

обладнання. Для того щоб швидко знайти 

необхідне обладнання чи групу обладнань, 

потрібно зайти у головне вікно програми 

«Технологічна схема» і у лівій стороні вибрати 

панель «Швидкий пошук». Ставлячи (забира-

ючи) галочки, можна здійснювати фільтруван-

ня необхідного обладнання. Програма веде 

пошук обладнання тільки за його номером, 

результати виводяться у вигляді таблиці із 

візуальним відображенням кількості знайде-

ного, номера обладнання та місця його зна-

ходження.

Детальний пошук можна здійснити, перей-

шовши у вікно «Пошук» (рис. 3). У програмі 

передбачено 29 фільтрів, які дають можливість 

здійснювати пошук саме того обладнання чи 

групи обладнання, яке потрібно, і пошук від-

бувається менше однієї секунди. Результати 

пошуку виводяться у спеціальних анімаційних 

панелях, розділених за типом обладнання у 

вигляді таблиці, яка містить декілька параме-

трів. Верхня частина кожної панелі відображає 

інформацію про кількість знайденого та кла-

вішу друку, що дає змогу вивести результати 

пошуку на папір. 

Програма містить додаткові функції, такі 

як галерея та довідка. Кликнувши на кноп-

ку «Галерея» (рис. 4), переходимо у вікно, 

де у лівій половині знаходиться список 

обладнання, а в правій — його фотогра-

фія. Список обладнання змінюється залежно 

від типу обладнання, яке можна вибрати за 

допомогою випадного меню у кінці списку. 

Кликнувши на будь-якій назві із списку в 

правій частині програми, виводиться збіль-

шене фото обраного обладнання з короткою 

інформацією про нього. 

Вікно «Довідка» містить інформацію про 

мету, версію програми, попередження про 

її розповсюдження, а також про розробника 

програми та всіх, хто сприяв її створенню.

Проте можливості програми не обмежено 

вищенаведеними функціями, за бажанням її 

можна удосконалити таким чином:

— розширити програму на все управління і 

навіть на обладнання всіх КС ДК «Укртрансгаз»;

— додати функцію перегляду техноло-

гічної схеми у 3D-форматі, що відкриє нові 

можливості програми, а саме: перегляд 

схеми із усіх сторін, наочне відображення 

технологічної схеми, наближене до реаль-

ності тощо;

— для ефективнішого навчання персоналу 

можна було б використати візуалізацію будь-

якого процесу, тобто відтворення роботи, 

наприклад, блоку очищення, підігрівання чи 

осушування газу; 

— додати можливість вибору мови про-

грами тощо.

Розроблення і впровадження інформаційно-

пошукової програми з розширеною базою 

даних на КС-39А МГ «Уренгой — Помари — 

Ужгород» дало змогу:

1) простої та швидкої навігації по техноло-

гічній схемі станції із можливістю детального 

її перегляду;

2) об’єднати різні схеми (технологічну, 

схему обладнання та трубної обв’язки) в одну 

загальну із можливістю фільтрування шарів та 

моделюванням схем;

3) наочного відображення оперативної або 

повної інформації (з фотографією) по будь-

якому обладнанні на схемі;

4) швидкого або детального пошуку облад-

нання на станції;

5) пошуку аналогів та місця встановлення 

необхідного обладнання;

6) згрупувати всю запірну арматуру, запо-

біжні клапани, посудини, фільтри та облад-

нання КВПіА у єдину базу даних із можливістю 

вносити та змінювати дані;

7) створити навчальний посібник для пра-

цівників станції;

8) зберігати цінну інформацію в часі за 

рахунок створення цифрової версії даних.

9) створити програму із низькими систем-

ними вимогами і великим вмістом інформації.

10) використовувати дану програму як 

мережевий варіант.

Вищеописана програма може розширю-

ватись, доповнюватися і набувати потрібного 

користувачеві вигляду, а також використо-

вуватися на всіх компресорних станціях МГ 

«Уренгой — Помари — Ужгород». ТТ

Рис. 3. Вікно детального пошуку обладнання. Рис. 4. Вікно галереї.

Програма «Компресорна станція-
39А «У-П-У» може бути скомпільована у 
swf-формат, який легко інтегрується в 
html-сторінки і її можна використовувати 
як мережевий варіант. Програму встанов-
лено на комп’ютерах змінного персоналу, 
начальника станції та інженера КВПіА для 
проходження випробувального терміну, 
протягом якого буде виправлено помил-
ки та внесено доповнення. 
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Ефективне управління промисловою без-

пекою на об’єктах газотранспортної си-

стеми (ГТС) неможливе без здійс нення 

постійного моніторингу її стану. До останньо-

го часу в ДК «Укртрансгаз» не було сучасної 

методики для проведення цього моніторингу, 

гармонізованої з міжнародним стандартом 

OHSAS 18001 [1]. Авторами статті був розро-

блений стандарт [2], затверджений наказом 

ДК «Укртрансгаз» у 2010 році, який вирішив цю 

проблему. Суть методики, наведеної у статті 

[3], в тому, що моніторинг стану промислової 

безпеки здійснюється на основі ризик-аналізу 

об’єктів ГТС за допомогою нормативних 

показників промислової безпеки (НППБ), 

які є вимогами законодавчих, нормативно-

правових актів та нормативних документів, 

чинних в межах ДК «Укртрансгаз».

Але впровадження цієї методики на всіх 

об’єктах ГТС (дільницях ЛЧ МГ, КС, ГРС, ПСГ) 

з урахуванням усіх їх складових частин на 

підставі близько 400 НППБ не можливо без 

застосування сучасних комп’ютерних техно-

логій та інтернету. У зв’язку з цим у 2011 році в 

Інституті транспорту газу розпочалось розро-

блення Web-версії програмного забезпечен-

ня (ПЗ) Автоматизованої системи моніторингу 

стану промислової безпеки газотранспортної 

системи (АСМСПБ).

Впровадження АСМСПБ на трьох рівнях 

керування — в усіх структурних підрозді-

лах філій (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ), УМГ та апараті ДК 

«Укртрансгаз» дозволить вирішити проблеми, 

що пов’язані із:

— застосуванням системного підходу до 

управління промисловою безпекою;

— використанням сучасних ефективних 

методів контролю стану промислової безпеки 

ГТС, в основу яких покладено об’єктивні оцін-

ки стану безпеки, що не залежать від кваліфі-

кації та сумлінності виконавців;

— впровадженням критеріїв якісної та 

кількісної оцінки стану промислової безпеки 

об’єктів ГТС, прийнятного та фактичного ава-

рійного ризиків;

— веденням моніторингу стану промис-

лової безпеки ГТС в режимі реального часу, 

аналізуванням фактичних аварійних ризиків 

за багаточисленними показниками, своєчас-

ним виявленням об’єктів ГТС з неприйнятими 

аварійними ризиками, ефективним плану-

ванням та контролем за виконанням захо-

дів, спрямованих на приведення аварійних 

ризиків до прийнятних рівнів з урахуванням 

наявних фінансових, матеріальних та люд-

ських ресурсів;

— інформаційною підтримкою систе-

ми управління промисловою безпекою в 

ДК «Укртрансгаз» з метою забезпечення її 

відповідності і сертифікації згідно з вимогами 

OHSAS 18001.

ФУНКЦІЇ АСМСПБ
1. Формування класифікаторів та структури 

об’єктів ГТС.

2. Автоматизоване введення значень фак-

тичних аварійних ризиків об’єктів ГТС.

3. Автоматичне формування, друк та збе-

рігання карт небезпек та ризиків об’єктів ГТС, 

об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН), ГТС, що 

обслуговують структурні підрозділи, філії та 

ДК «Укртрансгаз» в цілому.

4. Автоматичне виявлення об’єктів ГТС, 

ОПН, складових ГТС, що характеризуються 

неприйнятними аварійними ризиками.

5. Аналізування аварійних ризиків та про-

ведення порівняльного аналізу за запитом 

користувача.

6. Планування та контроль за виконан-

ням заходів щодо зниження аварійних ризиків 

об’єктів ГТС.

В АСМСПБ всі ОПН ГТС прив’язані до від-

повідних структурних підрозділів філій (ЛВУ 

МГ та ВУ ПЗГ). До кожного ОПН прив’язані 

всі об’єкти ГТС, що до нього входять, а кож-

ний об’єкт характеризується певним пере-

ліком складових частин. Користувачу систе-

ми залишається лише вказати для кожного 

об’єкта ГТС його складові частини згідно з 

класифікатором. На цьому завершується про-

цес формування структури об’єктів ГТС, що 

обслуговує структурний підрозділ.

У подальшому користувач системи здій-

снює формування (якщо вперше) або понов-

лення (періодично) карти небезпек та ризиків 

об’єкта ГТС, форму якої наведено в табл. 1.

Усі графи таблиці цієї карти заповнюються 

ПЗ автоматично, окрім графи 8. Для заповне-

ння її по кожному НППБ користувач повинен 

відповісти на питання: «Чи виконується вимо-

га НППБ?» У разі якщо вимога не виконується, 

з’являється імовірність виникнення аварії і 

фактичний аварійний ризик дорівнює потен-

ційному ризику R
ф
 = R

п
. Якщо вимога вико-

нується, ризик виникнення аварії відсутній, 

тобто R
ф
 = 0. 

Якщо значення фактичного ризику R
ф
 зна-

ходиться в межах 6 ≤ R
ф
 ≤ 9, то значення R

ф
 

виводиться на червоному фоні. Це означає, 
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Розроблення та впровадження авто-
матизованої системи моніторингу 
стану промислової безпеки на об’єктах 
ДК «Укртрансгаз» у рам ках системи 
управління безпекою пра ці дасть змогу 
своєчасно виявляти не сприятливі аварій-
ні ризики, уживати захо дів щодо їхньо-
го усунення та безпечно екс плуатувати 

газотранспортну систему.

Автоматизована система моніторингу 
стану промислової безпеки 
газотранспортної системи
Моніторинг стану промислової безпеки об’єктів газотранспортної системи 

в режимі реального часу можливо реалізувати за рахунок впровадження 

ієрархічної автоматизованої системи із застосуванням методу аналізу ризиків. 

Ю. М. Герасименко,
академік Української нафтогазової академії
ДК «Укртрансгаз»,
В. Р. Костанян,
канд. техн. наук, Інститут транспорту газу

У 2011 році в Інституті 
транспорту газу розпочалось 

розроблення web-версії 
програмного забезпечення 
Автоматизованої системи 

моніторингу стану промислової 
безпеки газотранспортної 

системи. 
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що фактичний аварійний ризик за даним НППБ 

перевищує значення прийнятного аварійного 

ризику. Далі програма розраховує сумарний 

потенційний — SR
п
 та сумарний фактичний 

— SR
ф
 аварійні ризики, а також прийнятний 

аварійний ризик для об’єкта ГТС в цілому R
пр

 

= SR
п
 ∙ 2/3.

Для формування висновку про стан про-

мислової безпеки на об’єкті ГТС програма 

перевіряє наявність таких подій.

Подія 1: Всі числові значення фактичного 

аварійного ризику лежать в межах 0 ≤ R
ф
 < 6 

(тобто всі аварійні ризики за всіма НППБ — 

прийнятні). Тоді Подія 1=1, інакше Подія 1=0.

Подія 2: Сумарний фактичний аварійний 

ризик менше прийнятного. Тоді Подія 2=1, 

інакше Подія 2=0.

Подія 3: Всі фактичні аварійні ризики визна-

чені. Тоді Подія 3=1, інакше Подія 3=0.

Залежно від значень цих трьох подій ПЗ 

робить запис у полі «Висновок» згідно з 

табл. 2.

В останньому рядку таблиці 1 «Ступінь 

досягнення мети у сфері промислової без-

пеки» програма заносить числове значення 

цього параметру, яке розраховується за фор-

мулою:

S = 100%, якщо SR
ф
 ≤ R

пр
;

S = (SR
п
 — SR

ф
) / (SR

п
 — R

пр
) х 100%, якщо 

SR
ф
 > R

пр

Карта небезпек та ризиків по кожному 

об’єкту ГТС є для АСМСПБ основою для фор-

мування таких карт по кожному ОПН, частини 

ГТС, яку обслуговує структурний підрозділ, 

філія та ДК «Укртрансгаз» в цілому.
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провідний транспорт. — 2011. — № 1(67). 
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Таким чином, АСМСПБ дає змогу:
— своєчасно виявити об’єкти ГТС з 

неприйнятними аварійними ризиками;
— у будь-який час оцінити стан про-

мислової безпеки на кожному окремому 
об’єкті ГТС, на кожному ОПН, по ГТС в 
цілому;

— здійснити вибірку об’єктів за різ-
ними показниками за запитом корис-
тувача; 

— проаналізувати зміни в стані про-
мислової безпеки ГТС протягом поточ-
ного року або попередніх років;

— застосувати отриману інформацію 
для формування та контролю за вико-
нанням заходів щодо усунення непри-
йнятних ризиків та зниження сумарних 
фактичних аварійних ризиків до прий-
нятних рівнів.

Таблиця 2. Висновок щодо стану промислової безпеки

Таблиця 1. Карта небезпек та ризиків об’єкта ГТС

Подія 1 Подія 2 Подія 3 Висновок

1 1 1

Стан промислової безпеки — нормативний.
Визначені фактичні аварійні ризики — прийнятні.
Сумарний фактичний аварійний ризик — прийнятний.
Фактичні аварійні ризики визначені — повністю.

1 1 0

Стан промислової безпеки — не визначений.
Визначені фактичні аварійні ризики — прийнятні.
Сумарний фактичний аварійний ризик — прийнятний.
Фактичні аварійні ризики визначені — не повністю.

1 0 1

Стан промислової безпеки — ненормативний.
Визначені фактичні аварійні ризики — прийнятні.
Сумарний фактичний аварійний ризик — неприйнятний.
Фактичні аварійні ризики визначені — повністю.

1 0 0

Стан промислової безпеки — не визначений.
Визначені фактичні аварійні ризики — прийнятні.
Сумарний фактичний аварійний ризик — неприйнятний.
Фактичні аварійні ризики визначені — не повністю.

0 1 1

Стан промислової безпеки — ненормативний.
Серед визначених фактичних аварійних ризиків є — неприйнятні.
Сумарний фактичний аварійний ризик — прийнятний.
Фактичні аварійні ризики визначені — повністю.

0 1 0

Стан промислової безпеки — не визначений.
Серед визначених фактичних аварійних ризиків є — неприйнятні.
Сумарний фактичний аварійний ризик — прийнятний.
Фактичні аварійні ризики визначені — не повністю.

0 0 1

Стан промислової безпеки — ненормативний.
Серед визначених фактичних аварійних ризиків є — неприйнятні.
Сумарний фактичний аварійний ризик — неприйнятний.
Фактичні аварійні ризики визначені — повністю.

0 0 0

Стан промислової безпеки — не визначений.
Серед визначених фактичних аварійних ризиків є — неприйнятні.
Сумарний фактичний аварійний ризик — неприйнятний.
Фактичні аварійні ризики визначені — не повністю.
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рамках програми науково-технічної 

співпраці між НАК «Нафтогаз України», 

ДК «Укртрансгаз» та «Е.ОН Рургаз АГ» на 

2011-2013 роки з 17 по 21 жовтня 2011 року 

у Львові та Яремчі відбулася робоча зустріч 

представників зазначених компаній. 

У межах заходу фахівці «Е.ОН Рургаз 

АГ» відвідали ГВС «Дроздовичі» Бібрсь кого 

ЛВУМГ УМГ «Львівтрансгаз», Богородчан-

ське ЛВУМГ і Богородчанське ВУПЗГ УМГ 

«Прикар паттрансгаз», а також відбулося 

засідання робочої групи № 4 «Стандарти, 

норми».

На засіданні робочої групи презентова-

но та заслухано три доповіді представників 

ДК «Укртрансгаз»:

«Національна система стандартиза-
ції України та система стандартизації 
ДК «Укртрансгаз» (автор Клюнь А. М.), 
у якій наведено основні етапи розвитку та 

реформування національної системи стан-

дартизації України; зазначено рівні стандар-

тизації та участь України у міжнародних та 

європейських організаціях зі стандартизації; 

розглянуто діяльність технічних комітетів 

(ТК) стандартизації, зокрема у сфері магі-

стрального транспортування газу, та їхнє 

співробітництво з міжнародними та євро-

пейськими технічними комітетами стандар-

тизації; наведено структуру служби стан-

дартизації Міненерговугілля та служби стан-

дартизації ДК «Укртрансгаз»; проаналізовано 

стандарти газотранспортної сфери, зокрема 

використовувані у виробничій діяльності 

ДК «Укртрансгаз», гармонізовані з міжнарод-

ними та європейськими; розглянуто участь 

фахівців ДК «Укртрансгаз» у міжнародному 

проекті з науково-технічного співробітни-

цтва у галузі стандартизації ТАСІС-ІНОГЕЙТ;

«Зміни у системі технічного регулю-
вання та стандартизації України, спричи-
нені адміністративною реформою» (автор 
Гінзбург М. Д.), у якій визначено основні 

поняття систем технічного регулювання та 

стандартизації і з огляду на основні функції 

цих систем показано основні напрями їхньо-

го реформування, спричинені адміністратив-

Упровадження європейських 
методів стандартизації
У статті викладено результати робочої зустрічі представників ДК «Укртрансгаз» 

та «Е.ОН Рургаз АГ», у ході якої було розглянуто питання, пов’язані з упровадженням

у виробничий процес нашої компанії сучасних європейських методів роботи 

з нормативними документами. 

А. М. Клюнь,
ДК «Укртрансгаз»,
М. Д. Гінзбург,
докт. техн. наук,
І. О. Требульова,
Науково-дослідний і проектний 
інститут транспорту газу 

З огляду на те, що з 1 лютого 2011 року Україна приєдналася до Договору про засну-
вання Енергетичного співтовариства (Закон України «Про ратифікацію Протоколу про 
приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства» від 
15.12.2010 № 2787-VI), Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 03.08.2011 № 733-р 
затвердив План заходів щодо виконання зобов’язань у рамках Договору про заснування 
Енергетичного співтовариства, приділивши особливу увагу приведенню нормативно-
правової бази з питань загальних засад функціонування внутрішнього ринку природного 
газу у відповідність до вимог Директиви 2003/55/ЕС, визначенню умов та розробленню 
правил доступу до системи транспортування природного газу з урахуванням вимог 
Регламенту ЄС № 1775/2005 Європейського парламенту та Ради від 28.09.2005, роз-
робленню заходів із убезпечення постачання природного газу відповідно до вимог 
Директиви 2004/67/ЕС тощо. У рамках проведення в Україні адміністративної реформи 
в 2011 році відбулися значні зміни в системі технічного регулювання та стандартизації, 
зокрема було внесено зміни у закони та інші нормативно-правові акти (НПА) України, а 
також у нормативні документи, які базуються на зазначених НПА, дуже своєчасним стало 
засідання робочої групи № 4 «Стандарти, норми», на якому було розглянуто цілу низку 
питань, які так чи інакше стосувалися зазначених аспектів.

Мета робочих зустрічей — 
обмін досвідом у сфері 

стандартизації, вивчення та 
проведення порівняльного 

аналізу системи стандартизації 
ДК «Укртрансгаз» та 
«Е.ОН Рургаз АГ». 
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ною реформою, яку проводять в України у 

2010-2011 роках; надано відомості про НПА 

України, що визначають реформу; зазначено 

основні напрями діяльності з нормативно-

правового регулювання; визначено основні 

засади державного нагляду у сфері госпо-

дарської діяльності, зокрема за діяльністю 

газотранспортної системи України; описа-

но дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності та надано приклади дозвільних 

документів; наведено структуру централь-

них органів виконавчої влади на сучасному 

етапі реформування та шляхи подальшого 

наближення систем технічного регулювання 

та стандартизації до відповідних систем ЄС;

«Автоматизована інформаційно-по-
шукова система чинних повнотекстових 
нормативних документів, використову-
ваних у ДК «Укртрансгаз». Стан забезпе-
чення та перспективи розвитку» (автор 
Требульова І. О.), у якій визначено осно-

вні функції автоматизованої інформаційно-

пошукової системи чинних повнотекстових 

нормативних документів, використовува-

них у ДК «Укртрансгаз» (системи Hammer), 

як складника системи стандартизації 

ДК «Укртрансгаз», її місце у нормативному 

забезпеченні ДК «Укртрансгаз»; окреслено 

тематичний та видовий системні рубрика-

тори, порядок актуалізування інформації 

та наповнювання нею бази даних системи 

Hammer; розглянуто програмне забезпечен-

ня системи і функціювання її як електронного 

фонду нормативних документів на об’єктах 

ДК «Укртрансгаз»; показано взаємозв’язок 

адміністратора системи з її користувачами; 

зазначено результати роботи та перспекти-

ви розвитку.

З доповіддю виступив представник «Е.ОН 

Рургаз АГ» Михаель Нолль «Приклад з прак-

тики: Презентація проекту перероблення 

корпоративних стандартів», у якій визначе-

но доцільність розроблення корпоративних 

стандартів узагалі та потребу в їхньому пере-

робленні; зазначено основні аспекти органі-

зування проекту та докладно презентовано 

його технологію; наведено приклади вико-

ристання різних видів стандартів у вироб-

ничій діяльності; стисло наведено переваги 

використання нормативно-інформаційної 

системи NormA для оперативного доведення 

вимог нормативних документів до працівни-

ків «Е.ОН Рургаз АГ».

Усі доповіді викликали багато запитань та 

були детально обговорені. У ході дискусії роз-

глянуто низку суміжних питань, серед яких 

взаємодія ДК «Укртрансгаз» з органами 

державного нагляду; можливості розши-

рення системи Hammer на інші підприєм-

ства НАК «Нафтогаз України»; методики роз-

робляння стандартів CEN та їхня гармонізація 

з міжнародними стандартами ISO у межах 

Європи; діяльність відділу стандартизації 

Open Grid Europe (OGE); процедури застосу-

вання європейських та міжнародних стан-

дартів на території Німеччини тощо. ТТ

За результатами засідання було 
окреслено такі основні перспективні 
науково-технічні напрями:

1) Продовжити співробітництво щодо 
обміну досвідом між ДК «Укртрансгаз» та 
«Е.ОН Рургаз АГ»;

2) Провести обмін досвідом щодо 
використання та впровадження стандар-
тів, які регламентують роботу газотран-
спортної системи;

3) Провести обмін досвідом щодо 
створення та ведення електронних фон-
дів нормативних документів, порівняння 
наявних систем повнотекстових норма-
тивних документів;

4) Просити «Е.ОН Рургаз АГ» ознайо-
мити ДК «Укртрансгаз» з досвідом впро-
вадження міжнародних та європейських 
стандартів та їхнього використання;

5) Провести обмін досвідом щодо 
технічного регулювання роботи газо-
транспортних систем «Е.ОН Рургаз АГ» 
та ДК «Укртрансгаз», зокрема щодо 
нормативно-правового регулювання на 
базі директив Європейського союзу (тех-
нічних регламентів України), державного 
нагляду, надання дозволів.

Робоча зустріч ще раз підтвердила, 
що науково-технічне співробітництво 
ДК «Укртрансгаз» з «Е.ОН Рургаз АГ» у 
сфері стандартизації є одним із суттє-
вих важелів для удосконалення діяль-
ності компаній у сфері стандартизації та 
сприяє впровадженню в Україні сучасних 
європейських методів роботи з норма-
тивними документами.

Учасники зустрічі оглядають промисловий майданчик Учасники зустрічі оглядають промисловий майданчик 
Богородчанського виробничого управління підземного Богородчанського виробничого управління підземного 
зберігання газу УМГ «Прикарпаттрансгаз»зберігання газу УМГ «Прикарпаттрансгаз»

Учасники робочої зустрічі ознайомлюються з виробничими об’єктами Богородчанського 
лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Прикарпаттрансгаз»
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Відповідно до програми конференції 

роз глядались загальні питання на-

дій ності та безпеки магістральних 

тру бо проводів, насосних і компресорних 

станцій, діагностики об’єктів даних систем, 

забезпечення надійності та безпеки під час 

спорудження, реконструкції, модернізації 

та ремонту об’єктів магістрального трубо-

про відного транспорту, проблеми та сучасні 

методи ремонту обладнання магістральних 

трубопроводів, проведення технічного на-

гляду та декларування безпеки, ліквідація 

аварій, їхніх наслідків та забезпечення еко ло-

гічної придатності трубопроводів, еко но мічні 

та правові питання убезпечення тру бо  про-

відного транспорту, підготовка та під вищення 

кваліфікації персоналу.

У рамках конференції відбулися пленарні 

та тематичні засідання, у ході яких були роз-

глянуті питання підвищення ефективності та 

експлуатації магістральних трубопроводів, 

забезпечення надійності та безпеки при спо-

рудженні, реконструкції та ремонті об’єктів 

магістрального трубопровідного транспор-

ту; підвищення ефективності та надійності 

обладнання для перекачування нафти і газу; 

ліквідації наслідків аварій і забезпечення еко-

логічної безпеки; економічних, правових і 

кадрових аспектів безпеки трубопровідного 

транспорту. Також відбулися виїзні семінари-

презентації. У форумі взяли участь особи, 

зацікавлені у вирішенні даних проблем, що 

представляють підприємства та компанії 

Білорусі (Полоцьк, Мінськ, Гомель, Мозир), 

Росії (Москва, Санкт-Петербург, Уфа), України 

(Київ), Латвії (Рига, Даугавпілс) та Німеччини.

Перший доповідач розкрив проблему 

надійності та безпеки функціонування об’єктів 

магістральних газопроводів, підкресливши, 

Надійність і безпека магістрального 
трубопровідного транспорту
Під такою назвою 22-25 листопада 2011 року в Полоцькому державному університеті 

(м. Новополоцьк, Вітебська область, Республіка Білорусь) відбулася міжнародна конференція,

у роботі якої взяли участь представники ДК «Укртрансгаз». 

В. І. Слободян,
канд. техн. наук,
Богородчанське ЛВУМГ

Від ДК «Укртрансгаз» з 
доповідями виступили Сергій 
Охрімчук (НВЦТД «Техдіагаз), 

Роман Банахевич (УМГ 
«Львівтрансгаз»), Володимир 
Слободян (Богородчанське 

ЛВУМГ), Любомир Саловський 
(Бібрське ЛВУМГ). 

Учасники конференції (зліва направо): В. М. Івасів (ІФНТУНГ), 
В. І. Слободян (Бородчанське ЛВУМГ), В. В. Воробйов(«Гомельтранснафта Дружба»)
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що для досягнення надійності функціону-

вання цих газопроводів у ВАТ «Белтрансгаз» 

розроблена і погоджена з Департаментом 

з нагляду за безпечним веденням робіт у 

промисловості МНС Республіки Білорусь 

«Програма підвищення промислової безпеки 

об’єктів МГ ВАТ «Белтрансгаз» на 2011-2015 

роки». Відокремленими підрозділами ВАТ 

«Белтрансгаз» переглянуто і узгоджено 15 

інструкцій щодо взаємодії між управліннями 

магістральних газопроводів (УМГ) і обласни-

ми управліннями МНС під час локалізації та 

ліквідації інцидентів та аварійних ситуацій 

на об’єктах магістральних газопроводів. Для 

узагальнення досвіду локалізації та ліквідації 

інцидентів, координації дій відокремлених 

підрозділів змодельовано варіанти можливих 

інцидентів на об’єктах лінійної частини магі-

стральних газопроводів з повним описом дій 

та взаємодії персоналу, переліком залученої 

техніки, графіком ліквідації. Усі відокремле-

ні підрозділи УМГ укомплектовано аварій-

ним запасом матеріалів і устаткуванням для 

проведення аварійних ремонтно-відновних 

робіт.

У свою чергу старший науковий працівник 

АНО «Агенство исследований промышленных 

рисков» Савіна А. В. розкрила не менш важ-

ливу для управління ДК «Укртрансгаз» про-

блему — визначення надійних відстаней від 

магістральних газопроводів до об’єктів, де 

присутні люди. Під час виступу доповідач 

наголосила, що у процесі проектування та 

будівництва нових трубопроводів необхід-

ний комплекс організаційно-технічних захо-

дів, спрямованих на зниження небезпеки 

можливих аварій. 

Завершилася конференція загальною 

дискусією, обговоренням підсумків фору-

му та прийняттям рекомендацій, які ста-

нуть у нагоді структурним підрозділам 

ДК «Укртрансгаз». ТТ

Начальник Богород чан ського ЛВУМГ Володимир Слободян представив учасникам 
конференції доповідь про забезпечення надійності протипомпажних ліній компресорних 
станцій, зауваживши, що використання локальних моделей дає можливість представити 
довговічність ділянки трубопроводу з певною ймовірністю неруйнування. Для цього були 
проведені експериментальні дослідження локальних моделей на довговічність. 

Володимир Слободян акцентував увагу на проблемі оцінки залишкового ресурсу 
певної ділянки трубопроводу з локальними корозійними дефектами, відзначивши, 
що наявні розрахункові методики не дають достатньої інформації про їхній реальний 
ресурс. 

Повну інформацію про залишковий ресурс ділянок трубопроводів можна отримати 
тільки шляхом визначення залежності ймовірності їхнього руйнування від амплітуди 
напружень і кількості циклів навантажень.

Роман Банахевич, інженер ІІ категорії відділу експлуатації магістральних газопрово-
дів та газорозподільних станцій УМГ «Львівтрансгаз», розповів про проблеми розробки 
систем моніторингу рівня рідини у порожнині магістральних газопроводів, яка заціка-
вила усіх присутніх наявною науковою та практичною цінністю. 

Актуальні проблеми для Богородчанського ЛВУМГ та інших структурних підрозділів 
ДК «Укртрансгаз», які обговорювались на конференції, були висвітлені в презентаціях 
головного інженера ОАО «Белтрансгаз» Войтова П. М. та старшого наукового працівни-
ка АНО «Агенство исследований промышленных рисков» Савіної А. В. 

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

Національна академія наук України
НАК «Нафтогаз України»

Міжнародна науково-технічна конференція

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
НАФТИ І ГАЗУ»НАФТИ І ГАЗУ»

15-18 травня 2012 р., м. Івано-Франківськ

Основні наукові напрямки конференції:
 Трубопровідний транспорт нафти і газу;
 Спорудження, обслуговування і ремонт газонафтопроводів; 
 Новітні технології транспортування нафти і газу; 
 Діагностика об’єктів газонафтотранспортного комплексу.

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

76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15;
тел./факс: (+3803422) 48242, 42157

E-mail: pptng@nung.edu.ua, interndep@nung.edu.ua
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Олександр Георгійович Туманов — один 

із найкращих керівників галузі, неорди-

нарна особистість, прекрасний менед-

жер, як ми тепер кажемо. 

Звичайно, Олександр Георгійович був 

керівником свого часу, я б сказав строгого, 

офіційного стилю, він тримався на віддалі від 

простого спілкування, але був доволі ввічли-

вим. Завжди створював атмосферу, щоб до 

нього ставились з деяким побоюванням. У 

нього був великий кабінет, не заставлений, 

з великим столом, до якого була чимала від-

даль від дверей. Збоку стояв стіл для невели-

ких нарад. Хоча зовні він виглядав малодос-

тупним, з виробничими справами до нього 

завжди можна було зайти. І це не створювало 

жодних проблем. Достатньо було підняти 

трубку телефону прямого зв’язку, який був 

без циферблата і якого прозвали «фантомас». 

Після повернення з 1966 року до цен-

тралізованого управління народним гос-

подарством саме завдяки активній участі 

Олександра Туманова, який був начальником 

Головного управління нафтової і газової про-

мисловості Укрраднаргоспу, у Києві було ство-

рено компактну структуру керування газовою 

промисловістю України — виробниче управ-

ління (пізніше об’єднання) Укргазпром (колек-

тив апарату Укргазпрому у той час налічував 

не більше 200 осіб — ред.), яке давало змогу 

здійснювати ефективне керівництво газовидо-

бувними підприємствами, а згодом, після під-

порядкування Управлінню газотранспортних 

і бурових організацій, газопереробного заво-

ду, науково-дослідного інституту «УкрНДІгаз» 

тощо — створити комплексне господарство, 

силами якого здійснювався повний обсяг 

робіт: буріння розвідувальних і експлуатацій-

них свердловин, видобування, підготовка та 

переробка газу і конденсату, транспортуван-

ня газу споживачам України та подача його до 

семи областей Росії, Молдови, Білорусі, Литви, 

Латвії та на експорт до Європи. 

Об’єднання Укргазпром не тільки викону-

вало виробничі плани, воно займало пере-

дові позиції і в науково-технічній політиці, 

запровадженні різних інновацій. В умовах, 

коли затримувалось введення родовищ і газо-

транспортних об’єктів Тюменського регіону, а 

народному господарству потрібно було все 

більше газу, на підприємствах Укргазпрому 

протягом багатьох років видобувалося понад 

план 1 млрд м3 газу. Об’єднання щороку 

займало перше-друге місця в конкурсах на 

краще підприємство з раціоналізаторської та 

винахідницької роботи.

Олександр Георгійович любив підписува-

ти вказівки підприємствам щодо прискорен-

ня введення в експлуатацію об’єктів, надання 

серйозних матеріалів, заходів, виробничих 

програм. І досить важко у нього було підпи-

сувати наказ про преміювання, наприклад, 

Столітній ювілей Керівника
11 січня виповнилося 100 років від дня народження першого керівника 

Укргазпрому — Олександра Георгійовича Туманова. 

З. П. Осінчук,
канд. техн. наук,
колишній начальник 
технічного відділу Укргазпрому

Олександр Туманов був ініціатором 
складання планів, програм і суворо їх 
контролював. Якщо хотів зорієнтувати-
ся, коли яка-небудь свердловина, техно-
логічна установка, компресорна станція 
реально ввійде до ладу, завжди питав 
не одного, а двох-трьох начальників різ-
них відділів і узагальнював їхні прогнози. 
Тоді комусь перепадало на горіхи. Ми це, 
правда, швидко розкусили і надалі пого-
джували між собою такі дані.

В цій будівлі у м. Києві на вул. Б. Хмельницького, 6 був розташований 
перший офіс Укргазпрому, в якому працював Олександр Туманов
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за нову техніку чи раціоналізаторську про-

позицію. Потрібно було вибрати час, коли 

він у доброму настрої, потім підписати кілька 

серйозних виробничих документів, зорієн-

туватися в ситуації і на кінець сказати, що є 

отакий проект наказу чи листа щодо премі-

ювання, зазначивши, що все зроблено відпо-

відно до таких-то чинних інструкцій, правил, 

показати всі візи. 

Довго пам’ятав невиконання якихось 

документів чи серйозних завдань. Тому, якщо 

відчуваєш, що завдання за терміном вико-

нання нереальне, краще піти і попросити 

перенесення терміну. Не любив невиконання 

і дріб’язкових доручень, але в таких випад-

ках не був злопам’ятним. Пригадую, якось 

телефонує начальнику геологічного відділу 

Ігорю Матвєєву і питає, де головний гео-

лог Олександр Бобошко. Той відповідає, що 

він відпочиває в Криму. Знайдіть його, каже 

тоном, який не терпить заперечень. Матвєєв 

йому відповідає: у вас є секретар, хай вона 

його розшукує, а я шукати не буду. Хоча він 

оголосив Матвєєву догану за невиконання 

доручення, але не змінив свого ставлення до 

нього як висококваліфікованого фахівця. 

Він завжди сам, своєю рукою писав висту-

пи, доповіді, ми готували йому довідки, мате-

ріали, які він опрацьовував. Бувало, секретар 

передруковувала його матеріали по декілька 

разів. 

Туманов не любив підлабузників і різних 

«інформаторів». Такі люди при ньому ніколи 

не могли досягти кар’єрного росту. 

Діяк Іван Васильович, 
канд. техн. наук, ветеран 
галузі, колишній заступник 
начальника об’єднання 
«Укргазпром».

Олександр Георгійович 
Туманов був чесною люди-

ною, він ніколи не користувався своїм 
авторитетом і високою посадою для осо-
бистих цілей. 

Приємно відзначити, що, будучи присут-
нім на наших річних звітах в Міністерстві 
газової промисловості, я ніколи не чув 
злого слова з боку керівництва особисто 
Туманову або всьому нашому колективу. 
Навпаки, Укргазпром та його керівництво 
ставили у приклад вітчизняним виробни-
чим об’єднанням. 

Після передачі бурових робіт до системи 
Мінгазпрому за спільною нашою ініціати-
вою було реорганізовано і створено нові 
управління бурових робіт для забезпечення 
високих рівнів видобутку газу в Україні. За 
короткий час наші буровики здобули неаби-
яку славу, за що нас запросили на освоєння 
Уренгойського газового родовища. 

Наші працівники, а їх там налічувалось 
близько 5 тисяч, показали високі вироб-
ничі показники. Ми створили власну базу, 
інфраструктуру тощо. В усьому цьому нам 
активно сприяв Олександр Георгійович 
Туманов. Він постійно підтримував зв’язки 
з Міністерствами, аби ми були усім забез-
печені. 

Особисто відслідковував кадрове зрос-
тання своїх працівників. За його ініціативи 
приділялась велика увага роботі з молоди-
ми спеціалістами. Принаймні один раз на 
рік вів активний діалог з молодими фахів-
цями. Завжди намагався бути ближчим до 
їхніх ідей та пропозицій. 

Найбільш значущим є те, що саме за 
керівництва Олександра Туманова Україна 
перша розпочала подавати природний газ 
на експорт, за кордон.

До людей ставився доволі об’єктивно, 
цінував за ділові пропозиції, якісне вико-
нання завдань. Він довго приглядався 
до людини перед тим, як ставитися до 
неї більш дружньо, або часом переходи-
ти з нею на «ти». Так, десь років через 
три-чотири від початку спільної роботи 
з Олександром Георгійовичем, коли ми 
були сам на сам, він міг звертатися до 
мене на «ти». Що дуже було приємно мені, 
як його заступнику, що він до моєї думки 
завжди прислухався, через це було легко 
працювати. 

Олександр Туманов мислив страте-
гічними категоріями. Правда, в той час 
основні стратегічні плани розроблялися 
в Москві, все ж він привчав всіх мислити 
широко, цікавитися тим, що робиться у 
світі. Тоді основним було виконання пла-
нів. Тому його основна увага зосереджува-
лася на якісній підготовці проектів планів, 
захисті їх у Міністерстві газової промис-
ловості, забезпеченні планів матеріально-

технічними ресурсами. Він скеровував 
нас відслідковувати проходження процесу 
планування в міністерстві, любив, коли є 
певні резерви, деякий запас міцності.

Користувався великим авторитетом у 
працівників газової галузі. Його не тіль-
ки поважали, але й любили. Про це свід-
чить хоча б такий факт. Коли Олександр 
Георгійович святкував свій 70-річний 
ювілей, то багато рядових працівників 
Дашавського, Опарського, Угерського 
газопромислів просили через колег з 
апарату управління Укргазпрому переда-
ти йому найщиріші вітання, незважаючи 
на те, що багато з них були вже на пен-
сії. Я пам’ятаю, що це дуже зворушило 
Олександра Георгійовича. 

Напередодні його смерті, за день, 
ми обговорювали з ним текст листа від 
Центрального комітету Комуністичної 
партії України до відповідного органу в 
Азербайджані про вирішення пробле-
ми поставки труб для будівництва нових 
магістральних газопроводів. Проте рап-
това смерть обірвала майбутні плани та 
задуми. 

Про Олександра Туманова можна ще 
багато сказати, висвітлюючи його діяль-
ність і заслуги в газовій галузі СРСР, а 
особливо в Україні. Оскільки Олександр 
Георгійович відстоював активну позицію 
щодо газифікації українських міст та сіл. 
Був прибічником професійного зросту міс-
цевих кадрів.

Олександр Георгійович Туманов 
контролює роботу будівельників
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У нього була інтуїція на людей — він 

рідко помилявся. Завжди піклувався про 

них. Усі працівники, які були запрошені з 

інших підприємств в апарат Укргазпрому, 

були забезпечені житлом, а це було нелегко 

зробити. Свого житла в Києві Укргазпром 

не будував, але міністерством йому виді-

лялися фінансові ресурси, які передавалися 

місту на будівництво житла для співробіт-

ників. Тоді для переведення на роботу у 

Київ потрібний був дозвіл Ради міністрів 

України. А сам Олександр Георгійович з 

сім’єю з чотирьох осіб, при двох дорослих 

дітях різної статі, займав трикімнатну мало-

габаритну квартиру у п’ятиповерховому 

будинку без ліфта. Свої житлові умови він 

покращив лише за кілька років до смерті. 

Не залишав Туманов поза увагою і праців-

ників підприємств Укргазпрому. Будівництву 

житла об’єктів соцкультпобуту в Укргазпромі 

приділялась така ж увага, як і об’єктам газо-

видобування і транспортування газу. 

За сприяння і підтримки Олександра 

Туманова було збудовано бази відпочин-

ку для працівників Укргазпрому, а згодом 

загальнооздоровчі комплекси в Коблево, 

Яремчі, Лісовичах. Мені важко повірити в те, 

що піввіку пройшло після тих славних подій 

і звершень. 

Загалом Олександр Георгійович намагав-

ся бути дуже правильним, вранці завжди 

читав передовицю «Правди», щоб чітко слі-

дувати курсу партії. Кожен день він ходив, як 

ми казали, до Білого дому, тобто в ЦК КПУ чи 

Раду міністрів. 

А коли ходив з якимось проханням у Раду 

міністрів України, переважно щодо матері-

ального забезпечення галузі, квартирного 

питання, що тоді були найбільшими пробле-

мами, завжди мав наперед заготовлені листи-

відповіді від Ради міністрів. І коли там щось 

обіцяли вирішити, він тут же клав на стіл ці 

листи на підпис. 

Олександр Георгійович дуже 
серйозно ставився до підбору кадрів. 
Проводячи співбесіду, він задавав питан-
ня не тільки професійного характеру, а 
й на загальний розвиток. Цікаво те, що 
приймав на роботу в апарат управління 
Укргазпрому він особисто через співбе-
сіду і неодноразово акцентував увагу на 
те, що в апарат Укргазпрому він бере 
тих, хто чогось досягнув безпосередньо 
на виробництві. Він сміливо призначав 
на відповідальні керівні посади молодих 
досвідчених працівників, які проявляли 
себе на виробництві.

На керівні посади в апараті об’єднання 
він брав керівника відповідного підрозділу 
підприємства, якого він добре знав особис-
то. Як правило, фахівці, які приходили з під-
приємств, працювали спочатку на нижчих 
посадах, наприклад, заступниками началь-
ника, старшими інженерами, а потім ста-
вали начальниками відділів. Начальником 
відділу кадрів, звичайно, була людина, яку 
пропонували КДБ або райком партії, але 
вони грали роль хіба що з точки зору пере-
вірки автобіографічних даних, а не профе-
сійної придатності. В апараті при ньому не 
було випадкових людей, тому колектив був 
дуже професійний. 

Олександр Георгійович Туманов під час виїздзної наради 
на магістральному газопроводі «Союз». 

Олександр Туманов разом з фахівцями Укргазпрому оглядає перехід 
газопроводу «Союз» через автомобільну дорогу
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Для Туманова робота була і роботою, і хобі. 

Він у всьому намагався дотримуватися закону. 

Загалом він любив порядок, дисципліну 

і точність. Якщо якась нарада призначена 

на 10 ранку — значить на 10.00, а не 5 хв. 

одинадцятої. Того, хто запізнився, часто про-

сив вийти з кімнати. Навіть у дрібницях не 

давав приводу співробітнику подумати, що 

він щось забув. 

Олександр Туманов поважав своїх підле-

глих, довіряв їм, підтримував їхню ініціативу, 

ідеї та сприяв втіленню їх у виробництво. Але, 

звичайно, відпроситися у нього в особистих 

справах, навіть на законних підставах, було 

важко.

Пригадую, такий випадок стався з головним 

механіком Валентином Івановим. Він згідно з 

наказом на якісь свята чи вихідні чергував в 

офісі і згідно з цим же наказом мав право взяти 

відгул. Він вирішив цим скористатися і попро-

сив у Туманова відгул. «Який відгул? — ніби 

не зрозумівши, запитав шеф. — У нас же два 

вихідних: субота і неділя. Гуляйте». Іванов знову 

повторив все спочатку, пояснивши, чому йому 

в особистих справах потрібно взяти відгул. 

Туманов знову відповів тими ж словами. 

Дуже не любив, коли йому когось або щось 

нав’язують, коли він повинен приймати рішен-

ня під тиском обставин. Так йому нав’язали 

начальником одного з відділів брата висо-

копосадовця з Держплану України. Хоч він, на 

мою думку, відповідав цій посаді і за освітою, 

і досвідом роботи, але його Туманов чомусь 

дуже не злюбив і весь час хотів його позбу-

тися, навіть ціною відряджень за кордон. А 

це тоді для нашого брата було дуже вигідно, 

в усякому разі можна було купити машину, 

чого зробити, навіть маючи гроші, до масового 

випуску «Жигулів» було неможливо. Навіть 

після масового випуску «Жигулів» їх не про-

давали, а виділяли за твої ж гроші.

Якось мені, на той час начальнику технічно-

го відділу, несподівано виділили сімейну путів-

ку на базу відпочинку в Крим. Моя дружина 

швиденько оформила відпустку, а я взяв путів-

ку і пішов проситися у відпустку. Як аргумент 

сказав, що у мене вже є путівка. Натомість 

Туманов відповів: якщо у Вас є путівка, то їдьте, 

чому Ви до мене прийшли? Довелось дружину 

з донькою відправляти в Крим, просити крим-

ських друзів, щоб їх зустріли, а сам зумів офор-

мити відпустку і до них приєднатися лише днів 

через десять. 

Нині з нами немає Олександра Туманова та 

багатьох інших активних учасників тих часів, 

але залишились їхні справи. І наш обов’язок 

— аби нове покоління газовиків пам’ятало 

про них! Ми пишаємося, що історія газової 

галузі України нерозривно пов’язана з іменем 

Олександра Георгійовича Туманова! ТТ

Довідка ТТ
Туманов Олександр Георгійович (1912-1984 рр.)

Народився в м. Геокчай, Азербайджан. У 1941 р. 
закінчив Азербайджанський індустріальний 
інститут. З 1941 по 1951 р. працював у системі 
тресту «Сахаліннафта», з 1951 по 1957 р. — голо-
вним інженером об’єднання «Укргаз» (м. Львів), 
з 1957 по 1960 р. — начальником Управління 
газової та нафтової промисловості Харківського 
раднаргоспу, з 1960 по 1966 р. — начальником 
Головного управління нафтової і газової промис-
ловості Укрраднаргоспу (м. Київ). 

З 1966 по 1984 р. працював начальником 
виробничого управління ВВО «Укргазпром». За 
ініціативи і активної участі Туманова О. Г. створе-
но виробниче управління «Укргазпром». Під його 
керівництвом Укргазпром став великим комплек-
сним господарством, до якого увійшли газови-
добувні, газотранспортні, бурові, газопереробні 
підприємства, науково-дослідний інститут, буді-
вельні, сервісні та допоміжні організації. За час 

його керування введено в експлуатацію нові газові родовища, видобування газу досягло 
свого максимального рівня, став до ладу перший трансконтинентальний газопровід 
«Союз», створено базу для широкої газифікації республіки, експорту українського, а піз-
ніше російського газу на Захід. 

Олександр Туманов належав до найавторитетніших господарських керівників рес-
публіки. Він виконував також велику громадську роботу, очолюючи Республіканське 
науково-технічне товариство нафтової і газової промисловості та редакційну колегію 
журналу «Нафтова і газова промисловість». 

За видатний внесок у розвиток газової промисловості України його удостоєно найви-
щої нагороди держави — звання Героя Соціалістичної Праці та багатьох інших урядових 
та державних відзнак. 

Показовим є такий випадок. 
Новий міністр газової промисловості 
С. А. Оруджев проводив нараду з визна-
чення обсягів видобутку газу в Україні. 
На ній були присутні щойно призначені 
відповідальні працівники Мінгазпрому 
В. О. Дінков, М. І. Агапчев, Г. Д. Маргулов 
та ще кілька осіб. Олександр Георгійович 
детально доповідав про стан справ з 
видобування газу і, як зазвичай, аргумен-
тував свої викладки відповідними ілю-
стративними матеріалами. Незважаючи 
на те, що Олександра Туманова постій-
но перебивав міністр, він послідовно 
висловлював свою точку зору стосов-
но того, як досягти планових обсягів 
видобутку газу. Вже на першій зустрі-
чі з міністром Олександр Георгійович 
вирішив і такі питання, як забезпечення 
Укргазпрому трубами, необхідними для 
підключення нових свердловин, буро-
вих бригад — бурильними і обсадни-
ми трубами, а також одержав підтрим-
ку у тому, що будівельні організації 
Міннафтогазбуду будували і здавали в 
експлуатацію в першу чергу ті дільниці 
магістральних газопроводів і компресор-
ні станції, які визначить сам Укргазпром. 
Тобто не так, як Міннафтогазбуд звик 
будувати, наприклад, двома колонами. 
Одна йде з початку газопроводу, друга 
— з кінця їй назустріч. 

Виробнича нарада керівників Укргазпрому за участю Олександра Туманова 
на базі санаторію «Прикарпатська ватра», 1984 р.
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У студії ДК «Укртрансгаз» (м. Київ) були 
присутніми:

М. П. Химко — перший заступник директо-

ра ДК «Укртрансгаз»;

Г. М. Бабієв — генеральний секретар газо-

вої спілки України;

Р. Я. Шимко — начальник департаменту 

науково-технічної діяльності та зовнішньоеко-

номічних зв’язків;

В. В. Гончаров — голова об’єднаного про-

фкому апарату управління ДК «Укртрансгаз»;

О. І. Гриценко — іноземний член Українсь-

кої нафтогазової академії; член-кореспондент 

Російської національної академії наук; (теле-

фонний режим) ;

О. М. Сливчук — кандидат економічних 

наук, заслужений працівник газової промис-

ловості Росії, колишній заступник генераль-

ного директора ВО «Надимгазпром», заступ-

ник начальника фінансового управління ВАТ 

«Газпром». 

У студії УМГ «Прикарпаттрансгаз» 
(м. Івано-Франківськ):

В. П. Рудко — директор УМГ «При карпат-

трансгаз»;

І. М. Петраш — колишній директор УМГ 

«Прикарпаттрансгаз»;

Б. В. Будзуляк — президент некомерційно-

го партнерства «Саморегульована організація 

«Об’єднання будівників газового та нафто-

вого комплексів», колишній член правління, 

начальник Департаменту з транспортування, 

підземного зберігання та використання газу 

ВАТ «Газпром»;

М. І. Тринога — радник президента Росій-

ської Федерації, газовик у минулому, почесний 

працівник газової промисловості;

Є. І. Крижанівський — ректор Івано-

Фран ківського інституту нафти та газу, член-

кореспондент Академії наук України;

В. І. Жук — член редакційної ради журналу 

«Трубопровідний транспорт».

Валерій Жук. На листопад минулого року 

припадає надзвичайно сумна дата останнього 

століття — роковини смерті видатної людини 

— Віктора Степановича Чорномирдіна. Його 

пам’ять вшановували на державному рівні як 

в Росії, так і в Україні, причому у сферах і 

культури, і політики, і економіки. Зокрема у 

Києві, у Російському центрі науки і культури, 

відкрилася фотовиставка «Особистість нашої 

епохи: Чорномирдін і Україна». Отож, будемо 

сподіватися, що і наша сьогоднішня зустріч, 

наші спогади, закарбовані на сторінках галузе-

вого журналу, дозволять широкому колу чита-

чів дізнатися більше достеменної інформації 

про визначного політика та прекрасну люди-

ну, усіма нами знаного і шанованого Віктора 

Степановича Чорномирдіна. 

Богдан Будзуляк. З Віктором Степа но-

вичем я познайомився на Півночі. Відпо відно до 

наказу міністра газової промисловості ми ство-

рювали підприємство «Північгазпром» на базі 

двох окремих підприємств — «Комігазпрому», 

що освоювало Ухтирське газоконденсатне 

родовище, та газотранспортної системи, що 

на той час називалась «Ухтатрансгаз». Перед 

новоствореним підприємством стояло завдан-

ня вийти на півострів Ямал, що ми, по суті, 

і зробили, подолавши неабиякий супротив 

вічної мерзлоти. У ході справи в Ухті про-

водились робочі наради. На той час бюро 

по паливно-енергетичному комплексу СРСР 

очолював Борис Євдокимович Щербина. На 

ці наради він, зазвичай, збирав усіх міністрів. 

Свого міністра, В. С. Чорномирдіна, я вперше 

побачив на такій нараді і відчув до нього 

велику повагу. Адже незважаючи на те, що 

він тоді лише два місяці працював на посаді 

і був наймолодшим міністром в уряді СРСР, 

його доповіді перед Б. Є. Щербиною вирізня-

лися впевненістю і змістовністю. Я відзначив 

його як керівника, що напрочуд гарно зна-

ється у справі. Згодом за успіхи в освоєнні 

Півночі і Віктор Степанович відзначив мене як 

перспективного молодого керівника. А відтак 

я отримав пропозицію працювати у мініс-

терстві. Звісно, мені було дуже приємно, що 

міністр висловив мені таку довіру, проте я не 

погодився. Як молодий спеціаліст я прийняв 

виклик Півночі і попри складні умови рвався 

підкорювати її далі. Плани були грандіозні. 

Перед нами стояло завдання прокласти газо-

У продовження круглого столу, присвяченого пам’яті В. С.Чорномирдіна, редакцією 

журналу «Трубопровідний транспорт» ініційовано засідання у форматі телеконференції 

«Київ–Івано-Франківськ». І хоча склад учасників дещо змінився, обмін спогадами 

проходив у теплій, душевній атмосфері, адже йшлося про людину, яка не залишила 

байдужим жодного з тих, хто її знав.

В. С. Чорномирдін: 
«Вірно чи не вірно — питання 
філософське». Частина 2

В. І. Жук,
ДК «Укртрансгаз»
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провід з приполярного Уралу, з Західного 

Сибіру до самого Центру. Віктор Степанович 

поставився до мого рішення з розумінням, 

однак залишитися на Півночі мені не вдалося. 

Як кажуть, політика. Перший секретар обко-

му партії покликав мене другим секретарем. 

Отримавши таку небажану пропозицію, я зате-

лефонував Віктору Степановичу, і він мене 

дуже мудро урезонив, мовляв, від партійної 

роботи мені все одно не відкрутитися, хоч не 

хочеш — мусиш. Відтак я прийняв попередню 

пропозицію і пішов працювати у міністерство. 

Потім було ще багато складних ситуацій, у яких 

важко було б знайти розумну раду без допо-

моги Віктора Степановича. 

Михайло Тринога. У середині вісімдеся-

тих років я працював у Раді міністрів СРСР. Хочу 

зазначити, що на роботу туди я йшов попри 

власне бажання, і мені здолати певний пси-

хологічний бар’єр допоміг Віктор Степанович. 

Нас з міністерства газової промисловості 

було делеговано чотири чоловіки. Я, чесно 

кажучи, не мав ніякого ентузіазму і не дуже 

квапився. Проте, коли Борис Євдокимович 

Щербина вдруге поцікавився, де я є, Віктор 

Степанович сказав мені, що таки треба йти. Я 

ще намагався щось заперечити, але він твер-

до повторив: «Треба йти». Саме це його «Треба 

йти» прозвучало для мене, як закон. Відтак 17 

липня 1986 року я пішов на роботу до Ради 

міністрів СРСР. Наш сектор займався паливно-

енергетичним комплексом. Безпосередньо я 

займався питаннями газової промисловості. 

Це був період фундації газового концерну. 

Підготовчі роботи велися понад два роки і 

спочатку за умов повної секретності. Були 

сформовані робочі групи, які працювали в 

інших країнах з метою вивчення закордон-

ного досвіду. І вже коли було зібрано достат-

ньо матеріалів, питання про створення кон-

церну було розглянуто на нараді заступника 

голови Ради міністрів Радянського Союзу 

Б. Є. Щербини. Ми отримали завдання форму-

вати постанову Ради міністрів. Таким чином, 

8 серпня 1989 року вийшла постанова Ради 

міністрів «О преобразовании Министерства 

газовой промышленности в Государственный 

газовый концерн «Газпром». І вже за кілька 

тижнів єдиний міністр в історії Радянського 

Союзу В. С. Чорномирдін написав заяву про 

звільнення на ім’я голови Ради міністрів СРСР 

М. І. Рижкова: «В связи с тем, что министер-

ство газовой промышленности Советского 

Союза преобразовано в Государственный 

газовый концерн «Газпром», прошу освобо-

дить меня с должности министра газовой 

промышленности СССР». Ось так міністер-

ство стало Державним газовим концерном. 

30 травня 1992 року В. С. Чорномирдін був 

призначений заступником керівника Уряду 

Російської Федерації з паливно-енергетичного 

комплексу. А вже 14 грудня 1992 року, на з’їзді 

депутатів Верховної Ради, його було обрано 

керівником Уряду Російської Федерації. Віктор 

Степанович проявив себе не лише як мудрий 

керівник у масштабах галузі, а ще й як рішу-

чий, сильний та розумний керівник великої 

країни — нової Росії. Він був керівником Уряду 

1926 днів і ночей, а з них 48 годин виконував 

обов’язки президента Російської Федерації. З 

плином часу ми все більше усвідомлюємо, яка 

це була геніальна, велика людина. І, безпере-

чно, такі поняття, як «газ», «газотранспортна 

система» будуть завжди нероздільно пов’язані 

з його іменем не лише для нас, а й для майбут-

ніх поколінь газовиків. 

Євстахій Крижанівський. Моє особисте 

знайомство з Віктором Степановичем припа-

дає вже на період, коли він працював в Україні 

як посол Російської Федерації. Зі свого боку я 

хочу зазначити, що Віктору Степановичу було 

притаманним надзвичайно шанобливе став-

лення до науки. Ця риса характеризує його, 

передовсім, як дуже розумного і далекоглядно-

го керівника. Зокрема В. С. Чорномирдін вели-

кого значення надавав проблемі зварювання 

і високо цінив досягнення науковців у цій 

галузі. Він був добре знайомим з Б. Є. Патоном. 

Не секрет, що Борис Євгенович з великою 

теплотою згадує про Віктора Степановича 

і високо цінує його внесок у вітчизняну 

науку. Також саме на той час, протягом якого 

В. С. Чорномирдін очолював міністерство, при-

падає найбільш прогресивний період нашого 

університету. Свого часу за розпорядженням 

Віктора Степановича було зведено житловий 

будинок, у якому мешкає 90% наших викла-

дачів. Віктор Степанович систематично опіку-

вався кузнею високоосвічених кадрів галузі і 

цінував наших випускників як найкращих спе-

ціалістів. Ми маємо за честь таку високу оцінку 

і пишаємося нашими випускниками. Втішно, 

що випускником нашого ВНЗ є і присутній 

тут уродженець нашого краю — шановний 

Михайло Іванович. 

Михайло Тринога. А я в свою чергу пиша-

юся тим, що путівку в життя дав мені саме Івано-

Франківський інститут нафти і газу. У 1971 році 

я отримав диплом про вищу освіту за спеціаль-

ністю «Гірничий інженер з розробки нафтових 

та газових родовищ». До речі, присутній з нами 

шановний Іван Миколайович Петраш — це 

людина, підпис якої як голови державної комі-

сії свідчить у мене в дипломі про закінчення 

На знімку (зліва направо): Валерій Жук, Іван Петраш, Богдан БудзулякНа знімку (зліва направо): Валерій Жук, Іван Петраш, Богдан Будзуляк
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інституту. А Григорій Миколайович Бабієв — 

це та людина, яка з моєї певної наполегливості 

поїхала зі мною працювати у Середню Азію, як 

то кажуть, за компанію. Ми працювали з ним 

майже пліч-о-пліч, він на Мубарецькому газо-

переробному заводі, а я — на Газлійському 

родовищі в Узбекистані. А далі спогади йдуть 

ланцюжком. Пригадується нарада в Оренбурзі, 

присвячена освоєнню родовищ з агресивни-

ми компонентами. Це 1975 рік. На тій нараді 

я вперше зустрівся з Віктором Степановичем 

Чорномирдіним. Ближче ми з ним позна-

йомилися вже тоді, коли він був призначе-

ний міністром. Я вже трохи згадував про той 

період. Між іншим, саме за наказом міністра 

В. С. Чорномирдіна я був призначений заступ-

ником начальника новоствореного управлін-

ня, що займалося підземними сховищами газу 

в Міністерстві газової промисловості. Мені тоді 

було 37 років. Сподіваюсь, я виправдав довіру 

міністра.

Григорій Бабієв. Віктор Степанович мав 

зовнішність мужнього і дещо суворого чоло-

віка. На перший погляд міг видатися без-

пристрасним і, як кажуть, залізним. Між тим 

він був дуже людяним і вразливим. А якщо й 

залізним, то це може стосуватися лише його 

витривалості у роботі. Усе його життя було 

дуже напружене. Думаю, що і ті шість років, 

які він працював прем’єром, були не легші, 

ніж усі попередні. Я познайомився з Віктором 

Степановичем у лютому 1977 року. Я отри-

мав призначення на роботу в Оренбург, а 

Віктор Степанович саме працював директо-

ром Оренбурзького газопереробного заводу. 

Я не випадково сказав «працював директо-

ром», адже він дійсно працював, а не обіймав 

посаду, як прийнято казати. На момент при-

значення його директором завод вже працю-

вав, давав продукцію. Це була перша черга 

заводу, а другу і третю належало збудувати, 

і це будівництво вже йшло під керівництвом 

В. С. Чорномирдіна. Це був надто насичений і 

надто важкий період для Віктора Степановича. 

Цьому будівництву уряд приділяв неабияку 

увагу. Погодьтесь, працювати під постійним 

наглядом урядового ока — це велика напруга. 

Віктор Степанович розпочинав свій робочий 

день о сьомій годині, а о сьомій годині вечора 

заступник міністра вів так звану «планьорку». 

Іван Петраш. Мій досвід спілкування з 

Віктором Степановичем Чорномирдіним 

дозволяє мені виступити у підтримку попе-

редніх слів. Віктор Степанович дійсно любив 

людей і, що важливо, турбувався про їхній 

добробут. Він як ніхто розумів, що від осо-

бистого благополуччя людини залежить якість 

її роботи. 

Я познайомився з Віктором Степановичем, 

коли у складі делегації від «Укргазпрому», яку 

очолював Володимир Петрович Максимів, світ-

ла йому пам’ять, потрапив в Оренбург. Віктор 

Степанович був директором Оренбурзького 

газопереробного заводу. Про цей період 

тільки-но згадував Григорій Миколайович. 

Приймали нас дуже гарно і приязно. Звичайно, 

передовсім була скликана робоча нарада. 

Потім відбулося знайомство з оренбурзьким 

газоконденсатним комплексом. Я ніколи не 

забуду, як вирішувалися питання будівництва 

газопроводів, компресорних станцій, підзем-

них газосховищ. Скажімо, Богородчанське 

газосховище. Свого часу його не було вклю-

чено в наказ «Укргазпрому» про створення 

газосховищ. Особисто мені було незрозуміло, 

як можна було лінзове родовище, таке під-

хоже для «підземки», не включити в той план. 

Передовсім я звернувся до головного гео-

лога Олександра Васильовича Бобошка. І хоч 

гарний він був спеціаліст, світла йому пам’ять, 

проте відповів, що, мовляв, ми вже маємо 

велике газосховище на Стрийщині, тобто 

«Більче-Волицю». Відтак я звернувся у відділ 

по підземних газосховищах при міністерстві. 

Там мені порадили переговорити безпосе-

редньо з В. С. Чорномирдіним. І, вихопивши 

першу таку можливість, я з ним перегово-

рив. Він навіть не змусив чекати з відповіддю. 

Найважливіші рішення давались йому дуже 

швидко, напевно, він їх обмізковував завчас-

но. «Нет вопросов. Надо включать в план», 

— такою була відповідь В. С. Чорномирдіна. 

Включили, запроектували, розбурили, обла-

штували. Одним словом, зробили прекрасне 

підземне газосховище, яке за своїми геологіч-

ними характеристиками та географічним роз-

ташуванням стало чи не найкращим в Україні, 

та між іншим і в усьому колишньому Союзі. 

Богдан Будзуляк. Одна з останніх моїх 

зустрічей з Віктором Степановичем відбулася 

напередодні його 70-річчя. Тоді він був послом 

Російської Федерації в Україні. Не можна не 

визнати, що його дипломатична місія припала 

не на найкращі часи для російсько-українських 

взаємин. З властивим йому мудрим світоба-

ченням Віктор Степанович покладався на вічні 

цінності наших відносин і вважав їх народни-

ми, чим і здобув славу народного посла.

На території загородньої посольської рези-

денції на прохання Віктора Степановича було 

збудовано українську хату-мазанку у повній 

відповідності до традицій — з солом’яним 

дахом, плетеним тином довкола та криницею-

журавлем на подвір’ї. 

Ольга Сливчук. Так склалося, що на той 

період, коли В. С. Чорномирдін працював в 

Україні, я через сімейні обставини також пере-

їхала з Москви до Києва. Хочу відзначити, що 

крім роботи нас з Віктором Степановичем 

пов’язувало і дружнє спілкування. Він з дру-

жиною бував у мене в гостях в м. Долина 

на Івано-Франківщині. Також я добре знайо-

ма з його сином Андрієм, з яким ми деякий 

час співпрацювали. Спілкування з Віктором 

Степановичем у неформальній атмосфері 

з нагоди свята, ювілею чи просто дружньої 

На знімку (зліва направо): Василь Рудко, Михайло Тринога, Євстахій Крижанівський під час проведення круглого столу
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зустрічі у колі газовиків завжди було дуже 

цікавим та душевним. Зазвичай звучало багато 

спогадів про колег, з якими доводилося пра-

цювати на різних об’єктах «Газпрому». Віктор 

Степанович вмів напрочуд точно змалювати 

ті чи інші обставини, причому з притаманним 

йому особливим почуттям гумору. Він сам 

отримував задоволення від щирого спілкуван-

ня та дарував його присутнім.

Роман Шимко. До всіх чеснот Віктор 

Степанович Чорномирдін мав ще й прекрас-

ні дипломатичні здібності. Згадаймо конфлікт 

у Будьоновську, у вирішенні якого Віктор 

Степанович брав безпосередню участь. Тоді на 

межі життя і смерті знаходилися люди. Заради 

порятунку цих людей В. С. Чорномирдін взяв 

на себе відповідальність провести перемови 

з терористами. Він не лишав собі права на 

помилку, навіть якщо це коштувало йому втра-

ти власної популярності. Як відомо, результатом 

телефонної розмови Чорномирдіна з Басаєвим 

стало звільнення більшості заручників. З 

цього приводу колишній прем’єр-міністр Росії 

М. М. Касьянов сказав: «Заради порятунку 

людей Віктор Степанович зумів знайти потрібні 

слова для терористів. Це була людина, яка вміла 

приймати рішення і брати на себе відповідаль-

ність. Вже за життя він увійшов в історію». 

Василь Рудко. Як всі ми у своїй більшості, 

Віктор Степанович був вихідцем із простої 

сім’ї. Він закінчив звичайну сільську школу, 

служив у армії і починав свій трудовий шлях з 

професії слюсаря. В. С. Чорномирдін піднявся 

до високих посад завдяки щоденній напо-

легливій праці та природженим здібностям. 

Звичайно, він мав особливий хист керівни-

ка, та разом з тим добре розумівся у спра-

вах, якими керував. Він вмів підказати вірне 

рішення простому робітнику і не цурався 

дослухатись до того ж робітника, якщо той 

мав рацію. Це риса, якої дуже бракує дея-

ким сучасним керівникам. Маючи блискучі 

дипломатичні здібності, В. С. Чорномирдін міг 

би успішно реалізувати їх у місії посла в будь-

якій країні. Проте він дуже любив Україну. На 

посаді посла Російської Федерації в Україні 

Віктор Степанович пропрацював вісім років, 

що, між іншим, супе речило прийнятим умов-

ним правилам щодо терміну перебування 

однієї особи на службі у дипломатичному 

посольстві за кордоном. 

Віктор Гончаров. Безперечно, Віктор 

Степанович Чорномирдін — це людина-

легенда. Звичайно, його внесок у газову про-

мисловість, у галузеву науку та у відповідні 

політичні події важко переоцінити. Разом з 

тим він увійшов в історію і як автор багатьох 

крилатих висловів. Він мав хист висловлюва-

тись дуже гостро, влучно і з тією двозначністю, 

у якій розумна людина завжди знайде мудрий 

натяк. Інколи його висловлювання підпадали 

під риторичне питання «друкувати чи не дру-

кувати»…

Мирослав Химко. Інколи навіть не помі-

чаєш швидкий плин життя. Здавалося б, зовсім 

недавно тут, у Києві, у приміщенні рестора-

ну інституту «Союзгазпроект» з поетичною 

назвою «Верховина», що знаходився на вули-

ці Дмитріївській, 24, відбувалася церемонія 

підписання угоди між газовим концерном 

«Газпром» та англійською фірмою-виробником 

обладнання для відокремлення етану від газу, 

який видобувався на Уренгойському родо-

вищі із волонжинського покладу. Процедура 

підписання документів, які передбачали 

велику вартість та гарантії виконання умов, 

відбувалася в присутності прем’єр-міністра 

Англії Маргарет Тетчер. Делегацію «Газпрому» 

очолював В. С. Чорномирдін. Саме він обрав 

місцем зустрічі Київ.

Сьогодні там, де знаходився ресторан 

«Верховина», височіє банківська споруда. Це 

навіть якось символічно — всім, що відбу-

вається, вже майже безроздільно правлять 

гроші. Звісно, що працювати з грошима здатен 

кожен, але так, щоб ще й з душею, — одиниці. 

Віктор Степанович Чорномирдін працював з 

душею: «Слова «газ», «видобування», «транс-

портування» завжди пронизують мою душу, 

викликають емоційне піднесення, а за деяких 

обставин і сльозу. Газова галузь — невід’ємна 

частина мого життя». 

Михайло Тринога. Нещодавно президент 

Російської Федерації Дмитро Анатолійович 

Медвєдєв підписав наказ «Об увековечении 

памяти В. С. Чорномырдина». Згідно з цим 

наказом пам’ять про В. С. Чорномирдіна буде 

увіковічено меморіальною дошкою на будівлі 

«Газпрому» у Москві, його іменем буде назва-

но судно-газовоз скрапленого газу, також 

його іменем будуть перейменовані заводи у 

Тюменській області та в місті Оренбург, школа, 

у якій він вчився, матиме історичне значення 

і у ній буде відкрито музейний комплекс. До 

75-річчя В. С. Чорномирдіна будуть викарбу-

вані пам’ятні медалі та засновані спеціальні 

стипендії для студентів. І, безсумнівно, світла 

пам’ять про цю людину назавжди залишиться 

у серцях тих, хто його знав і любив.

Мирослав Химко. Від імені редакції жур-

налу «Трубопровідний транспорт» я вислов-

люю подяку усім присутнім за участь у кругло-

му столі та за душевні спогади про великого 

газовика Віктора Степановича Чорномирдіна, 

який ще довгі роки лишатиметься для нас 

нетлінним взірцем у нашій нелегкій роботі. 

Працюймо з душею! ТТ

На знімку (зліва направо): Роман Шимко, Віктор Гончаров, Георгій Бабієв, Мирослав Химко під час проведення круглого столу



Трубопровiдний транспорт | №1(73) 201232

Д
О

З
В

ІЛ
Л

Я

Що може бути кращим за веселий дитячий сміх та 

щасливі дитячі обличчя. Уже доброю традицією ста-

ла організація дитячого відпочинку під час зимових 

канікул адміністрацією та профспілкою ДК «Укртрансгаз» у 

мальовничому Прикарпатському краї, де цілющим є навіть 

повітря. Щороку з різних куточків України приїжджають сюди 

діти працівників компанії, щоб не лише відпочити та помилу-

ватися дивовижними видами Карпатських гір, покататися на 

санчатах та лижах, а й познайомитися з багатими культурними, 

історичними та духовними традиціями Галичини і відсвяткувати 

одне з головних християнських свят — Різдво Христове на 

гостинній західноукраїнській землі.

Ось і цього року з 3 по 10 січня за програмою «Зустрічі та 

перебування дітей працівників ДК «Укртрансгаз» в оздоровчому 

комплексі «Прикарпатська ватра» філії «Агрогаз» на веселі різдвя-

ні канікули завітали 149 дітей працівників УМГ «Донбастрансгаз», 

УМГ «Київтрансгаз», УМГ «Харківтрансгаз», УМГ «Львівтрансгаз», 

ВРТП «Укргазенергосервіс», Управління «Укргазтехзв’язок», НДП 

Інститут транспорту газу, НВЦТД «Техдіагаз», ОДУ та апарату 

ДК «Укртрансгаз».

Організація зустрічі та прийом дітей у санаторії «Прикар-

патська ватра», що розташований у чудовій лісопарковій зоні за 

85 км від Львова, були забезпечені керівництвом і персоналом 

бездоганно. Вже на пероні вокзалу дітей зустріли автобуси, які 

відразу попрямували до передгір’я Карпат.

Після виснажливої дороги дітям запропонували зручні дво-

місні номери третього та першого корпусів санаторію та запро-

сили до їдальні. 

Триразове дієтичне харчування упродовж всього відпочинку 

було різноманітним та повноцінним. Щодня до раціону дітей 

включалися свіжі фрукти, соки, солодощі. Незабутньою стала 

піднесена атмосфера різдвяної Святої вечері із традиційними 12 

стравами при свічках. 

Захоплююча екскурсійна програма, яку незмінно проводив 

організатор культурного дозвілля ОК «Прикарпатська ватра», 

фаховий історик Юрій Кравець, вирізнялася змістовністю та наси-

ченістю. Діти уважно слухали кожну давню легенду та повір’я, 

що були пов’язані з казковим карпатським краєм. Дивовижні 

враження залишилися і від відвідування галицького міста–музею 

Львів, міста–курорту Моршин, Гошівського чоловічого монасти-

ря. Цікаво, що цей монастир, розташований у с. Гошів сусідньої 

Різдвяні канікули 
у «Прикарпатській ватрі»
Вже стала доброю традицією організація дитячого відпочинку під час зимових 

канікул адміністрацією та профспілкою ДК «Укртрансгаз» в мальовничому 

Прикарпатському краї, на базі оздоровчого комплексу «Прикарпатська ватра». 

І. В. Юрченко,
ДК «Укртрансгаз»,
О. К. Бобровський,
філія «Агрогаз»

Церква Різдва Матері Божої, 
с. Лисовичі
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Івано–Франківській області, був повністю від-

новлений до візиту Папи Римського Іоана 

Павла ІІ у 2001 році. 

7 січня діти були присутні на святковій 

Бо жественній літургії у храмі Різдва Матері Божої 

в с. Лисовичі, мали цікаві зустрічі та бесіди на 

духовну тематику з отцем Михайлом Коцюров-

ським та катехитом Святославом Кашебою.

Культурно–розважальна програма була 

представлена Моршинським фольклорно-

естрадним колективом «Прикарпатські 

самоцвіти». 

Діти стали свідками театралізованої виста-

ви — вертепу за участю школярів 

с. Лисовичі, та і самі брали участь 

у різдвяній концертній програмі. 

Приємно, що вокальні та танцюваль-

ні виступи наших дітей стали окра-

сою святкового концерту.

Щовечора в світлиці санаторію 

проводилися дискотеки та караоке, 

діти грали в теніс та більярд. 

Але найбільші враження та при-

ємні спогади, безумовно, залишили-

ся від активного відпочинку на гір-

ськолижних курортах — «Славське» 

та «Плай», де діти із задоволенням 

каталися на санчатах та лижах.

Усі відпочиваючі відчували гостинність та 

привітність прикарпатського краю, доброзич-

ливість медичного та обслуговуючого персо-

налу, які щохвилини піклувалися не лише про 

організацію відпочинку та дозвілля, але і про 

життя та здоров’я кожної дитини. 

Хочеться висловити окрему подяку дирек-

тору ОК «Прикарпатська ватра» Бобров сь ко-

му О. К., в. о. директора санаторію Сулимі І. В., 

головному лікарю Пелішенко Л. І. та завід-

уючій їдальнею Клименко О. М. 

Нагадаємо, що восени 2011 року вперше 

був організований відпочинок для наших 

дітей під час осінніх канікул. Тоді частина 

дітей була розміщена на базі відпочинку 

«Межиброди», що в с. Верхнє Синьовидне 

Сколівського району Львівської області, яка 

також входить до складу ОК «Прикарпатська 

ватра». Комфортні котеджі цієї бази розташо-

вані на березі гірських річок Стрий та Опір, 

тому відпочиваючі щодня милувалися красою 

Карпат та карпатських полонин.

Насичена програма дитячого відпочинку, 

на жаль, не включала лікувальні заходи, окрім 

вживання лікувальної мінеральної води дже-

рела № 4. 

Зауважимо: сьогодні «Прикарпатська 

ватра» — це оздоровниця гастроентеро-

логічного напрямку, що є невід’ємною час-

тиною санаторно–курортного комплексу 

«Моршин», яка має свою власну лікувальну 

базу та оснащена найсучаснішим лікувально–

діагностичним обладнанням з незалежним 

водо- і енергопостачанням, а також бюветом 

мінеральних вод. Усі лікувальні процедури, за 

виключенням альфа–капсули та солярію, вра-

ховані у загальну вартість путівки, на відміну 

від інших санаторіїв Моршина, де ці послуги 

пропонуються на платній основі. 

За якістю та ефективністю лікування 

курорт Моршин стоїть на одному рівні з 

найвідомішими курортами: Карлові Вари, 

Вісбаден, Гуняді Янош та іншими. Приємно 

відзначити, що минулого року санаторій 

«Прикарпатська ватра» брав участь у тендері 

на закупівлю послуг з санаторно–курортного 

лікування застрахованих осіб та 

членів їхніх сімей, що проводив 

Фонд соціального страхування 

з тимчасової втрати працез-

датності. За результатами 428 

чоловік зі всієї України мали 

змогу пройти курс лікування у 

третьому та четвертому квар-

талі 2011 року саме в нашій 

«Прикарпатській ватрі». ТТ

Базиліка, Малі Карпати
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З питань придбання путівок 
в оздоровчі комплекси 
ДК «Укртрансгаз» звертайтесь 
до Оксани Набокової за 
телефоном (044) 461-26-32
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Одним із напрямків діяльності первин-

ної профспілкової організації Риб’ян-

ців ського сільськогосподарського 

ком плексу є організація колективних екскур-

сій та подорожей працівників та членів їхніх 

сімей. Так, за останні два роки організовано 

колективні подорожі по Азовському узбе-

режжю, до Києва, на Сорочинський ярмарок, 

до Полтави, по Запоріжжю з відвідуванням 

острова Хортиця, соляної шахти в м. Артемів-

ську та ін.

Давньою мрією для нас, жителів доне-

цьких степів, було відвідування мальовничих 

Карпатських гір. На одному із засідань проф-

спілкового комітету було прийнято рішення 

організувати для членів профспілкової орга-

нізації та їхніх сімей екскурсійну подорож 

до Карпат. Відбулося це на початку грудня 

минулого року. 

Групу було організовано із двадцяти осіб. 

Наймолодшому — 19 років, найстаршому — 

57. Серед колективу люди різних професій: 

водії, інженерні працівники, медпрацівники, 

ветлікарі, електрики та ін. Але незважаю-

чи на таку вікову різницю та різні інтереси 

колектив швидко згуртувався і став однією 

великою родиною. Якщо врахувати той факт, 

що наше Риб’яйнцеве розташоване за 60 км 

від російського кордону і до Карпат проля-

гає шлях понад 1600 км, зрозуміло було, що 

без безкоштовних відпусток, лише самими 

вихідними днями, нам не обійтися. Тож і було 

прийнято рішення подорож зробити макси-

мально насиченою і багатогранною, щоб не 

марнувати кошти і час даремно.

Склали такий маршрут: Закарпаття, 

При кар паття, Карпати, Буковина, Поділля. 

Проїхавши майже 2000 км, перша екскурсія 

була зроблена в старовинному місті Унгвар, 

тобто Ужгороді. З величезним захопленням 

відвідали історичну частину міста, серед-

ньовіковий замок, історичні та етнографіч-

ні музеї Ужгорода. Не менш цікавими були 

екскурсії по місту над річкою Латорицею 

— м. Мукачеве. Багато відкрили для себе, 

відвідуючи середньовічний замок Паланок, 

ознайомились з історичною частиною міста 

Мукачеве. Багато позитивних емоцій отри-

мали під час екскурсії «Венгерський чар-

даш» у м. Берегсас. Ми мали можливість 

ознайомитися з традиціями і національною 

культурою закарпатських венгрів. А скіль-

ки захвату викликало колективне купання в 

термальних водах м. Берегсас під відкритим 

небом у грудневий день з температурою 

повітря –30°С, а температурою води в басейні 

+34°С!!! Це просто дивовижне купання під 

відкритим небом зимового дня. Серед нас 

знайшлися охочі прийняти участь у дегустації 

Мандруємо Україною
У статті розповідається про організовану колективну мандрівку працівників 

Риб’янцівського сільськогосподарського комплексу філії «Агрогаз» ДК «Укртрансгаз» 

до західного регіону України.

Т. І. Верховодова,
філія «Агрогаз»

Колективна прогулянка вулицями старого Ужгорода
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закарпатських вин у Старому підвалі 

с. Середнього. 

Чимале захоплення викликала 

екскурсія до розкішного старовин-

ного мисливського палацу графів 

Шенборнів у м. Чинадієве. У роз-

кішному парку ховається справжнє 

казкове диво, що з 1946 року функ-

ціонує як спеціалізований санато-

рій «Карпати».

Наш маршрут проходив по 

Полонинському та Водороз діль-

чому хребтах Карпат. Ми були у 

захваті від мальовничих пей-

зажів, краєвидів гір та долин. 

Проїжджали поблизу найбіль-

шої закарпатської ріки Тиси. За 

вікном автобуса, зовсім поряд, як 

на долоні, милувалися гірськими 

румунськими селами, мальовни-

чими пейзажами Карпатських гір.

Наступною зупинкою нашого туру було 

дивовижне гірське місто Рахів, з якого ми 

відправилися в містечко, що утопає в гірській 

красі, розташоване на березі р. Прут — м. 

Яремча. Дивовижні Карпатські гори, гуркот-

ливий водоспад Гук, чисте гірське повітря 

— все це радувало і захоплювало. Чимало 

позитивних емоцій отримали від екскурсії до 

гірськолижних курортів Буковель та Ворохти. 

Ми мали можливість піднятися в гори, поката-

тися на лижах та санках, походити по справж-

ньому снігу, насолодитися запашним чаєм 

карпатських гір.

Далі наш маршрут проходив по унікаль-

ному Буковинському краю. Ми відвідали 

старовинне місто-фортецю Чернівці. Нас 

вразила майстерна австро-угорська архі-

тектура міста: ратуша, собор Святого Духа, 

Петропавлівський костел, Резиденція буко-

винських митрополитів (національний уні-

верситет), будинок-корабель.

Далі з Чернівців ми вирушили до Хмель-

ницького, звідки стомлені, але щасливі від 

побаченого і почутого поверталися до рід-

ного краю.

Ми вдячні всім тим, хто сприяв проведен-

ню такої подорожі: насамперед ми відчували 

підтримку і небайдужість з боку об’єднаної 

профспілкової організації філії «Агрогаз», яку 

очолює Наталія Одненко. Дякуємо також за 

допомогу заступнику директора з загаль-

них та соціальних питань філії «Агрогаз» 

Сергію Турчаку, начальнику 

Риб’янцівського сільсько-

господарського комплексу 

Сергію Сухову, начальнику 

Богородчанської дільниці 

тепличного господарства 

Василю Гладуну, начальнику 

бази відпочинку «Карпати» 

Петру Семківу. 

Наша країна дивовижно 

красива, різнобарвна, непо-

вторна. Тому ми закликає-

мо всі інші колективи нашої 

компанії так само згуртува-

тися і знайти час для ман-

дрівок, оскільки воно того 

варте! ТТ
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21 січня 2012 року виповнилося 50 років від 

дня народження Василя Івановича Михайліва 

— заступника директора з капітального будів-

ництва УМГ «Прикарпаттрансгаз». 

Після закінчення Івано-Франківського 

інституту нафти та газу в 1984 році Василь 

Іванович розпочав трудову діяльність у нафто-

газовій галузі на посадах інженера, провід-

ного інженера, заступника начальника відділу, 

заступника директора з капітального будівни-

цтва УМГ «Прикарпаттрансгаз». На всіх посадах 

він проявив наполегливість, самостійність, від-

повідальність, фаховість в організації вироб-

ничого процесу будівництва та капітального 

ремонту об’єктів газотранспортної системи, 

яка забезпечує безперебійне постачання при-

родного газу до країн Центральної та Західної 

Європи, а також споживачам південного і 

західного регіонів нашої держави. 

Василь Іванович брав безпосередню 

участь у спорудженні магістральних газо-

проводів «Уренгой — Помари — Ужгород», 

«Прогрес», «Кременчук — Ананьїв — Чернівці 

— Богородчани», за його участю збудовано 

Більче-Волицько — Угерське підземне схови-

ще газу (за обсягом газу, що зберігається, най-

більше в Європі), займався технічним пере-

озброєнням компресорних станцій «Ужгород» 

та «Долина», що дало змогу отримати значний 

економічний ефект у зменшенні споживання 

російського газу для роботи компресорних 

установок. 

Також за його активного сприяння спро-

ектовано та побудовано газовимірювальну 

станцію «Орлівка» на магістральних газо-

проводах «Ананьїв — Тираспіль — Ізмаїл», 

«Шебелинка — Дніпропетровськ — Кривий 

ріг — Ізмаїл», що було вкрай важливо для 

забезпечення підвищеної точності заміру 

кількості газу, що йде на експорт. Він спри-

яв будівництву газопроводу-відводу до м. 

Білгород-Дністровський з унікальним підвод-

ним переходом через Дністровський лиман, 

що дало можливість газифікувати значну час-

тину Одеської області.

Василь Іванович — лауреат Державної пре-

мії України в галузі архітектури (1999), заслу-

жений будівельник України, кавалер ордена 

Святого Рівноапостольного князя Володимира 

Великого III ступеня. 

Зичимо Вам, шановний Василю Івановичу, 

міцного здоров’я та життєвої наснаги, подаль-

ших значних професійних успіхів. Нехай Вас 

у всіх починаннях супроводжує удача, розу-

міння і підтримка з боку колег, однодумців, 

а непроста робота приносить задоволення і 

творчі перемоги. 

Хай у Вашій душі ніколи не згасає вогонь 

надії, любові, добра, а високий професіоналізм 

і працездатність стануть запорукою подаль-

ших творчих досягнень та здобутків! 

Колектив УМГ «Прикарпаттрансгаз»

Михайліву Василю Івановичу — 50 років
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1. До друку приймаються матеріали: наукові (практичні) 

статті, огляди, які відповідають тематиці та рубрикам 

науково-виробничого журналу. Статті публікуються 

українською мовою.

Рукописи обсягом до 16 тис. друкованих знаків фор-

мату А4 подаються у електронному вигляді на CD або на 

e-mail: tt@utg.ua (орієнтовний посторінковий обсяг статті 

— до п’яти сторінок).

2. До статті додається авторська довідка: 

— прізвище, ім’я, по батькові авторів;

— вчене звання та науковий ступінь;

— посада;

— місце роботи (повна назва), контактні телефони та 

e-mail;

— фотографії всіх авторів (розміром 30х40 мм) надси-

лаються окремим файлом у форматі JPEG, назва файлу — 

повне прізвище та ім’я автора (-ів), написані кирилицею.

3. Вимоги до оформлення матеріалів:

Заголовок має відповідати темі статті, бути стислим й 

лаконічним. 

Анотація обсягом до 200 друкованих знаків має 

містити відомості, що коротко розкривають основний 

зміст статті.

Текст статті має бути підготовлений у форматі тек-

стового редактора MS Word не нижче версії 6.0 (Word 

97), шрифтом Times New Roman, а грецькі і математичні 

символи — шрифтом Symbol (весь текст розміром 14 пт 

через 1,0 інтервалу). Латинські символи набираються кур-

сивом, грецькі та кирилиця — прямо, вектори — прямо 

напівжирно (незалежно від алфавіту).

Рисунки необхідно подавати окремими графічними 

файлами. Векторні рисунки — в форматi *.EPS (Adobe 

Illustrator), растрові рисунки — в форматах (*.BMP, *.JPG, 

*.TIFF). 

Підписи під рисунками повинні бути чітко відділені від 

графічних елементів. Позиції на рисунках необхідно про-

нумерувати арабськими цифрами курсивом, починаючи з 

1, без пропусків і повторень, за годинниковою стрілкою.

Фото подаються окремими файлами у форматі JPEG з 

розподільною здатністю не менше, ніж 300 dpi. 

Таблиці слід подавати у форматі в MS WORD або MS 

EXCEL з відповідним заголовком і порядковим номером. У 

таблицях обов’язково вказуються одиниці виміру величин. 

У тексті статті мають бути посилання на таблиці та 

рисунки.

Список літератури складається згідно із вимогами 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

«Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила складання» і розташовується у поряд-

ку згадування. До списку літератури слід включати лише 

джерела, на які є посилання у статті. Посилатись можна 

тільки на опубліковані роботи.

Наводимо окремі приклади бібліографічного опису:

для книг одного і більше авторів:
а) Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект пара-

метричного білого шуму в неперервних та дискретних 

динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т мате-

матики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) 

(Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).

б) Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних 

та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів: Растр-7, 

2007. — 375 с.

в) Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий 

А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — 

[3-e изд.]. — X.: Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

для матеріалів конференцій: 
Проблеми обчислювальної механіки і міцності 

конструкцій: зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. 

— Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с.

для журнальних статей одного і більше авторів:
а) Осінчук З. П. Гігантські родовища світу // Нафт. і 

газова пром-сть. — 2008. — № 12. — С. 9–10.

б) Мамонов О. І. Впровадження енергозберігаючих 

технологій при протипомпажному керуванні нагнітачами / 

О. І. Мамонов, В. О. Таргонський, В. В. Ніщета // Інформаційний 

огляд ДК «Укртрансгаз». — 2006. — № 1. — С. 6—7.

для авторефератів дисертацій:
Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення 

секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 

05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. — 

Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

для стандартів:
Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. 

Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000.2004. 

— [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт 

України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт 

України).

4. Обов’язковим є дотримання чинних ДСТУ на терміни 

і визначення.

5. Автори відповідають за точність викладених фактів, 

цитат, бібліографічних довідок, написання географічних 

назв та власних імен.

6. Редакція залишає за собою право піддавати руко-

писи рецензуванню, а текст статті разом із заголовком — 

редагувати та скорочувати (за погодженням з авторами).

7. До статті бажано додати експертний висновок про 

можливість опублікування матеріалів статті у пресі та 

засобах масової інформації.

ВИМОГИ
до оформлення статей журналу «Трубопровідний транспорт»

Дочірньої компанії «Укртрансгаз»
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