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Шановні колеги!
Щиро вітаю вас з державним святом України — 

Днем Конституції! 
Конституція України, гарантуючи громадянам 

загальновизнані права та свободи, закріпила ідеали 
справедливості та рівності, які сповідують усі 
цивілізовані країни світу. Вона дала поштовх для 
продуктивного розвитку усіх галузей національного 
законодавства та сфер суспільного життя.
Кожна людина, згідно з Основним Законом 

України, має відчувати реальну опіку держави, аби 
на практиці дотримувалися всі її права та свободи. 
Усім людям має бути гарантовано гідне життя.
Керівництво ДК «Укртрансгаз», дотримуючись 

основ Конституції України, забезпечує соціальний 
захист та охорону праці своїх працівників, працює 
над поліпшенням умов праці, гарантує своєчасне 
отримання заробітної плати. 
Ми працюємо і розвиваємося, зростаємо 

професійно і модернізуємося. ДК «Укртрансгаз» 
є невід’ємною частиною держави, і ми всі разом 
повинні зробити нашу компанію перспективною, а 
країну — квітучою, якою пишатимуться наші діти 
та онуки.
Сподіваюсь на подальше зміцнення добробуту 

ваших родин та правовий розвиток нашої держави.
Зі святом вас!

З повагою 
директор ДК «Укртрансгаз» 

Сергій Вінокуров
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У 2011 році споживання газу у світі збільшилось на 2% 5-7

Тема номера
КУЧЕРУК М.В. 

УМГ «Черкаситрансгаз» − осердя газових артерій України 8-13

Конференції, семінари 
МОСТИЦЬКА О.О. 

Золоте століття Газу 14-17

Виробництво 
ОВЧАРЕНКО Л.Л. 

Відповідність стандартів Компанії вимогам чинного законодавства 18-19

ГОВДЯК Р.М., ШИМКО Р.Я. 
Зниження шкідливого впливу роботи компресорних станцій 20-23

ВОВК І.М., КОНЦУР З.Й., ПАВЛИК В.В. 
Підвищення надійності роботи систем автоматичного керування 24-25

Погляд у минуле 
БІЛЯВСЬКИЙ М.Л. 

Власний рецепт успіху Тадея Михалевича 26-29

Дозвілля 
ЧУЖА М.Ф. 

Сьомий фестиваль самодіяльної творчості 30-35

Сторінка редакції 
Миколі Кучеруку — 60! 36
Володимиру Бобову — славних 80! 36
Пам’яті Михайла Ковалка 37



Трубопровiдний транспорт | №3(75) 20122

Н
О

В
И

Н
И

 К
О

М
П

А
Н

ІЇ

22 травня 2012 року в готелі «Inter 

Continental» пройшла Перша міжнародна 

конференція «Відверто про ІТ: модерніза-

ція економіки України шляхом підвищення 

ефективності підприємств». Організатором 

заходу виступило Державне агентство з 

питань науки, інновацій і інформатизації 

України за підтримки SAP Ukraine, Itelligence 

і ділового тижневика «Інвестгазета» та ком-

панії «Інком».

Захід зібрав представників державних 

відомств, генеральних директорів і топ-

менеджмент українських компаній, в тому 

числі ДК «Укртрансгаз». Однією з переваг цієї 

конференції стала можливість обговорити 

ефективний розвиток національної економіки 

шляхом підвищення ефективності, оновлення, 

модернізації окремих підприємств державно-

го і недержавного секторів.

Ініціатор проведення конференції, голова 

Державного агентства з питань науки, інно-

вацій та інформатизації України Володимир 

Семиноженко переконаний, що сучасну дер-

жаву неможливо уявити без таких понять, 

як електронна демократія або інформаційне 

суспільство.

На форумі досвідом успішних впрова-

джень сучасних інформаційних технологій, а 

також нюансами проектів, на які слід звер-

нути увагу, поділився Віталій Волосецький, 

в. о. начальника департаменту інформацій-

них технологій, автоматизації виробництва 

та зв’язку ДК «Укртрансгаз» та представники 

Національного банку України, презентував-

ши практичні кейси і відповівши на численні 

запитання гостей. Окрім цього, в рамках захо-

ду відбувся круглий стіл і презентація дослі-

дження «ТОП-100. Дослідження підприємств 

державного сектора економіки України». 

Також свої доповіді представили експерти 

компаній зі світовим ім'ям — Deloitte, SAP, 

Itelligence. Спеціальним гостем заходу став 

Гай Данон, індустріальний директор цен-

тру галузевої експертизи «Local & Regional 

Government», SAP Europe, Middle East & Africa, 

який виступив з доповіддю «Рішення SAP для 

державного сектора: світовий досвід ефектив-

ного управління». 

Укртрансгаз взяв участь у конференції «Відверто про ІТ»

26–27 квітня поточного року проведено 

протиаварійні тренування у Тернопільському 

лінійному виробничому управлінні магі-

стральних газопроводів «Львівтрансгаз». 

Порівняно з попередніми, ці тренування 

не мали такого широкого розмаху і про-

водились без залучення великої кількості 

техніки та працівників. Можливо, на перший 

погляд, тренування здались комусь не такими 

цікавими та насиченими. Але умовами, в яких 

проводились тренування і є та повсякден-

ність, коли від своєчасної і вмілої ліквідації 

таких інцидентів залежить газопостачання 

міст, районів та областей.

Згідно із задумом навчань (ввідна № 1) 

— відбулось зниження гідравлічної ефектив-

ності газопроводу і падіння тиску на газороз-

подільній станції (ГРС) у результаті утворення 

гідратної пробки, яку необхідно ліквідувати 

за допомогою метанолу. За ввідною № 2 — на 

пониженій ділянці магістрального газопрово-

ду утворилась рідинна пробка (вода + мета-

нол), яка рухається до ГРС «Підволочиськ». 

Через те, що пробку не вдається нейтралі-

зувати на вхідному сепараторі, відбувається 

відмова основного регулятора тиску робочої 

нитки. Все це спричинило падіння тиску та 

спрацювання аварійної сигналізації. 

У процесі підбиття підсумків належну 

оцінку проведеному заходу дав заступник 

головного інженера з питань промислової 

та пожежної безпеки ДК «Укртрансгаз» Юрій 

Герасименко, який відзначив умілі і чіткі дії 

як керівників тренування, так і працівників, 

що виконували аварійно-відновлювальні та 

рятувальні роботи. 

Оцінювали роботу Тернопільського ЛВУМГ 

на цих навчаннях начальник управління 

Держтехногенбезпеки України Тарас Поліщук, 

заступник начальника управління — началь-

ник відділу цивільного захисту та пожежної 

безпеки управління охорони праці, технічного 

нагляду та пожежної безпеки ДК «Укртрансгаз» 

Ігор Вербицький, провідний інженер відділу 

пожежної безпеки та цивільного захисту Ігор 

Васильєв, представники територіальних орга-

нів Держтехногенбезпеки. Виступаючі про-

аналізували позитивні сторони тренування та 

надали рекомендації щодо усунення виявле-

них недоліків.

На другий день тренувань було прове-

дено традиційну семінар-нараду фахівців 

цивільного захисту, техногенної та пожеж-

ної безпеки Компанії за участю керівни-

ків Держтехногенбезпеки, Українського 

науково-дослідного інституту цивіль-

ного захисту, територіальних управлінь 

Держтехногенбезпеки.

Усі учасники і запрошені зійшлися в єди-

ному — досвід, набутий у ході цього заходу, 

буде корисним як для персоналу Тернопільсь-

кого ЛВУМГ, так і для Компанії в цілому. Наступні 

комплексні об’єктові тренування відбудуться 

вже у вересні цього року на базі Макіївського 

ЛВУМГ Донбастрансгазу.

Протиаварійні тренування у Тернопільському ЛВУМГ
Аварійно-відновлювальна бригада Тернопільського ЛВУМГ проводить заливання метанолуАварійно-відновлювальна бригада Тернопільського ЛВУМГ проводить заливання метанолу



Трубопровiдний транспорт | №3(75) 2012 3

Н
О

В
И

Н
И

 К
О

М
П

А
Н

ІЇ

За 5 місяців 2012 року Укртрансгаз, за 

рахунок використання електроприводних 

газоперекачувальних агрегатів (ЕГПА), отри-

мав економічний ефект в розмірі 217 млн грн, 

що майже у 2 рази більше за показники ана-

логічного періоду 2011 року.

Крім того, з початку 2012 року компанія 

зменшила використання газу на виробничо-

технологічні потреби до рівня 906 млн м3, 

що у 1,5 разу менше (1 364 млн м3) за показ-

ники аналогічного періоду минулого року.

Укртрансгаз максимально можливо вико-

ристовує електропривод в газоперекачу-

вальних агрегатах протягом двох років.

За оперативними даними Об’єднаного 

диспет черського управління ДК «Укр транс-

газ» у травні 2012 року працювало 12 елек-

троприводних газоперекачувальних агрега-

тів, найбільше з них в УМГ «Харківтрансгаз».

Нагадаємо, що економічний ефект від 

використання ЕГПА досягається за рахунок 

використання у виробничому процесі тран-

спортування газу більш дешевої електроенер-

гії вітчизняного виробництва замість дорогого 

імпортованого блакитного палива.

178 млн грн було зекономлено Укртрансгазом за 5 місяців 2012 року

Вже вдруге «Зорепад надій» гостин-

но розчинив двері всім, хто причетний 

до дивовижного світу дитячої творчості. 

Цього разу конкурс-огляд дитячої худож-

ньої самодіяльності серед дітей проф-

спілкових організацій м. Києва нараху-

вав майже 400 маленьких конкурсантів, 

16 з яких — діти працівників апарату 

ДК «Укртрансгаз». Ініціатором дитячого 

свята, що відбулося в будинку Федерації 

профспілок України, як і минулого року, 

стало Об’єднання профспілкових органі-

зацій м. Києва за сприяння та підтримки 

Фонду культури Федерації профспілок 

України. Два конкурсні етапи, які трива-

ли в період з 18 по 27 квітня 2012 року 

подолали найсильніші, а професійне журі 

обрало найкращих. З приємністю відзна-

чаємо, що серед них є і наші малень-

кі зірочки. Творчим тріумфом заверши-

лась участь у цьому конкурсі для двох 

сестричок: 7-річної Антоніни та 9-річної 

Дар’ї Сидоренко, які стали переможни-

цями в номінації образотворче мисте-

цтво. Впевнено крокувала до перемоги в 

номінації «Вокальне мистецтво» 10-річна 

співачка Аліна Солоненко.

Третю премію в номінації «Музичне 

мистецтво» отримала 9-річна піаністка 

Анна Лохман. 

Дипломантами «Зорепаду надій ІІ» в 

номінації «Вокальне мистецтво» стали: 

Олена Рокицька, Сніжана Дацюк, Анна 

Якимцова та Лідія Гладун; в номіна-

ції «Образотворче мистецтво»: Данило 

Дацюк, Семен Фролов, Антон Савостьянов 

та Анастасія Тіхановська. 

Незалежно від досягнутих резуль-

татів всі діти заслуговують найвищих 

нагород. Вони всі без винятку для нас 

переможці, тому Рада голів профкомів 

ДК «Укртрансгаз» прийняла рішення наго-

родити всіх учасників конкурсу безко-

штовними путівками на літній відпочинок 

в м. Бердянськ до дитячого оздоровчого 

центру « Райський куточок».

Профспілки — дітям

Укртрансгаз готовий надати до 15 млрд м3 

вільних потужностей своїх підземних схо-

вищ газу (ПСГ) іноземним компаніям для 

зберігання ними свого ресурсу, повідо-

мив головний інженер ДК «Укртрансгаз» 

Ігор Лохман.

За його словами, Україна з початку поточ-

ного року сезону закачування, що стартував 

у квітні, поповнила свої ПСГ 1,9 млрд м3 при-

родного газу. В даний час у ПСГ компанії зна-

ходиться приблизно 9 млрд м3 газу, уточнив 

головний інженер.

Ігор Лохман також підтвердив раніше 

озвучені плани по закачуванню — близько 

10−11 млрд м3 газу в ПСГ в рамках підготов-

ки до опалювального сезону 2012–2013 рр. 

«Вільні потужності можуть використовува-

тися зацікавленими європейськими газо-

вими трейдерами і компаніями», — сказав 

він. НАК «Нафтогаз України» раніше заявив 

про готовність розглянути пропозиції інших 

компаній стосовно зберігання їх ресурсів 

газу в своїх ПСГ.

Укртрансгаз планує до опалювального 

сезону 2012—2013 рр. (до середини жов-

тня 2012 р.) закачати в свої підземні схо-

вища приблизно 10—11 млрд м3 газу, 

Чорноморнафтогаз — не менше 0,3 млрд м3.

Україна в квітні 2012 року завершила 

сезон відбору природного газу з власних 

ПСГ і почала сезон закачування. У 2011 

році, в рамках підготовки до опалюваль-

ного сезону 2011—2012 рр., Укртрансгаз 

закачав у сховища 10,6 млрд м3 газу і почав 

опалювальний сезон із запасами в об’ємі 

20,6 млрд м3.

Укртрансгаз готовий надати до 15 млрд м3 
вільних потужностей ПСГ іноземним компаніям
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1 червня 2012 року ДК «Укртрансгаз» 

у рамках соціального захисту працівників 

розпочато щорічну компанію з оздоровлен-

ня дітей.

Всього у нинішньому сезоні заплановано 

оздоровити 1200 дітей в дитячому оздо-

ровчому комплексі «Райський куточок», що 

розташований на березі Азовського моря 

поблизу м. Бердянськ. У 2012 році Компанія 

витратить на оздоровлення дітей працівни-

ків 6 млн грн., що майже на 10% більше ніж 

показники минулого року.

Нагадаємо, що ДК «Укртрансгаз», згідно 

з Колективним договором, системно оздо-

ровлює дітей своїх працівників у літніх табо-

рах оздоровлення та відпочинку на березі 

Азовського моря та на мальовничих схилах 

Карпатських гір. Керівництво Компанії пла-

нує і надалі створювати оптимальні умови 

для розвитку оздоровлення своїх співробіт-

ників, а також їхніх дітей.

Всього дітей працівників ДК «Укртрансгаз» 

налічується 15 575 осіб, з них 5 110 дітей 

дошкільного віку, 10 465 осіб дітей-школярів.
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Розпочато щорічне оздоровлення дітей

ДК «Укртрансгаз» закінчив проект центру 

обробки даних, який є найбільшим в Україні 

серед державних компаній і призначений 

для створення високопродуктивної інфор-

маційної інфраструктури.

Проект був закінчений в рекордні термі-

ни — 5 місяців, завдяки злагодженій роботі 

команди, яка була сформована із співробітників 

ДК «Укр трансгаз» та фахівців «МК Інжиніринг». 

У результаті запроектований центр оброб-

ки даних (ЦОД) здатний буде забезпечувати 

ефективну роботу ІТ інфраструктури на всіх 

111 промислових майданчиках Компанії. 

Він представляє собою центр управлін-

ня ІТ структурою Компанії. Його діяльність 

спрямована на забезпечення оперативності 

обробки даних та прийняття рішень. 

Проект центру обробки даних Компанії 

відповідає вимогам стандарту Eia/tia-942. Він 

оснащений всім необхідним для розміщення 

серверів і мережевого устаткування замов-

ника з рівнем доступності ресурсів відповід-

но до міжнародному стандарту TIER-III.

В основу проекту покладено рішення 

провідних світових виробників: Cisco, HP, 

EMC, Oracle, STULZ, FG Wilson, CABLOFIL, 

Siemens і R&m. 

Відповідно до державних норм і вимог 

МНС з безпеки і охорони праці, застосовано 

ультрасучасну автоматичну систему поже-

жогасіння та димовидалення, яка викона-

на окремо від системи витяжної вентиляції 

Центру обробки даних. Особливість системи 

пожежогасіння — використання вогнегас-

ного газу Novec 1230 — першого «чистого» 

газу, безпечного для людини і довкілля.

У кінці 2011 року ДК «Укртрансгаз» при-

йняла IT-стратегію, згідно з якою заплано-

вано здійснити уніфікацію і централізацію IT 

інфраструктури Компанії. 

За 5 місяців 2012 року Укртрансгаз влас-

ними силами ввів у промислову експлуата-

цію два етапи впровадження автоматизова-

ної системи управління бізнес-процесами 

(SAP) компанії. 

Додаткову інформацію про ІТ-стратегію 

Компанії ви можете знайти в №1 та №2 жур-

налу «Трубопровідний транспорт».

Міжнародна науково-технічна конференція 
«Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу»

З 15 по 18 травня 2012 року на базі Івано-

Франківського національного технічного уні-

верситету нафти і газу пройшла Міжнародна 

науково-технічна конференція «Проблеми і 

перспективи транспортування нафти і газу». 

У роботі конференції взяли участь біль-

ше 480 делегатів з 160 доповідями. Четверта 

частина доповідей належить представникам 

ДК «Укртрансгаз». 

Під час пленарного засідання конференції 

з доповідями виступили головний інженер 

ДК «Укртрансгаз» Ігор Лохман та начальник 

департаменту науково-технічної діяльності 

та зовнішньоекономічних зв’язків ДК «Укр-

трансгаз» Роман Шимко. 

Окрім делегації ДК «Укртрансгаз», на 

конференції були присутні представни-

ки E.ON Ruhrgas (Німеччина), JSC «FGSZ 

Ltd» Natural Gas Transmission Company 

(Угорщина), Гірничо-металургійної академії 

ім. С. Сташіца (Польща), Університету нафти 

і газу (Румунія), Університету ім. М. Бугара 

(Алжир), Державного університету нафти і 

газу ім. І.М. Губкіна (Російська Федерація), 

Азербайджанської нафтової академії (Азер-

байджан) та інші. 

Конференція проходила за такими науко-

вими напрямками: трубопровідний транспорт 

нафти; трубопровідний транспорт газу; спору-

дження, обслуговування і ремонт газонафто-

проводів; новітні технології транспортування 

нафти і газу; діагностика об’єктів газонафто-

транспортного комплексу.

Розроблено проект центру обробки даних ДК «Укртрансгаз»
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Україна завершила переговори про отри-

мання кредиту для будівництва на своїй тери-

торії LNG-терміналу — заводу по прийому 

зрідженого природного газу. Завершити його 

будівництво планується вже через два роки.

Про це повідомив прем’єр-міністр 

Микола Азаров під час зустрічі з делегацією 

Європейського банку реконструкції і розви-

тку (ЄБРР), яка відбулася в Києві. 

Азаров нагадав, що країна, що межує з 

Україною, Польща домовилася про кредиту-

вання Катаром будівництва LNG-терміналу на 

території республіки.

Процес почнеться наступного року, і вже 

через два роки Польща зможе отримувати 

катарський зріджений газ.

«Польща зможе отримувати від 5 до 

10 млрд м3 зрідженого газу. В принципі, їм 

стільки не потрібно, і ми могли б частину 

цього газу забрати для власних потреб. Ми 

про це говорили і з поляками, і з керівни-

цтвом Катару», — зазначив прем’єр.

Тому, підкреслив Азаров, Україна заці-

кавлена у залученні кредиту ЄБРР на модер-

нізацію газопроводу «Уренгой — Помари 

— Ужгород». «Ми хотіли б укласти угоду про 

модернізацію і реконструкцію нашого газо-

проводу «Уренгой — Помари — Ужгород», 

перш за все ту його частину, яка виходить 

на Польщу», — цитує Азарова прес-служба 

Кабміну.

У свою чергу перший віце-президент 

ЄБРР Варел Фріман відзначив, що модерніза-

ція вказаного відрізку української газотран-

спортної системи (ГТС) є вельми перспек-

тивною. «Україні потрібна велика гнучкість в 

експлуатації цього газопроводу, і співпраця 

з Польщею була б дуже цікавою, оскільки в 

Польщі є плани з будівництва LNG-терміналу. 

Цей проект є надзвичайно важливим аспек-

том енергозбереженням і енергоефектив-

ності», — підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що формування 

консорціуму інвесторів проекту з будівництва 

в Одесі терміналу зрідженого газу почнеть-

ся в червні. Відомо, що Україна проводила 

переговори з потенційними інвесторами — 

провідними європейськими нафтогазовими 

компаніями, які в уряді не хотіли називати, 

зважаючи на переговорний процес.

Також повідомлялося, що остання поїздка 

Миколи Азарова до Катару показала, що ця 

країна виявляє зацікавленість в енергетичній 

співпраці з Україною. Зокрема було проведе-

но переговори з постачання зрідженого газу 

з компаніями Ras Gaz і Katar Gas.

За матеріалами «Bloomberg»
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Україна потроїть видобуток газу на чорноморському 

шельфі в найближчі три роки. Чорноморнафтогаз заявив, 

що завдяки купівлі двох нових бурових платформ вже в 

найближчі два роки видобуток газу зросте удвічі, а до 

2015 року досягне 3 млрд м3. У майбутньому шельф стане 

основним джерелом українського газу, прогнозують у 

Нафтогазі. До цих пір у інвесторів не було інтересу до 

розробки шельфу через спад світової економіки, відзна-

чають експерти.

Уже 2012 року завдяки бурінню шести свердловин 

планується додатково видобути 155 млн м3 газу. До 2014 

року буде пробурено 64 нових свердловини і видобуто, 

окрім сьогоднішніх 1 млрд м3, ще 2,07 млрд м3 газу. А 

до 2015 року Чорноморнафтогаз планує пробурити 77 

нових свердловин, збільшивши видобуток до 3 млрд м3 

за рік. «Таким чином ми на 10% скоротимо імпорт газу 

з Росії, на третину забезпечивши житлово-комунальний 

комплекс своїм газом», — заявив директор департа-

менту з видобутку нафти і газу НАК «Нафтогаз України» 

Олександр Зейкан. 

Для збільшення видобутку газу Нафтогаз придбав дві 

плавучі бурові платформи, здатні бурити до 12 сверд-

ловин з однієї позиції на глибині морського дна до 120 

метрів. Максимальна глибина буріння в плавучих буро-

вих — 9 тис. м. Обидві платформи були придбані минуло-

го року, на сьогоднішній день завершуються роботи по 

монтажу першої з них — «Петро Годованець». 

Олександр Зейкан зазначив, що центр видобування 

газу в Україні зміщується на шельф. «Негативні відгуки 

про запаси газу в Чорному морі є з боку Росії, Туреччини 

і Румунії. Ми, навпаки, бачимо, що у нас на шельфі запаси 

газу значні — лише площа Паласу має запаси 150 млрд м3 

газу. Окрім неї, підготовлено до видобутку структури 

Лучицького, Глибокого, Кавказького. Якщо зібрати їх всіх 

разом в перспективі, на шельфі можна буде видобувати 

більше 20 млрд м3 газу в рік», — відзначив пан Зейкан.

Нагадаємо, що Чорноморнафтогаз експлуатує дві 

бурові платформи — «Таврида» і «Сиваш», що були побу-

довані у 1995 і 1979 рр., відповідно. Вони можуть бурити 

не більше чотирьох свердловин з однієї позиції, на гли-

бині не більше 76 м, при цьому глибина буріння у них не 

перевищує 6,5 тис. м.

За матеріалами «Комерсант Україна»

Збільшується видобуток газу на шельфі Чорного моря

Україна домовилася про кредит на будівництво LNG-терміналу

  Бурова платформа "Петро Годованець"  Бурова платформа "Петро Годованець"
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Прем’єр-міністр України Микола 

Азаров підтвердив, що прийняте рішен-

ня про перетворення Укргазвидобування 

і Укртрансгазу з дочірніх підприємств в 

публічні акціонерні товариства.

М. Азаров відзначив, що це рішен-

ня пов’я зане з необхідністю виконува-

ти вимоги європейської Енергетичної 

хартії. «Це рішення викликане тим, 

що ми приєдналися до європейської 

Енергетичної хартії і будуємо свою сис-

тему видобутку газу, транспортування і 

розподілу відповідно до цієї хартії», — 

сказав прем’єр. 

13 червня поточного року на своєму 

засіданні Кабінет Міністрів України видав 

розпорядження №360-р, згідно з яким 

Укр  трансгаз і Укргазвидобування пере-

творяться з дочірніх компаній (ДК) Націо -

нальної акціонерної компанії «Нафто газ 

України» в публічні акціонерні товари-

ства (ПАТ). 

Всі акції новостворених ПАТ передають-

ся в управління НАК «Нафтогаз України». 

При цьому всі активи, якими на сьогодні 

володіють і управляють ДК «Укртрансгаз» 

та «Укргазвидобування», будуть передані 

у відповідні ПАТ.

За матеріалами інформаційного 
агенства «Інтерфакс Україна»

Реорганізація дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України»

Про це міністр енергетики та вугільної 

промисловості України Юрій Бойко сказав в 

інтерв’ю Bloomberg. 

Міністр повідомив, що домовленість про 

закупівлю природного газу на спотовому 

ринку з RWE AG, другої за величиною енер-

гокомпанією Німеччини, може забезпечи-

ти поставку в Україну близько 5 млрд м3 

палива. 

Юрій Бойко додав, що в Україні також 

обговорюється можливість закупівлі зрідже-

ного природного газу з США і Катару. 

Ще одним варіантом є імпорт газу 

з Туркменистану, який може забезпечити 

близько 5 млрд м3 на рік в якості оплати 

за проекти в галузі інфраструктури. Однак 

така домовленість вимагає дозволу Росії на 

використання її трубопроводів, зазначив 

міністр. Україна, яка залежить від поставок 

російського природного газу і втрачає тран-

зитні обсяги через переорієнтацію марш-

рутів поставок газу Газпрому в Європу на 

Білорусію, а також запуску «Північного пото-

ку», намагається домогтися перегляду вар-

тості російського блакитного палива. Україна 

вважає ціну на російський газ завищеною.

Серед альтернатив російському паливу 

розглядаються розробки сланцевих родо-

вищ. У зв’язку з цим 10 травня 2012 р. Україна 

вибрала іноземних партнерів для розвід-

ки двох великих родовищ сланцевого газу. 

Заодно налагоджено взаємодію у газовій 

сфері з Катаром, одним з головних конкурен-

тів Росії на цьому ринку.

Німецька компанія RWE Supply & Trading 

GmbH (RWEST) є одним з лідерів на європей-

ському енергетичному ринку і входить в хол-

динг RWE AG. Холдинг обслуговує потужну 

європейську газотранспортну систему про-

тяжністю 23 тис. км з підземними газовими 

сховищами обсягом до 7,4 млрд м3.

За матеріалами «Bloomberg»

Диверсифікація поставок газу в Україну
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У США розслідують серії кібератак на 

операторів американських газопроводів, 

які тривають вже майже півроку.

4 травня 2012 року американська 

влада оголосила інформацію про серію 

кібератак на газову інфраструктуру США. 

Розслідування стосовно того, що відбува-

ється, вже веде Міністерство внутрішньої 

безпеки США.

Перші кібератаки на операторів амери-

канських газопроводів були зафіксовані в 

грудні минулого року. 

Поки невідомо, що саме стоїть за ниніш-

німи кібератаками, проте експерти, на яких 

посилається The Financial Times, висловлю-

ють дві версії того, що відбувається. 

За однією з них, хакерські атаки можуть 

бути організовані для того, щоб порушити 

транспортування газу. За іншою, щоб отри-

мати інформацію про потоки газу, яку можна 

використовувати на сировинних біржах. 

«Такі дії несуть розвідувальний характер. 

Але ми не знаємо, хакери намагаються діс-

тати доступ до системи контролю газопро-

водів або до інформації про самі компанії», 

— прокоментувала, у свою чергу, Кеті Лендрі 

з американської асоціації природного газу.

Варто відзначити, що енергетичні сис-

теми США вже піддавалися атакам хакерів 

в лютому минулого року. Тоді зловмисни-

ки намагалися отримати фінансові дані 

американських енергетичних компаній для 

подальших маніпуляцій на ринку. 

Нагадаємо, що протяжність газотран-

спортної мережі США становить 322 тис. км. 

На неї припадає 25% постачань енергії по 

всій країні.

За інформацією 
Society Petroleum Engeneering

Хакери готувалися атакувати систему 
управління газопроводів США

Міністерство енергетики США оголо-

сило про успіх спільного з американ-

ською і японською компаніями пілотного 

проекту з видобутку метаногідратів на 

арктичному шельфі.

Міністерство енергетики США вже вкла-

ло $ 6,5 млн в проект з вивчення потенціалу 

метаногідратів як джерела природного газу, 

наступного року бюджет повинен скласти 

ще п’ять мільйонів, повідомив міністр енер-

гетики США Стівен Чу. «Це лише початок, і 

пройде ще декілька років, перш ніж видо-

буток зможе придбати промислові масш-

таби, проте така технологія може згодом 

стати важливим джерелом видобутку при-

родного газу», — сказав Стівен Чу. 

Учені в рамках проекту працювали на 

арктичному шельфі біля північних берегів 

Аляски, де вперше в польових умовах 

застосували метод, при якому викорис-

товується суміш вуглекислого газу і азоту. 

Склад вприскують в масиви метаногідра-

тів, що перебувають у формі льоду, при 

цьому виділяється природний газ, який 

потім потрібно уловлювати і спрямовува-

ти в газопроводи.

У такому проекті під патронатом 

Міністерства енергетики США брали 

участь компанії Conocophillips і Japan Oil, 

Gas and Metals National Corp.

Відповідно до розрахунків експертів, 

на сьогоднішній день розробка газогі-

дратів з їх подальшим транспортуванням 

може бути економічно вигідною лише для 

тих районів, де є готова інфраструктура з 

видобутку природного газу.

За інформацією 
Society Petroleum Engeneering

Іран розпочав будівництво першого на 

Близькому Сході підземного сховища газу. 

Про це повідомив керуючий директор іран-

ської компанії зі зберігання природного 

газу (Natural Gas Storage Company) Массуд 

Саміванд. 

Сховище буде створено в соляних 

копальнях. За приблизними оцінками, воно 

буде здатне вміщувати 3-4,5 млрд м3 при-

родного газу. За словами М. Саміванда, гео-

логічні дослідження на місці майбутнього 

газосховища завершено. 

За планом іранських властей, до 2015 

року країна повинна зберігати більше ніж 

14 млрд м3 природного газу в своїх схови-

щах.

За інформацією 
Society Petroleum Engeneering

За даними досліджень компанії British 

Petroleum споживання природного газу у 

світі в 2011 році виросло на 2,2%. 

Так, спостерігається зростання спожи-

вання природного газу в Китаї — 21,5%, 

Саудівській Аравії — 13,2%, Японії — 11,6%. 

Максимальний спад споживання блакит-

ного палива спостерігався в Європі — 9,9%.

У всьому світі в 2011 році було видобуто 

на 3% більше газу, аніж в 2010 році, ствер-

джують аналітики BP. Максимальне зрос-

тання видобутку припало на США (+7,7%, 

в основному за рахунок сланцевого газу). 

Також швидке зростання видобутку природ-

ного газу спостерігалося в Катарі — 25,8%, 

Росії — 3,1% та Туркменистані — 40,6%. 

У Лівії, навпаки, спостерігався спад — 

75,6%, викликаний бойовими діями. Також 

помітно знизився видобуток природного 

газу у Великобританії — 20,8%.

В цілому, власний видобуток природного 

газу в Європі знизився на 11,4%. 

За матеріалами «British Petroleum 
Statistical Review of World Energy»

США і Японія добули 
газ з метаногідратів 
в Арктиці

Іран розпочав будівництво першого на 
Близькому Сході підземного сховища газу

У 2011 році споживання газу у світі 
збільшилось на 2%
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Вступне слово директора УМГ «Черкаситрансгаз» 
Анатолія Мандри 

Газотранспортна система України на сьогодні є одним з найбільших над-
бань держави, гарантом її енергетичної безпеки, опорою вітчизняної економі-
ки, а Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» — її найбільша 
газотранспортна складова. 

УМГ «Черкаситрансгаз» сьогодні є одним з найпотужніших підприємств 
національної газотранспортної мережі. Сьогодні ми прагнемо бути лідером 
не тільки у виробництві, але й в усіх сполучених із цим бізнесом сферах: 
корпоративному керуванні, управлінні персоналом, промисловій безпеці та 
екологічній політиці.

Одним із найважливіших завдань УМГ «Черкаситрансгаз» є забезпечення 
надійної роботи газотранспортної системи України для підтримання високої 
конкурентноспроможної репутації нашої держави на газовому ринку Європи. 
Та УМГ «Черкаситрансгаз» не лише експлуатує систему магістральних газопро-
водів, але й виконує капітальне будівництво і поточні ремонти її об’єктів.

До складу УМГ «Черкаситрансгаз» входять п’ять лінійних виробничих управлінь магістральних газо-
проводів: Кременчуцьке (Полтавська обл.), Олександрівське (Кіровоградська обл.), Золотоніське 
(Черкаська обл.), Гайсинське та Барське (Вінницька обл.).

Від нашої праці залежить не лише надійна робота нашої промисловості, а й затишок в оселях спів-
вітчизників, яких ми забезпечуємо газом і теплом.

Діяльність підприємства базується на дотриманні певних принципів, де основними є збереження 
цілісності та забезпечення надійності й ефективності функціонування газотранспортної системи:

— планування та оперативне управління потужностями з урахуванням режимів газопостачання;
— забезпечення надійності та екологічної безпеки газопроводів;
— забезпечення енергозбереження під час транспортування газу;
— поліпшення сервісу споживачів;
— впровадження сучасних технологій для підвищення ефективності роботи ГТС.
Хочу висловити щиру подяку ветеранам Черкаситрансгазу та всім тим, хто щоденною працею 

виводить на новий рівень газовий комплекс України. 

УМГ «Черкаситрансгаз» — УМГ «Черкаситрансгаз» — 
осердя газових артерій Україниосердя газових артерій України
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М. В. Кучерук
УМГ «Черкаситрансгаз»

Історія розвитку 

Невід’ємною частиною ДК «Укртрансгаз» є 

УМГ «Черкаситрансгаз».

Управління магістральних газопроводів 

«Черкаситрансгаз» нині є одним з найпотуж-

ніших підприємств національної газотран-

спортної мережі. Це багатопрофільне підпри-

ємство, головною метою діяльності якого є 

експлуатація газотранспортних систем, забез-

печення планових обсягів транспортування 

природного газу до країн Західної та Східної 

Європи, транспортування газу споживачам 

України, замовлення проектно-кошторисної 

документації, безпосереднє виконання робіт з 

капітального будівництва та поточних ремон-

тів об’єктів системи. Управління веде постійні 

наукові дослідження та впроваджує новітні 

технології, які забезпечують значний еконо-

мічний ефект. У сфері екології колектив досяг-

нув такого рівня, що сама назва управління 

стала відомою не тільки в Україні, а й у провід-

них газотранспортних державах світу й не раз 

звучала на Світових екологічних конгресах.

Створене понад 30 років назад, наше під-

приємство традиційно вирізняється своєю 

надійністю. Трудову діяльність підприємство 

розпочало у 1978 році, після завершення будів-

ництва експортного магістрального газопро-

воду «Оренбург — Західний кордон» («Союз»). 

Наказом Виробничого об’єднання «Укргазпром» 

від 14.02.1978 за № 31 було організовано вироб-

ниче об'єднання «Експортрансгаз», до складу 

якого входило девять компресорних станцій та 

Основні віхи історії розвитку УМГ «Черкаситрансгаз»
Рік Подія

1978

Завершення будівництва експортного магістрального газопроводу «Оренбург — Західний 

кордон СРСР» («Союз»). Створення виробничого об’єднання «Експорттрансгаз». До його складу 

ввійшли: Первомайське ЛВУМГ, Кременчуцьке ЛВУМГ, Олександрівське ЛВУМГ, Гайсинське 

ЛВУМГ, Барське ЛВУМГ

1983
Завершення будівництва експортного магістрального газопроводу «Уренгой — Помари 

— Ужгород» та газопроводу «Новопсков — Шебелинка». Створення у складі об’єднання 

Золотоніського ЛВУМГ.

1986 Завершення будівництва магістральних газопроводів «Кременчук — Ананьїв — Богородчани», 

«Єлець — Кременчук — Кривий Ріг». Добудування газопроводу «Яготин — Черкаси». 

1988 Завершення будівництва експортного магістрального газопроводу «Прогрес». Реорганізація 

об’єднання «Експорттрансгаз» в Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз». 

2003

Отримання сертифікату ДСТУ/ISO на систему управління навколишнім середовищем. 

За допомогою діагностичних поршнів фірми «Rosen» розпочато роботи з паспортизації 

системи магістральних газопроводів. На КС «Ставищенська» введено в дослідно-промислову 

експлуатацію газоперекачувальний агрегат ГПУ-16К «Водолій» з двигуном ДУ-71Л газопарового 

циклу з коефіцієнтом корисної дії на номінальному режимі 43%.

2004 Управління стало лауреатом двох всеукраїнських конкурсів — «Лідер паливно-енергетичного 

комплексу-2004» та «100 кращих товарів України».

2005

Кількість населених пунктів, які отримують природний газ через мережі УМГ «Черкаситрансгаз», 

сягнула 1200 в 11 областях України. Створено єдину в Україні акредитовану лабораторію 

з виміру обсягів витоків природного газу в атмосферу. УМГ «Черкаситрансгаз» — лауреат 

всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу 2005» у номінації 

«Енергозберігаючий проект» з темою «Інвентаризація і усунення витоків природного газу 

на компресорних станціях і лінійних кранах в Управлінні магістральних газопроводів 

«Черкаситрансгаз».

2007 Закінчено реконструкцію САК ГПА і компресорного цеху КС-35Б «Ставищенська» газопроводу 

«Прогрес» 

2009 На КС-17 «Тальне» Гайсинського ЛВУМГ впроваджено автоматизовану систему утилізації тепла 

ТУВ-16 — інвестиційний проект газової промисловості України. 

2011 Закінчено модернізацію САК ГПА ГТК-10 І на КС-17 «Тальне» газопроводу «Союз». Початок 

реконструкції газопроводу «Уренгой — Помари — Ужгород».
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УМГ «Черкаситрансгаз» експлуатує 4782 км 

магістральних газопроводів з робочим тиском 

до 7,5 МПа. Багато з них відслужили чверть 

століття і більше. 

Для УМГ «Черкаситрансгаз» 19 липня 2011 

року випала почесна місія розпочати модер-

нізацію одного з трансконтинентальних екс-

портних газопроводів — «Уренгой — Помари 

— Ужгород». 

За останні п’ять-шість років акцент у світо-

вій практиці методів ремонту зміщується убік 

ширшого використання муфтових технологій, 

що дають змогу виключити вирізки трубних 

котушок та плітей труб з дефектами. У цілому 

ряді випадків ремонт з використанням муфт є 

безальтернативним методом, наприклад, під 

час витоку газу з порожнини трубопроводу 

або як тимчасовий захід у разі неможливості 

зупинити перекачування продукту. Для під-

силення дефектних ділянок трубопроводу, 

в УМГ «Черкаситрансгаз» впроваджено та 

активно застосовується метод: встановлення 
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експлуатаційна ділянка трубопроводу велико-

го діаметру довжиною 1060 км, що проходив 

територією 11 областей України.

У 1998 році наше підприємство перейме-

новано в Управління магістральних газопро-

водів «Черкаситрансгаз» Дочірньої компанії 

«Укртрансгаз» Національної акціонерної ком-

панії «Нафтогаз України».

До складу УМГ «Черкаситрансгаз» вхо-

дить п’ять лінійних виробничих управлінь 

магістральних газопроводів: Кременчуцьке, 

Олександрівське, Золотоніське, Гайсинське та 

Барське.

Нині УМГ «Черкаситрансгаз» експлуатує 

понад 4,7 тис. км магістральних газопроводів. Це 

в п’ятеро більше, ніж на момент утворення під-

приємства. Сьогодні УМГ «Черкаситрансгаз» екс-

плуатує такі магістральні газопроводи, як «Союз», 

«Уренгой — Помари — Ужгород», «Прогрес», 

«Кременчук — Ананьїв — Богородчани» (діа-

метром 1400 мм), газопроводи, що постачають 

газ для потреб споживачів України — «Диканька 

— Кременчук — Кривий Ріг» (діаметр 700 мм), 

«Яготин — Черкаси» (діаметр 500 мм).

Хоча наше управління наймолодше серед 

газотранспортних підприємств України, воно 

є найпотужнішим. В експлуатації знаходять-

ся 20 компресорних станцій, 113 газопере-

качувальних агрегатів загальною потужністю 

понад 1492,5 МВт. До споживачів України газ 

надходить в мережі облгазів через 187 газо-

розподільчі станції, що дає змогу постачати 

газ (де частково, а де повністю) населенню та 

підприємствам у Полтавській, Кіро вог радській, 

Київській, Черкаській, Він ницькій, Хмельницькій, 

Тернопільській, Мико лаївській, Одеській облас-

тях. Щороку УМГ «Черкаси трансгаз» транспор-

тує 100—110 млрд м3 природного газу. В сучас-

них ринкових умовах УМГ «Черкаситрансгаз» 

проводить великий обсяг робіт з реконструкції 

та модернізації газотранспортних систем та 

компресорних станцій.

З перших днів існування об’єднання його 

директором було призначено С.Т. Шерехора, 

який до цього працював начальником 

Лубенського ЛВУМГ ВО «Київтрансгаз», голо-

вним інженером — Х.І. Герцог, головним бух-

галтером — Е.А Вовк.

Начальниками лінійно-виробничих управ-

лінь магістральних газопроводів були призначе-

ні: Рощин М.Т., Неклюдов А.П., Богуславець М.І., 

Герас Р.А., Іванов Г.І.

Виробничі відділи очолили: Коломєєв В.М., 

Бобов В.П., Холошня Г.Г., Глазков В.І., Черняв-

ський А.І., Зеленський П.Ф., Самовар Г.Ф.

Вже багато років підприємство очолює 

Анатолій Степанович Мандра. За сумлінну, 

добросовісну працю у 1983 році його було наго-

роджено державною відзнакою — орденом 

«Знак Пошани». У 1994 році присвоєно звання 

«Заслужений працівник Укргазпрому». У 1999 

році відзначено Грамотою ДК «Укртрансгаз». 

У 2001 році нагороджено Грамотою Міністра 

палива та енергетики України та Почесною 

грамотою Черкаської обласної державної 

адміністрації. У 2002 році — Почесна відзна-

ка Центральної Ради профспілки нафтогазп-

рому України; у 2003 році — Почесна грамота 

НАК «Нафтогаз України» і Почесна відзнака 

НАК «Нафтогаз України» I ступеня. У 2004 році 

присвоєно Почесне звання «Заслужений пра-

цівник промисловості України». З квітня 2004 

року А.С. Мандру обрано дійсним членом (ака-

деміком) інженерної академії України. Під керів-

ництвом Анатолія Степановича Управління у 

2004 році стало переможцем на регіональ-

ному рівні Всеукраїнського конкурсу якості 

продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих 

товарів України». У 2006 році — Відзнака ДК 

«Укртрансгаз» і Почесна відзнака НАК «Нафтогаз 

України» III ступеня; в 2008 році за розробку та 

впровадження технологій ремонту магістраль-

них трубопроводів під тиском нагороджено 

дипломом лауреата Державної премії України 

в галузі науки і техніки; в 2010 році — Грамота 

Мінпаливенерго, в цьому ж році за вагомий 

особистий внесок у збереження духовної спад-

щини України, активну громадську і благодій-

ницьку діяльність нагороджений Почесною 

грамотою Кабінету Міністрів України; в 2011 

році за значний особистий внесок у розвиток 

газотранспортної системи України, багаторічну 

сумлінну працю, високий професіоналізм та з 

нагоди 60-річчя від дня народження нагоро-

джений Почесною відзнакою НАК «Нафтогаз 

України II ступеня.

З листопада 2011 року є дійсним членом 

(академіком) Міжнародної Академії Наук. 

Сучасна виробнича діяльність
УМГ «Черкаситрансгаз» сьогодні Розподіл довжин магістральних 

газопроводів УМГ «Черкаси-
трансгаз» за діаметрами 
станом на 01.01.2012 

Основні технічні характеристики

Довжина магістральних 
газопроводів разом з 
газопроводами-відводами

4782,424 км

Компресорні станції (цехи) 20 шт.

Газоперекачувальні агрегати 113 шт.

Загальна потужність компресорних 
станцій 

1492,5 мВт

Газорозподільні станції 187 шт.

Витратомірні вузли 284

Будівництво газових магістралей
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стальних підсилюючих муфт із застосуванням 

дугового зварювання з подальшою гермети-

зацією підмуфтового простору поліуретано-

вою сумішшю.

Метод застосовується за рекомендація-

ми ІЕЗ ім. Є.О. Патона та згідно з вимогами 

«Технологічної інструкції з ремонту магістраль-

них газопроводів під тиском із застосуванням 

дугового зварювання». 

Відновлюються дефектні ділянки як з 

локальними, так і зі значними протяжними 

пошкодженнями.

Для забезпечення надійної і довготрива-

лої експлуатації газотранспортної системи 

та з метою захисту підземних комунікацій 

об’єктів транспорту газу від ґрунтової корозії 

та корозії, викликаної блукаючим струмом, 

УМГ «Черкаситрансгаз» експлуатує 619 уста-

новок катодного захисту, 242 установки про-

текторного захисту.

Нині захищеність газопроводів УМГ «Чер-

каси трансгаз» по протяжності становить 

99,07% (рис. 1). 

Підтримання захищеності здійснюється 

завдяки ремонту ізоляційного покриття. 

На балансі УМГ «Черкаситрансгаз» знахо-

диться 187 газорозподільних станцій. 

Одночасно УМГ «Черкаситрансгаз» вико-

нує не менш масштабну роботу. Вона полягає 

у паспортизації, спільно з київським підприєм-

ством «ВНІПІтрансгаз», майже 900 кілометрів 

газопроводів високого та середнього тиску.

Комплекс робіт з паспортизації перед-

бачає проведення аерофотозйомок і сте-

реофотограмметричну обробку її результа-

тів, топографо-геодезичні роботи, роботи з 

електрохімзахисту, формування баз даних 

на основі зібраної й архівної документації, 

земельно-кадастрове впорядкування. Одним 

словом, ця справа достатньо кропітка і, зре-

штою недешева. Але, як вважає керівництво 

УМГ «Черкаситрансгаз», ці роботи необхідно 

здійснити задля безпеки транспортування 

газу й майбутньої безаварійної роботи газо-

провідної мережі. Адже експортери газу 

тільки тоді довірятимуть транзитеру й наро-

щуватимуть з ним співпрацю, коли почувати-

муться у безпеці.

Протягом 2011 року продовжувалось вико-

нання робіт зі збору матеріалів для створення 

бази даних геоінформаційної системи (ГІС) пас-

портизації магістральних газопроводів «ІСТГН» 

на лінійній частині Кременчуцького ЛВУМГ 

820,967 км.

Станом на 01.01.2012 програмне забезпе-

чення та базу даних ГІС «ІСТГН» впроваджено 

тільки в УМГ «Черкаси трансгаз».

Виробничий компресорний потенціал 

УМГ «Черкаситрансгаз» включає 20 компре-

сорних станцій, 113 ГПА з 10 типами при-

водів; встановлена потужність ГПА складає 

1492,5 тис. кВт. 

У 2009 році на КС-17 «Тальне» Гай синсь-

кого ЛВУМГ впроваджено автоматизовану систе-

му утилізації тепла ТУВ-16, яка забезпечує подачу 

тепла на теплиці площею близько 12 га, що роз-

міщені неподалік газокомпресорної станції. 

Теплоутилізатор ТУВ-16 потужністю 16 МВт 

встановлений поряд із газоперекачувальними 

агрегатами і утворює з ними теплоутилізацій-

ну установку, яка призначена для одержання 

гарячої води з розрахунковими температур-

ними параметрами 70–115 °С у системі тепло-

постачання, при цьому забезпечується розхід 

теплоносія — 320 м3/год. 

За період роботи з 2010 року теплоути лі-

за ційною установкою вироблено 83 тис. Гкал 

тепла.

Впровадження заходів з економії паливно-

енергетичних ресурсів на компресорних 

станціях дало змогу отримати в 2011 році еко-

номію природного газу в об’ємі 35 300 тис. м3, 

на суму більше 99 млн грн.

Важливим напрямком діяльності в УМГ «Чер-

каси трансгаз» є автоматизація диспетчерських 

процесів транспорту природного газу по МГ та 

забезпечення газом споживачів України.
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Рис.1. Динаміка захищеності магістральних газопроводів, 
що експлуатує УМГ «Черкаситрансгаз»

Особливою гордістю 
УМГ «Чер каси трансгаз» 
є встановлення на 
Ставищенській КС вперше на 
пострадянському просторі 
газоперекачувального агрегату 
газопарового циклу «Водолій» 
з коефіцієнтом корисної 
дії в 43%, а коефіцієнтом 
тепловикористання — до 
90%. У своїй роботі він 
цілковито відповідає вимогам 
Кіотського протоколу, не 
створюючи викидів, які 
сприяли б виникненню явища 
парникового ефекту. 

Старт модернізації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»Старт модернізації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»
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«Чер каси трансгаз» базується на принципах  

постійного вдосконалення, вивчення пере-

дового досвіду як в Україні, так і за її меж-

ами, та впровадження його у виробництво. 

Робоче місце диспетчера оснащено прог-

рамно-аналітичним комплексом «АРМ диспет-

чера», що надає можливість збору, накопичен-

ня та аналізу диспетчерської інформації щодо 

режимів роботи МГ, КС і ГРС. Розроблено і 

впроваджено додаткові програмні задачі 

щодо спрощення пошуку та аналізу необхідної 

інформації (необхідних даних).

За допомогою системи телемеханіки дис-

петчер зі свого робочого місця може від-

слідкувати основні параметрами роботи магі-

стральних газопроводів та КС в режимі реаль-

ного часу, керувати перестановкою лінійних 

кранів та кранами перемичок між МГ. 

Для консолідації дій диспетчера з струк-

турними підрозділами минулого року онов-

лено 147 одиниць комп’ютерної та оргтехніки. 

На обслуговуванні в УМГ «Черкаситрансгаз» 

знаходиться понад 2,6 тис. одиниць різнома-

нітного комп’ютерного обладнання.

Пріоритетним напрямком підвищен-

ня ефективності системи менеджменту 

УМГ «Чер каситрансгаз» як філії ДК «Укр-

трансгаз» є впровадження та удосконалення 

інтегрованої системи якістю, яка включає 

систему управління якістю, систему еколо-

гічного керування та систему управління 

гігієною та безпекою праці, що відповіда-

ють вимогам стандартів ISO 9001; 14001 та 

OHSAS 18001.

Серйозними інноваційними набутками 

може похвалитися підприємство й у сфері 

охорони навколишнього середовища. 

Так, у 2001 році інноваційний про-

ект відділу екології та енергозбереження 

УМГ «Черкаситрансгаз» було нагороджено 

грантом в 50 тис. дол. у рамках програми 

«Ecolinks». При цьому організатор гранту — 

Агентство з охорони навколишнього серед-

овища США — рекомендувало розповсюдити 

черкаський досвід в інших країнах світу. 

За отриманими результатами «Ecolinks» 

визнав проект УМГ «Черкаситрансгаз» одним 

з найкращих з усіх проектів, наданих країна-

ми СНГ в «Ecolinks». 

У 2003 році Агентство запросило фахів-

ців відділу на ІІІ Міжнародну конференцію 

«Скорочення викидів метану та оксидів азоту» 

в Китаї виступити з доповіддю по проекту. В 

конференції взяли участь представники 49 

країн.

У жовтні наступного року Агентство запро-

сило представників управління на щорічний 

симпозіум «Природний газ Зірка» в Хьюстоні 

США, з метою доповісти перед фахівцям 

газової промисловості США про виконання 

економічно-ефективних робіт зі скорочення 

викидів метану.

Починаючи з 2002 року, в управлінні 

постійно проводиться робота з інвентаризації 

витоків газу та їх усунення на всіх компресор-

них станціях та лінійних кранах магістральних 

газопроводів. На підставі проведеної роботи 

з урахуванням набутих даних проект було 

розширено та доповнено. 

Досвід отримання грантів продовжився 

у серпні 2005 року, коли проект Черкаси-

транс газу «Інвентаризація і усунення вито-

ків природного газу на компресорних стан-

ціях і лінійних кранах» виграв грант IUEP 

Міністерства енергетики США. За кошти гран-

ту планується виконати роботи з проектуван-

ня на 11 компресорних станціях та скоротити 

витоки газу на 4 млн м3/рік.

До минулого року в структурі філії діяла 

єдина в Україні акредитована лабораторія, 

що виміряє обсяги витоків природного газу 

в атмосферу. Досвід УМГ«Черкаситрансгаз» 

було розповсюджено для всіх управлінь 

магістральних газопроводів в структурі 

ДК «Укр трансгаз».

У травні 2011 року в Черкасах було про-

ведено семінар з начальниками мобільних 

лабораторій філій ДК «Укртрансгаз» по обміну 

досвідом в організації лабораторій.

У червні того ж року на базі УМГ «Черкаси-

трансгаз» відбувся навчальний семінар на тему 

«Методи і засоби виявлення та ліквідації витоків 

метану на об’єктах ДК «Укртрнсгаз» з участю 

представників Агентства з охорони навколиш-

нього середовища США (EPA USA) та представ-

ників філій ДК «Укртрансгаз». Фахівці лаборато-

рії та відділу отримали сертифікати Агентства з 

охорони навколишнього середовища США .

На усіх пунктах виміру витрат газу про-

довжується робота з реконструкції витра-

томірних вузлів з урахуванням вимог ДСТУ 

ГОСТ 8.586.1-5:2009 згідно з програмою 

ДК «Укр трансгаз». Крім того, згідно із сучас-

ною технічною політикою ДК «Укртрансгаз» 

взято курс на впровадження ультразвукових 

лічильників природного газу замість методу 

змінного перепаду або поруч з ним. З усіх 

автоматичних обчислювачів, що встановле-

ні на комерційних пунктах виміру витрат 

природного газу, проводиться збір інфор-

мації по каналах зв’язку до серверу УМГ 

«Черкаситрансгаз». На основі зібраної інфор-

мації ведеться постійний моніторинг робочо-

го стану систем вимру витрат газу.

Усього в УМГ «Черкаситрансгаз» є 320 

одиниць різних типів автоматичних обчис-

лювачів.

Для визначення фізико-хімічних показни-

ків природного газу в УМГ «Черкаситрансгаз» 

функціонують 12 атестованих вимірювальних 

хіміко-аналітичних лабораторій. Для визна-

чення вологовмісту на 12 ключових об’єктах 

УМГ встановлено стаціонарні прилади. На 

шести ГРС, де проходить змішання потоків 

природного газу, встановлено потокові гус-

тиноміри. На ГВС «Гусятин» встановлено два 

потокових хроматографа.

У подальшому в УМГ «Черкаси трансгаз» 

планується проводити технічну політику з 

встановлення потокових приладів визна-

чення компонентного складу, густини, воло-

говмісту природного газу на усіх ключових 

точках газотранспортної системи.

Область ГРС
Вінницька 33

Черкаська 45 

Кіровоградська 39 

Полтавська 26 

Київська 18 

Одеська 2 

Миколаївська 10 

Тернопільська 4 

Хмельницька 10

Компресорна станція на магістрального газопроводу «Союз»Компресорна станція на магістрального газопроводу «Союз»

Розподіл ГРС за місцем розташування
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Колектив УМГ «Черкаситрансгаз» бере 

активну участь у спортивному та суспільно-

культурному житті. Це неможливо було б 

без тісного співробітництва адміністрації та 

об’єднаної профспілкової організації.

Щорічно проводиться низка культурно-

масових і спортивних заходів, основними 

серед яких безперечно є спартакіади та фес-

тивалі художньої самодіяльної творчості з 

масовим залученням працівників із усіх струк-

турних підрозділів управління.

В управліннях, на компресорних станціях 

організовано секційну роботу. Для проведення 

секційних занять та змагань орендуються спор-

тивні зали, палаци спорту, басейни. На терито-

рії більшості компресорних станцій обладнано 

спортивні майданчики. Команди підрозділів 

беруть участь у міських, районних змаганнях. 

Так збірна команда з волейболу з 2007 року 

бере участь у найпрестижніших змаганнях з 

аматорського волейболу України «Златогор 

ліга». У 2010 році команда (підсилена гравцями 

УМГ «Львівтрансгаз») виборола перше місце. 

Але найбільш популярним та престижним 

для наших працівників є участь у спартакіаді 

УМГ «Черкаситрансгаз». Започаткована у 1998 

році, вона проводиться щорічно і збирає коман-

ди всіх, без виключення, підрозділів УМГ «Чер-

каситрансгаз». Якщо І Спартакіада проходила з 

трьох видів спорту та нараховувала 104 учас-

ника, то вже в ХІІ Спартакіаді, яка відбулася в 

травні 2011 року, було дев’ять видів спорту та 

170 учасників. Ми пишаємось тим, що протя-

гом всіх дванадцяти спартакіад, окрім високого 

спортивного напруження, дружньої атмосфери, 

у цих змаганнях беруть участь виключно наші 

працівники і ні у жодної команди не виникає 

думки підсилитися «легіонерами». 

Результатом тієї уваги, яка приділяється 

спортивному руху на підприємстві, стали 

виступи нашої команди на спартакіадах ДК 

«Укртрансгаз». За ініціативи саме Чер каси-

трансгазу в 2001 році було проведено І 

Спартакіаду ДК «Укртрансгаз» у м. Черкаси. 

Беззаперечним лідером на спартакіадах є 

саме наша команда (тричі — золоті наго-

роди, тричі — ІІ загальнокомандне місце 

та один раз — ІІІ загальнокомандне місце). 

Хотілось би виділити кращих спортсменів 

підприємства, які захищали честь не тільки 

команди УМГ «Черкаситрансгаз», але і збір-

ної команди ДК «Укртрансгаз» на спартакі-

адах НАК «Нафтогаз України», таких як Юлія 

Підгорна, Микола Кравченко, Олег Оніщенко 

(Золотоніське ЛВУМГ); Тетяна Пасічник, 

Віктор Марченко, Олег Коваль, Вадим Вовк 

(Гайсинське ЛВУМГ); Сергій Шумов, Юрій 

Олексієвець, Володимир Рибалко, Олександр 

Горобець, Руслан Марієнко (Олександрівське 

ЛВУМГ); Євген Бондарєв, Лада Сипко, Роман 

Галуза (Первомайське ЛВУМГ — нині під-

розділ УМГ «Донбастрансгаз»); Ігор Шиндель 

(Кременчуцьке ЛВУМГ); Микола Малюгов 

(Барське ЛВУМГ); Григорій Ковальов, Сергій 

Ткаченко, Павло Ягода, Сергій Солопіченко 

(апарат управління). 

У 2012 році у м. Кременчук в чудовому 

Палаці культури було проведено VI фестиваль-

конкурс художньої самодіяльної творчості 

працівників УМГ «Черкаситрансгаз». 

Наші працівники: Михайло Нахім, Андрій 

Розчіс, Микола Шемонюк, Володимир Бар ціхов-

ський, Іван Вергелес — серед лауреатів усіх 

фестивалів-конкурсів художньої самодіяльної 

творчості працівників ДК «Укр трансгаз».

Кожного року об’єднаною профспілковою 

організацією разом з первинними профспіл-

ковими комітетами структурних підрозділів 

проводиться низка інших культурно-масових 

заходів. Постійно організовуються екскурсійні 

поїздки містами України, відвідуються музеї, теа-

три, філармонії та інші заклади культури. До 

Дня захисту дітей проводиться конкурс на кра-

щий малюнок серед дітей наших працівників. 

Протягом багатьох років надаємо моральну та 

матеріальну допомогу Черкаському дитячому 

будинку для дітей дошкільного та шкільного віку 

компенсуючого типу Черкаської міської ради. 

Крім того, проводяться заходи щодо святкуван-

ня Дня працівників нафтової та газової промис-

ловості, Дня Перемоги, новорічних свят. ТТ

Соціально-культурне життя

 Мистецький авангард працівників УМГ «Черкаситрансгаз» Мистецький авангард працівників УМГ «Черкаситрансгаз»

Анатолій Мандра разом із спортсменами-переможцямиАнатолій Мандра разом із спортсменами-переможцями
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Організатори конгресу — Міжнародний 

газовий союз (МГС), під час відкриття 

заявили про завершення успішного 

трирічного періоду пропагандистської роботи 

та оголосили про входження світових ринків у 

«Золоте століття Газу» (Golden Age of Gas). 

Трирічне головування Малайзії в МГС про-

йшло в непростий час, коли весь світ відчу-

вав вплив фінансової та економічної кризи, 

що безпосередньо впливає на енергетику в 

цілому і на газову галузь зокрема. Ніхто не 

знає, як довго триватиме рецесія, проте роль 

природного газу в енергетиці сьогодні росте 

і буде рости в майбутньому, саме тому голо-

вна тема трирічного президентства Малайзії 

в МГС відображає це: «Gas: Sustaining Future 

Global Growth» (ГАЗ: основа майбутнього гло-

бального зростання).

«Ернст енд Янг» прогнозує, що до 2030 

року з’являться три мільярди нових членів 

так званого «глобального середнього класу». 

Це призведе до значного збільшення попиту 

на споживчі товари, такі як автомобілі та 

побутова техніка, а також на такі послуги, як 

подорожі, що в свою чергу буде мати великий 

вплив на те, як світ використовує енергію. 

Саме газ має потенціал, щоб задовольнити 

зростаючий попит споживання енергії», — 

про це повідомив під час церемонії відкриття 

Дато Наджиб Тун бен Хаджи Абдул Разак 

(Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak) 

прем’єр-міністр Малайзії.

Відновлення глобальної економіки та її 

зростання в майбутньому неминучі і в під-

тримку теми і ролі МГС в цьому зростанні 

визначено чотири стратегічних напрямки:

— підвищення ролі газу в стійкому розви-

тку і балансі потреб всіх акціонерів;

— підвищення частки присутності газу та 

його доступності на ринку;

— досягнення максимальної ефективнос-

ті шляхом розширення виробничо-збутового 

ланцюга газу;

— гарантія адекватності людських можли-

востей для росту і надійності галузі.

Велику увагу газове суспільство під час 

Конгресу приділяло нетрадиційним газовим 

енергіям — таким як сланцевий газ. Однак, 

незважаючи на прогнози, що сланцевий газ, 

поряд з іншими нетрадиційними газовими 

ресурсами, змінює світ «енергетичного ланд-

шафту», все ще широко не сприймається. 

Останній скептицизм і помилкове сприйнят-

тя, що стосуються сланцевого газу, з точки 

зору забруднення ґрунтових вод та викидів 

метану, наштовхнув такі країни, як Франція та 

Південна Африка, ввести мораторій на розви-

ток сланцевого газу.

У відповідь на ці поширені помилки, 

Міжнародний газовий союз (МГС) присту-

пив до реалізації проекту з розповсюдження 

доповіді на тему «Міфи проти Фактів про 

сланцевий газ», метою якого є прозоро роз-

повісти промисловості про виробництво і 

розподіл цього нетрадиційного ресурсу газу.

Таку доповідь представив Джордж Мішель 

(Michelle George), директор з планування та 

інженерної підтримки Міжнародного газо-

вого союзу. 

«Мета доповіді — роз’яснення поширених 

міфів і помилок, пов’язаних з нетрадицій-

ним газом, що можуть призвести до при-

пинення його видобування та використан-

Золоте століття Газу
Так під час відкриття 25-го Міжнародного газового конгресу заявили організатори — 

Міжнародний газовий союз, що проходив з 4 по 8 червня в м. Куала Лумпур, Малайзія. 

О. О. Мостицька
ДК «Укртрансгаз»

Заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим Чупрун та Надзвичайний Заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим Чупрун та Надзвичайний 
і Повноважний Посол України в Малайзії Ігор Гуменний під час роботи Конгресуі Повноважний Посол України в Малайзії Ігор Гуменний під час роботи Конгресу
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ня», — сказав пан Хо Сук Ва (Ho Sook Wah), 

голова Координаційного комітету 2009-2012, 

Міжнародного газового союзу.

«Як голос промисловості, МГС сподіва-

ється, що ця інформація забезпечить біль-

шу прозорість та стимулювання здорового 

обговорення в енергетичному суспільстві та 

приведе, таким чином, до подальшого дослі-

дження та використання газу», — повідомив 

пан Хо Сук Ва (Ho Sook Wah).

Делегація ДК «Укртрансгаз» взяла участь у 

роботі 25-му Світового газового конгресу та 

Між народній виставці «WGC 2012». У скла-

ді деле гації НАК «Нафтогаз України» головний 

інженер ДК «Укртрансгаз» Ігор Лохман, дирек-

тор Об’єднаного диспетчерського управління 

Андрій Дацюк, директор УМГ «Донбастрансгаз» 

Сергій Горбунов, заступник директора 

УМГ «Хар ків трансгаз» Роман Малютін, директор 

УМГ «Київ трансгаз» Володимир Рудко, головний 

ін женер УМГ «Прикарпаттрансгаз» Михайло 

Степюк, начальник Олександрівського ЛВУМГ 

Роман Марієнко, директор НВЦТД «Техдіагаз» 

Юрій Зябченко, начальник управління підземно-

го зберігання газу Роман Вечерік взяли участь у 

засіданнях 25-го Світового газового конгресу. 

Під час роботи форумів експертів 

Світового газового конгресу Андрій Дацюк 

виступив із доповіддю-презентацією «Роль 

підземних сховищ газу України в забезпечен-

ні надійного і ефективного газоспоживання». 

«Вільні потужності підземних сховищ газу 

України доцільно на взаємовигідній осно-

ві використовувати як для сезонного, так 

і для довгострокового зберігання газу для 

інших країн», — акцентував під час доповіді 

А. Дацюк.

При цьому він нагадав, що активна міст-

кість українських ПСГ становить 32 млрд м3, 

а для надійного постачання природного газу 

місцевим споживачам використовується 

орієнтовно 15 млрд м3 активного газу ПСГ, 

що підтверджує наявність значного резерву 

активних потужностей в об’ємі до 15 млрд м3 

для потенційних європейських споживачів.

Особливістю газотранспортної системи 

України є її розгалуженість, а так само об’єм 

і розташування її газових сховищ в близькос-

ті до споживача — забезпечує надзвичай-

ну маневреність потоків газу, які проходять 

через ГТС. Так само А. Дацюк навів приклади 

режимів роботи ГТС 2009 року, які довели, 

що технічний стан системи знаходиться на 

належному рівні.

Слід відмітити, що наступний доповідач 

сесії, член правління, начальник департамен-

ту з транспортування, підземного зберігання 

та використання газу ВАТ «Газпром» Олег 

Аксютін, теж акцентував увагу присутніх на 

визначальному значені ПСГ в газоспоживанні 

Міжнародний газовий 
союз (МГС) презентував свій 
новий логотип. МГС прагне 
зміцнювати контакти з усіма 
зацікавленими сторонами не 
тільки в газовій промисло-
вості, а й серед політиків, у 
міжнародних організаціях та 
екологічних групах, для чого 
і вводиться новий логотип. 
«Логотип буде відображати 
основні переваги та атрибути 
газу, представлятиме енер-
гетику, навколишнє серед-
овище, відображати стабіль-
ність, надійність і міжнародне 
значення природного газу» 
— сказав Датук Рахім Хашим, 
президент Міжнародного 
газового союзу (2009 — 
2012) на відкритті Всесвітньої 
газової конференції 
2012 року. 

Роман Вечерік та Андрій Дацюк обговорюють програму КонгресуРоман Вечерік та Андрій Дацюк обговорюють програму Конгресу

Делегація ДК «Укртрансгаз» ознайомлюється зі стендами, представленими на виставціДелегація ДК «Укртрансгаз» ознайомлюється зі стендами, представленими на виставці

У рамках 25-го Світового газового 
конгресу пройшли: 28 засідань робочих 
і програмних комітетів Світового газо-
вого союзу; 10 стратегічних круглих сто-
лів, в яких взяли участь топ-менеджери 
найбільших нафтогазових компаній; 14 
ключових доповідей керівників про-
відних світових нафтогазових компа-
ній і асоціацій; 17 форумів експертів; 
3 засідання спеціальних робочих груп: 
«Формування стратегічного кадрового 
резерву»; «Виховання молодого поко-
ління»; «Геополітика і природний газ»; 
постерна сесія. 
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та газопостачанні. Серед стратегічних планів 

розвитку підземних сховищ газу Російської 

газової компанії він назвав: нарощування 

потужностей відбору газу до 1 млрд м3 газу 

в 2020 році та наближення до споживачів на 

західних кордонах. 

Безумовно, зараз українські ПСГ, що набли-

жені до споживачів та мають розгалужену 

систему підводів та відводів магістральних 

газопроводів, необхідні для забезпечення 

України та Європи російським газом, та через 

кілька років це становище може змінитись. 

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА 
«WGC 2012»

Одночасно з конгресом проходила і 

виставка. Вони доповнювали один одного і 

висвітлювали широкий діапазон питань. На 

виставці були представлені різні експонати, 

що мають відношення до газової індустрії, а 

також приклади злиття технологій газової 

промисловості та інших галузей, включа-

ючи захист навколишнього середовища, 

інформатику тощо.

Основні розділи виставки:
• Розвідка та видобуток;

• Підземні сховища;

• Технологічний ланцюжок зрідженого 

газу LNG;

• Транспортування;

• Розподіл;

• Технології використання газу в побу-

тових, промислових умовах і в енергетиці;

• Автомобілі на газовому паливі;

Світовий газовий конгрес 
— значна подія, що визна-
чає долю галузі на декілька 
років вперед. Його органі-
затор — Міжнародний газо-
вий союз (International Gas 
Union — IGU) — авторитетна 
міжнародна неурядова орга-
нізація, головний центр збору 
і узагальнення світового 
досвіду в газовій промисло-
вості. Міжнародний газовий 
союз (МГС) було засновано 
у 1931 році. Нині організа-
ція об’єднує газові асоціації 
і компанії 71 країни світу: у 
нього входять 72 дійсних і 30 
асоційованих членів. Кожна 
країна представлена в МГС 
одним дійсним і не більше 
ніж дев’ятьма асоційованими 
членами. Україна бере участь 
в діяльності МГС з 1994 року. 
НАК «Нафтогаз Україні» є дій-
сним членом МГС від України. 

Андрій Дацюк під час доповіді
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• Інжиніринг;

• Технології захисту навколишнього 

сере довища;

• Інформаційні технології;

• Інші технології.

WGC 2012 зайняла 11 400 кв. м вистав-

кової площі, де 208 компаній представили 

новітні технології і розробки в газовій галу-

зі, включаючи українського лідера галузі — 

НАК «Нафтогаз України».

Як сказав голова української делегації, заступ-

ник голови правління НАК «Нафтогаз Украї ни» 

Вадим Чупрун під час неформальних зустрічей 

на виставці: «Я відчуваю піднесення та гордість 

за нашу країну та нафтогазову ком панію, бо з 

часів попереднього газового кон гресу, що про-

ходив у 2009 році в Буенос-Айрен сі (Аргентина), 

ми зробили значний крок вперед. Так, минулого 

року Укртрансгаз розпочав перший етап рекон-

струкції магістрального газопроводу «Уренгой 

— Помари — Ужгород», «Чо р но мор нафтогаз» 

вже доставила першу бурову установку «Петро 

Годованець», через нетривалий час вже друга 

бурова прийде на наш чорноморський шельф, 

сьогодні у сферу українського газовидобування 

прийшли такі іноземні «енергогіганти», як Shell 

і Chevron., також в активній фазі перебуває 

проект по LNG терміналу». Він висловив споді-

вання, що наша країна і надалі буде системно і 

послідовно вести свою енергетичну політику, 

яка спрямована перш за все на захист держав-

них інтересів. 

Під час роботи конференції делегація ком-

панії провела низку зустрічей з провідними 

газовими компаніями, зокрема з малайзій-

ською національною нафтогазовою компа-

нією «Петронас», а також такими світови-

ми лідерами, як компанії ExxonMobil та GDF 

SUEZ.

Заступник голови правління НАК «Нафто-

газ України» Вадим Чупрун, зокрема, зазна-

чив, що компанія системно відпрацьовує всі 

можливі варіанти співробітництва з міжна-

родними лідерами галузі з метою залучення 

в Україну передових технологій та досві-

ду. «Ми зацікавлені у співпраці з компані-

єю «Петронас» у розробках глибоководної 

частини українського шельфу і готові під-

писати з нею меморандум про співпрацю», 

— сказав В. Чупрун. Також в рамках роботи 

Міжнародної виставки «WGC 2012» фахів-

ці Укртрансгазу відвідали стенди копаній: 

Petronas, Sell, Qatargas, Chevron, ExxonMobil, 

Mitsubishi Corporation, RasGas, Total, GDF 

SUEZ, BP, RWE, Wintershall, Eni, EDF, E-ON 

Ruhras, ECON Gas, GTI, GE Oil&Gas, Gazprom, 

Honeywell та інші.

ДК «Укртрансгаз» бере активну участь в 

роботі Міжнародного газового конгресу з 

1994 року.

ДО ЗУСТРІЧІ ЧЕРЕЗ ТРИ РОКИ
По завершені конгресу та виставки 

Датук (Dr) Абдул Рахім Хашим, президент 

Між на род ного газового союзу (МГС) (2009-

2012 рр.) офіційно передав головування МГС 

на наступний трирічний період 2012—2015 

рр. від імені Малайзії віце-президенту TOTAL 

(Франція) Жерому Феррьє (Jérôme Ferrier). 

Починаючи з 1931 року, Міжна родний 

газовий союз займається організацією World 

Gas Conference (WGC) кожні три роки. WGC 

конференція та виставка стали найважливі-

шою міжнародною зустріччю в цьому секторі. 

У кінці кожного трирічного періоду, прийма-

ючій країні було надано привілей на прове-

дення Всесвітньої конференції по газу.

«Ми раді передати Франції, що МГС вва-

жає, що цей захід був успішним. Адже в його 

роботі взяли активну участь газові експерти 

та лідери громадської думки по всьому світу, 

що породило дискусії та обговорення з най-

важливіших питань газової галузі. 

У нас немає сумнівів, що WGC2015 про-

довжуватиме підтримувати репутацію цього 

престижного газового заходу, і ми бажаємо 

їм усіляких успіхів», — сказав Датук (Dr) Абдул 

Рахім Хашим.

Новообраний президент МГС Жером 

Феррьє оголосив, що 26-й Всесвітній газо-

вій конгрес буде організовано у Франції і 

проходитиме він у Парижі 1—5 червня 2015 

року. Учасники 26-го WGC 2015 будуть роз-

міщуватись в одній з трьох модульних зон 

одноповерхового виставочного павільйону 

№1 в Parc des Expositions, Porte de Versailles, 

загальною площею 17664 кв. м.

Темою для нової трирічної програмної 

роботи (2012—2015) буде: «Ростемо разом з 

дружньою планетою», яка буде складається з 

чотирьох стратегічних напрямів: 

— кадрові ресурси для майбутнього; 

— природний газ доступний скрізь; 

— природний газ для сталого розвитку;

— комбінація з поновлюваних джерел 

енергії та електрики (електроенергії).

«Для нас велика честь взяти на себе відпові-

дальність за заохочення використання природ-

ного газу, прийнявши роль організатора май-

бутнього Всесвітнього газового конгресу. Ми 

повинні продовжити вирішення світових про-

блем, таких як збільшення глобального попиту 

на енергію, безсумніву переваги природного 

газу визначають його роль в нашому енергетич-

ному майбутньому», — сказав Жером Феррьє.

Також на трирічний період 2012-2015 

обрані: Жорж Ліанс (Georges Liens, GDF SUEZ) 

— голова Координаційного комітету (КК); Ів 

Турньє (Yves Tourniе, TOTAL) — секретар КК; 

Даніель Паккоуд (Daniel Paccoud, Association 

Franсaise du Gaz) — президент НОК.

«Франція є одним з найстаріших спо-

живачів газу з великим досвідом і давніми 

традиціями. Франція також є країною, де 

методи транспортування природного штуч-

но зрідженого газу були розроблені ще в 

60-х роках. Це робить ідеальним місце для 

наступного Конгресу. Крім того, Франція має 

двох основних гравців у газовому бізнесі 

— це TOTAL і GDF SUEZ, які є спонсорами 

цього заходу. При цьому TOTAL є п’ятою за 

величиною енергетичною компанією в світі і 

найбільшою компанією у Франції, а GDF SUEZ 

є першим покупцем газу в Європі», — сказав 

Даніель Паккоуд (Daniel Paccoud). ТТ

Делегація ДК «Укртрансгаз» під час роботи КонгресуДелегація ДК «Укртрансгаз» під час роботи Конгресу
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ДК «Укртрансгаз» працює у правовому полі 

України, важливим складником якого є нор-

мативні документи з технічного регулювання, 

а саме нормативно-правові акти з питань тех-

нічного регулювання та підзаконні нормативні 

акти технічного характеру. Важливим допо-

вненням до цього правового поля є стандарти 

різних рівнів приймання (рис.1). 

Нині єдине нормативне поле виробни-

чої діяльності ДК «Укртрансгаз» налічує 4743 

нормативні документи (НД), з яких 533 НД 

(11,24%) — власні НД ДК «Укртрансгаз», тобто 

затверджені наказами компанії стандарти, 

норми, інструкції, положення, методики тощо. 

Ці власні НД є тим основним інструментом, 

застосовуючи який ДК «Укртрансгаз» забез-

печує потрібний рівень надійної, безпечної та 

ефективної роботи газотранспортної системи 

(ГТС) України. Їхній розподіл за видами доку-

ментів подано на рис. 2.

Уся сукупність НД як вищого рівня при-

ймання, так і власні НД ДК «Укртрансгаз» міс-

тять ієрархічну систему вимог, у якій вимоги 

вищого рівня приймання мають пріоритет 

щодо вимог власних НД ДК «Укртрансгаз». 

Зважаючи на це, вимоги стандартів та інших 

НД ДК «Укртрансгаз» повинні ґрунтуватися 

та повністю відповідати вимогам НД вищого 

рівня приймання, деталізуючи та конкретизу-

ючи ці вимоги для умов роботи ГТС. Будь-яка 

невідповідність (повна чи часткова) є недо-

пустимою, оскільки може спричинити тяжкі 

наслідки, стати причиною аварій, вибухів, 

пожеж, виходу з ладу та пошкодження устатко-

вання, загибелі та травмування людей, а також 

штрафних санкцій з боку наглядових органів.

Зважаючи на це службі стандартизації 

Компанії необхідно постійно відслідковувати 

зміни вимог чинного законодавства, новітніх 

нормативно-правових актів (НПА), будівельних 

норм та стандартів вищого рівня приймання, 

що стосуються роботи ГТС. А за наявності таких 

змін необхідно оперативно переглядати вимоги 

певних стандартів та інших НД ДК «Укртрансгаз» 

і вносити відповідні зміни в ці НД.

З 2009 року в компанії розпочато системну 

роботу з регулярного перевіряння та актуалі-

зування власних стандартів ДК «Укртрансгаз» 

на відповідність вимогам чинного законо-

давства, новітніх НПА, будівельних норм та 

стандартів рівня приймання, вищих за рівень 

приймання Компанії, а також на узгодженість 

між собою вимог взаємопов’язаних документів. 

Основними чинниками, які спричинили потре-

бу переглянути й замінити значну кількість 

стандартів ДК «Укртрансгаз», виявились такі:

— суттєві зміни, що постійно відбуваються 

в законодавстві України;
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Відповідність стандартів 
Компанії вимогам 
чинного законодавства
Робота з перевіряння стандартів є загальноприйнятою практикою, передбаченою 

основоположними документами зі стандартизації, яких дотримуються всі міжнародні, 

регіональні, національні органи стандартизації, технічні комітети стандартизації будь-

якого рівня, усі інші суб’єкти стандартизації.

Л. Л. Овчаренко
Інститут транспорту газу

Рис. 1. Єдине нормативне поле виробничої діяльності ДК «Укртрансгаз»
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— динамічне оновлювання й упорядкову-

вання за останні роки відповідними централь-

ними органами виконавчої влади сукупності 

НПА з охорони праці, пожежної, радіаційної 

безпеки, санітарних правил і норм, НД щодо 

захисту довкілля;

— оновлення сукупності НД національно-

го рівня приймання, зокрема через гармонізу-

вання їх норм із міжнародними;

— пришвидшення процесу вилучення з 

нормативного поля України НД колишнього 

СРСР різних рівнів приймання.

Протягом першого півріччя 2012 року 

було перевірено вимоги дев’яти стандартів 

ДК «Укртрансгаз» на відповідність та узго-

дженість з чинним законодавством Україні, 

НПА та НД вищого рівня приймання, сукуп-

но було проаналізовано 56 НД вищого 

рівня приймання. Усі сучасні вимоги було 

враховано в актах та змінах до стандартів 

ДК «Укртрансгаз».

Згідно з рекомендаціями ДСТУ 1.2:2003 

[1, п.5.2] та нормою встановленою для стан-

дартів ДК «Укртрансгаз» СОУ 60.3-30019801-

005:2004 [2, п.7.1.1] і МУТГ 01:2010 [3, 

п.7.4.2.2], кожний стандарт треба перевіряти 

регулярно: через п’ять років після розро-

блення, перегляду чи останнього переві-

рення, якщо не виникає потреби перевірити 

його раніше. Ця норма є загальноприй-

нятою в міжнародній практичній діяльнос-

ті у сфері стандартизації, якої намагаються 

дотримуватися всі міжнародні, регіональні, 

національні органи стандартизації, технічні 

комітети стандартизації будь-якого рівня, усі 

інші суб’єкти стандартизації.

Зважаючи на вищевикладене, робо-

та з перевіряння стандартів є важливою, 

актуальною і має проводитись регулярно 

у терміни, встановлені основоположними 

НД зі стандартизації. Схематично виконання 

роботи з перевіряння стандартів показано 

на рис. 3. У кожному стовпчику на першому 

місці стоїть загальна кількість перевірених 

стандартів, починаючи з 2009 року, а на 

другому — кількість перевірених стандар-

тів за певний рік (або планова кількість). 

Треба звернути увагу на те, що сьогодні 

чинними в ДК «Укртрансгаз» є 170 стандар-

тів, тому що за результатами перевірення з 

2009 по І півріччя 2012 року, було скасова-

но 16 застарілих стандартів. Також за цей 

період було затверджено 34 нові стандарти 

ДК «Укртрансгаз».

Реалізовано таку технологію перевірян-

ня стандартів. За результатами перевірення 

кожного стандарту складається акт пере-

вірення, який узгоджується з відповідними 

профільними департаментами (управління-

ми, відділами) апарату ДК «Укртрансгаз», а 

також за вказівкою того чи іншого департа-

менту (управління, відділу) з відповідними 

філіями ДК «Укртрансгаз». Консенсусом при-

ймають одне з можливих рішень:

— продовжити дію стандарту без змін;

— продовжити дію стандарту зі змінами 

(які треба розробити і внести до тексту стан-

дарту в установлені рішенням строки);

— скасувати дію стандарту та розробити 

новий на заміну;

— скасувати дію стандарту без заміни.

Рішення щодо внесення змін до стан-

дарту або скасування стандарту затверджу-

ються та вводяться в дію відповідним нака-

зом ДК «Укртрансгаз». Після цього унесені 

зміни оперативно доводять до всіх фахівців 

ДК «Укртрансгаз» роздруком і внесенням в тек-

стові примірники НД. Крім того всі зміни вно-

сять в електронні версії НД в Автоматизованій 

інформаційно-пошуковій системі чинних 

повнотекстових нормативних документів, 

використовуваних у ДК «Укртрансгаз» (систе-

ма Hammer).

Результати роботи з перевіряння стандар-

тів ДК «Укртрансгаз» забезпечують:

— узгодженість стандартів ДК «Укртрансгаз» 

з чинним законодавством України, НПА та 

інших НД вищого рівня приймання;

— поліпшення надійності, безпечності та 

ефективності функціювання ГТС завдяки сучас-

ному науково-технічному рівню застосованого 

нормативного підґрунтя (вимог, правил, норм і 

нормативів, інструкцій, методик тощо);

— уникнення претензій та штрафних санк-

цій з боку наглядових органів до ДК «Укр-

трансгаз» через розбіжність у розумінні від-

повідних вимог, норм, правил, що стосуються 

експлуатування ГТС;

— підвищення продуктивності та поліпшен-

ня якості роботи експлуатаційного персоналу 

завдяки узгодженості науково-обґрунтованих 

вимог щодо функціонування ГТС.

Робота з перевіряння стандартів ДК «Укр-

трансгаз» є невіддільним складником удо-

сконалення інтегрованої системи управління 

якістю та екологічного керування, а також 

системи керування промисловою безпекою 

ДК «Укртрансгаз».
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Рис. 2. Стандарти та інші нормативні документи ДК «Укртрансгаз».
ОНП — НД з організації та нормування праці , НВР — НД з нормування матеріально-
технічних ресурсів, СОУ — стандарт організації України, СТП — стандарт підприємства

Рис. 3. Динаміка перевіряння стандартів ДК «Укртрансгаз» з нарощуваним 
підсумком за роками.
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Газотранспортна система (ГТС) України, 

крім забезпечення природним газом влас-

них споживачів, виконує важливу функцію 

транзитної системи, яка постачає на експорт 

в країни Центральної, Західної Європи, до 

Молдови та південних областей Росії близько 

104 млрд м3 російського газу (2011 рік) [1].

Парк газоперекачувальних агрегатів (ГПА) 

ГТС України складається з 437 газотурбінних, 

158 електропривідних ГПА і 96 поршневих 

газомотокомпресорів. Частка газотурбін-

них агрегатів за встановленою потужністю 

в ДК «Укртрансгаз» становить близько 82%. 

Близько 16% парку газотурбінних ГПА виро-

били свій моторесурс, близько 50% таких 

ГПА фізично і морально застаріли, мають 

порівняно низький ефективний ККД 24−26%, 

незадовільні екологічні характеристики за 

рівнем шуму і концентрації шкідливих речо-

вин, теплових викидів з вихлопними газами 

ГПА у навколишнє середовище.

Щорічно всі компресорні станції (КС) спо-

живають на власні потреби близько 3 млрд м3 

природного газу, 1 млрд. кВт/год електро-

енергії.

Щороку газотурбінні та поршневі ГПА 

викидають з вихлопними газами понад 108 

мільярдів МДж теплоти [2].

Проблему зменшення викидів СО, СО
2
 з 

викидними газами газотурбінних ГПА на комп-

ресорних станціях найближчим часом буде 

частково вирішено оптимізацією параметрів 

і напрямків транспортування газу з викорис-

танням методу математичного моделювання і 

обліком реальних умов експлуатації газопро-

водів. Це дасть змогу одержати значну еко-

номію паливного газу ГПА з еквівалентним 

зниженням екологічного навантаження на 

навколишнє середовище. Модернізація газо-

турбінних ГПА і впровадження нових типів 

більш економічних агрегатів з підвищеним 

ККД до 35% і вище також сприяє зменшенню 

шкідливих викидів на КС.

Підвищенню екологічної безпеки спри-

ятиме також запланована заміна на КС 

установок пожежогасіння з вогнегасними 

речовинами — хладонами і галонами — 

газовими автоматичними установками поже-

жогасіння з використанням рідкої вуглекис-

лоти високого та низького тисків згідно з 

Монреальським протоколом та Постановою 

Кабінету Міністрів від 04.03.2004 № 256 

Зниження шкідливого впливу 
роботи компресорних станцій
Розглянуто впливи і речовини, що виникають під час роботи газотурбінних 

газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів та 

забруднюють довкілля. Показано шляхи та обладнання, що знижують цей шкідливий 

вплив і підвищують енергоекологічну безпеку роботи компресорних станцій 

магістральних газопроводів. 

Р. М. Говдяк 
докт. техн. наук
ТОВ «ІК «Машекспорт»
Р. Я. Шимко 
канд. техн. наук
ДК «Укртрансгаз»

Компресорна станція ТОВ «Газпром трансгаз Томськ» в Компресорна станція ТОВ «Газпром трансгаз Томськ» в 
реконструкції якої брала участь ТОВ «ІК «Машекспорт»реконструкції якої брала участь ТОВ «ІК «Машекспорт»
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«Про затвердження програми припинення 

виробництва і використання озоноруйнів-

них речовин на 2004−2030 рр.»

Дотепер практично не вирішено пробле-

му забруднення навколишнього середовища 

КС викидами природного газу під час пуску, 

зупинки ГПА, продувами пиловловлювачів 

та ін.

Понад чверть століття тому в газовій про-

мисловості розроблено і частково впрова-

джено комплекс науково-технічних рішень зі 

скорочення технологічних втрат природного 

газу в 2,5−3 рази. Так, ВНІПІтрансгаз розробив 

і впровадив на газорозподільних станціях 

(ГРС) принципово нову безвидаткову систему 

продування пиловловлювачів. 

Для виключення викидів газу під час пуску 

газотурбінних ГПА як робоче тіло для заміни 

використовують стиснене повітря у пусковій 

турбіні в новостворюваних ГПА і тих, що екс-

плуатуються, а також застосовують електро-

двигуни для пуску агрегатів.

Уперше в Україні пуск газотурбінних ГПА 

за допомогою електродвигунів здійснило ВАТ 

«Сумське НПО ім. М. В. Фрунзе» на агрегатах 

ГПА-Ц-16С для КС «Тарутине» магістрального 

газопроводу «Ананьїв — Тирасполь — Ізмаїл». 

Для виключення викидів газу в ході ремонту 

газопроводу застосовують перекачування 

природного газу з бездіючого у працюючий 

газопровід за допомогою пересувного ГПА. У 

ВАТ «Сумське НПО ім. М. В. Фрунзе» було роз-

роблено технічну пропозицію зі створення 

пересувного ГПА для утилізації газу під час 

ремонту газопроводів, але далі цього справа 

не пішла.

Концентрації NО
х
 у викидних газах агре-

гатів, особливо таких як ГТК−10, ГТ−750−6, 

ГТ−6−750 тощо значно перевищують гранич-

но допустимі норми. Проблема забруднен-

ня навколишнього середовища на КС окси-

дами азоту вирішується повільно і важко. 

Розробляються кілька напрямків її вирішен-

ня: створення малотоксичних камер згорян-

ня для нових агрегатів, їх реконструкція для 

експлуатованих ГПА, впорскування води, 

водяної пари в проточну частину газової 

турбіни, устаткування каталітичних реакторів 

на викидних шахтах агрегатів і т. п. Невдовзі 

проблема викидів NO
х
 з викидними газами 

газотурбінних установок (ГТУ) буде практич-

но вирішеною через організацію малоемісій-

ного спалювання газу, в тому числі каталітич-

ного, як це вже здійснюється в закордонних 

установках. 

У зв’язку з підвищенням рівня світової 

науки і техніки, міжнародного співробітни-

цтва в цьому напрямку, необхідно розробити 

єдині і жорсткіші міжнародні норми з викидів 

газотурбінних ГПА. Уже зараз можна вважа-

ти нормою величину концентрації викидів 

оксидів азоту з викидними газами нових газо-

турбінних агрегатів ≤50 мг/м3 (за О
2
=15%) 

[3]. Реальність цієї величини підтверджується 

досвідом створення ГТУ в класі потужнос-

тей до 25 МВт закордонними фірмами ABB і 

Solar, а також вітчизняним досвідом за ство-

рення парогазової установки «Водолій» НВП 

«Машпроект» і НТУУ «КПІ»[4, 5].

Шкідливий тепловий вплив на навко-

лишнє середовище поблизу КС створюється 

викидними газами ГПА. Середньозважений 

коефіцієнт ККД вітчизняних газотурбінних 

агрегатів, що перебувають в експлуатації на 

КС, складає близько 26%. У новостворених 

ГПА на базі авіаційного або суднового при-

воду він сягає 34−35% завдяки збільшенню 

початкових параметрів термодинамічного 

циклу: температури і тиску продуктів зго-

рання перед турбіною. Це означає, що тільки 

26−35% хімічної енергії газу, що спалюється в 

камерах згоряння агрегатів, використовують 

з користю. Інша частина, що складає 65−74%, 

у вигляді теплоти викидається з викидни-

ми газами в атмосферу і викликає теплове 

забруднення навколишнього середовища.

Як відомо, основним напрямком перспек-

тивного розвитку газової промисловості є 

енергозбереження, яке базується на впрова-

дженні енергетично, екологічно й економіч-

но ефективних технологій і нової техніки.

На даний час розроблено Програму 

науково-технічного прогресу газової промис-

ловості України до 2030 р., яка містить повний 

комплекс енергетично, екологічно й еконо-

мічно ефективних заходів, нових технологій і 

обладнання для транспортування газу.

Загалом у галузі визначили і частково 

реалізують на практиці такі основні шляхи 

енергозбереження: заміна морально і фізич-

но застарілих ГПА на агрегати з поліпшеними 

енергетичними і екологічними характерис-

тиками; утилізація теплових вторинних енер-

горесурсів (ВЕР) на КС з газотурбінними ГПА; 

утилізація паливних ВЕР КС під час проду-

вання пиловловлювачів, пуску, зупинки ГПА 

тощо; утилізація надлишкового тиску при-

родного газу на КС, газорозподільних стан-

ціях (ГРС), газорегуляторних пунктах (ГРП) 

крупних споживачів газу та ін.

Позитивний досвід використання частотно 

регулюючих електроприводних ГПА імпортно-

го виробництва у процесі виконання проектів 

з реконструкції електроприводних КС магі-

стрального газопроводу «Нижнєвартовський 

ГПЗ — Парабель — Кузбас» ТОВ «Газпром 

трансгаз Томськ» отриманий фахівцями ТОВ 

«ІК «Машекспорт». За їхнім проектом нині 

завершено реконструкцію і успішно експлуа-

туються дві компресорні станції, ще три — у 

стадії реконструкції. 

А у 2013 р. планується завершити рекон-

струкцію усіх шести електроприводних комп-

ресорних станцій, що дасть змогу разом з 

виведеною на проектні тиски лінійною части-

ною отримати сучасний магістральний газо-

провід, де повною мірою буде реалізовано 

нові технології диспетчерського управління, 

автоматизації технологічних процесів. Буде 

отримано додатковий зберігаючий і еконо-

мічний ефект не лише за рахунок сучасного 

компресорного устаткування, а й через роз-

рахунок і реалізацію оптимальних режимів 

транспорту газу по газопроводу в динаміці.

Реалізація цих проектних рішень з рекон-

струкції електропривідних компресорних 

станцій дасть змогу:

— підвищити надійність і безпеку експлу-

атаційної діяльності;

— забезпечити істотне зниження експлуа-

таційних витрат за рахунок якісної оптиміза-

ції режиму роботи газопроводу;

— організувати експлуатацію обладнання 

на принципах малолюдних технологій;

— підвищити економічну ефективність 

виробництва в цілому [7].

В умовах надлишку електроенергії в дея-

ких районах України, а також високих тарифів 

на електроенергію регулюючий електропри-

вод може забезпечити скорочення спожи-

вання електроенергії на 25−30%, високий 

ККД-понад 0,96%, термін служби — понад 

25 років, високу надійність роботи електро-

приводних газоперекачувальних агрегатів 

(ЕГПА), необмежену кількість запусків з гаря-

чого стану, позитивні екологічні характерис-

тики. Це робить ЕГПА перспективним для 

широкого застосування на КС газопроводів, 

у результаті чого питому енергоємність газо-

проводів можна знизити на 30− 50%, і це від-

повідатиме рівневі передових закордонних 

газотранспортних компаній.

Загальновідомо, що вуглекислота в різних 

агрегатних станах (газ, рідина, лід) використо-

вується з користю в різних галузях промисло-

вості, побуті та ін. Споживачами вуглекислоти 

Проведена оцінка 
показує, що сумар-
на потужність теплового 
потенціалу всіх газотурбінних 
ГПА газотранспортної систе-
ми України становить близько 
12 000 МВт, що майже в 2,7 
разу перевищує їхню сумарну 
номінальну потужність [6]. 

Основним шляхом боротьби з 
тепловим забрудненням навколишнього 
середовища є впровадження заходів і 
обладнання за найповнішим корисним 
використанням хімічної енергії пального. 
Розгляньмо кілька напрямків:

1. Перше і найрадикальніше — це 
створення і впровадження ГПА про-
стого циклу з високим ефективним ККД, 
що насаперед залежить від створен-
ня жаростійких матеріалів з високою 
робочою температурою для камер зго-
ряння і турбін, розроблення і впро-
вадження нових систем охолодження 
лопаток турбін.

2. Розроблення і впровадження бінар-
них і монарних парогазових установок 
(ПГУ). Прикладом монарної ПГУ є ГПА 
типу «Водолій» з низькою температурою 
викидних газів на виході, конденсацією 
водяної пари і високим ефективним ККД.

3. Утилізація і використання залиш-
кового теплового потенціалу викидних 
газів ГПА (ВЕР) у першу чергу на техноло-
гічні потреби станції. 
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є виробництва безалкогольних, слабкоалко-

гольних напоїв і розливу мінеральних вод, 

заводи (зварювальні роботи в середовищі 

вуглекислого газу) тощо. Застосовується вуг-

лекислота також у сільському господарстві 

для боротьби з гризунами і в приготуванні 

силосного корму, в парфумерній і медичній 

промисловості — як розчинник для вироб-

ництва екстрактів з рослинної сировини та ін. 

Починаючи з кінця XIX століття, вуглекислий 

газ широко використовується як вогнегасна 

речовина (ВР) у системах пожежогасіння (ПГ). 

Відповідно до загальноприйнятої думки і як 

показує практика, вуглекислий газ є ефектив-

ною, надійною, технологічною, доступною і 

дешевою ВР широкого спектра дії.

Таким чином, перед людством стоїть акту-

альна проблема створення таких технологій, 

що дають можливість одержувати вуглекис-

лоту з продуктів згоряння палив з мінімаль-

ними витратами і використовувати її як цін-

ний продукт для різних технічних і побутових 

потреб, обмежуючи при цьому її потрапляння 

в атмосферу. Вже понад півстоліття традицій-

ною є технологія одержання СО
2
 з продуктів 

згоряння вуглеводневих палив, в основному 

природного газу, з повітрям зі вмістом вугле-

кислого газу близько 9,5% через поглинання 

його розчином моноетаноламіну (МЕА).

Нами проведено дослідження можливос-

ті виробництва рідкої вуглекислоти у ком-

пактній блочно-комплектній вуглекислотній 

установці фірми «UNION ІNGЕЕRІNG» (Данія), 

використовуючи для одержання вуглекисло-

ти побічний продукт — димові гази газової 

опалювальної котельні компресорної станції. 

За результатами цих досліджень розроблено 

технічну пропозицію щодо організації вироб-

ництва рідкої вуглекислоти з димових газів 

газових опалювальних котелень на компре-

сорних станціях магістральних газопроводів 

з використанням їх вторинних теплових і 

матеріальних ресурсів.

З екологічної точки зору технічна про-

позиція спрямована на зниження викидів 

вуглекислого газу.

Колективом авторів [11] пропонується 

створити на КС з електроприводними і газо-

турбінними агрегатами, які використовують 

для власних потреб теплопостачання опа-

лювальні котельні, вуглекислотну установку 

з використанням обладнання фірми «UNION 

ІNGЕЕRІNG» (див. рисунок). 

До складу установки входять: власне вуг-

лекислотна установка 7, котельня 10 (осно-

вна або резервна), димохід роздвоєний 9 

з вбудованим шибером 8, димосос 6. При 

відкритому шибері 8 і працюючому димососі 

6 димові гази від котельні надходять у вугле-

кислотну установку 7, де і відбувається тех-

нологічний процес одержання рідкої вугле-

кислоти, а потім через димар 5 викидаються 

в атмосферу. При відключеній вуглекислотній 

установці шибер 8 перед вуглекислотною 

установкою 7 закритий. Димові гази котельні 

10 через обхідний байпас і димар 5 викида-

ються в атмосферу.

Для покриття власних потреб вуглекис-

лотної установки в насиченій водяній парі, 

електроенергії можливе використання утилі-

зованої в паровому котлі-утилізаторі теплоти 

вихлопних газів газотурбінних агрегатів КС з 

подаванням частини пари безпосередньо до 

блоків вуглекислотної установки 7, а іншої 

частини — у парогазову установку 16 для 

вироблення електроенергії. Таким чином, у 

результаті збільшиться ефективність вико-

ристання вторинних енергетичних і матері-

альних ресурсів компресорних станцій магі-

стральних газопроводів.

Оцінки показують, що за тривалості робо-

ти вуглекислотної установки 8 000 годин на 

рік, річний економічний ефект становитиме 

близько $ 500 тис., а термін окупності капіта-

ловкладень — 2 роки .

Нині на відміну від громіздких, енергоміст-

ких вуглекислотних заводів фірмою «UNION 

ENGINEERING» (Данія) випускаються компак-

тні блочно-комплектні установки з виробни-

цтва рідкої переохолодженої вуглекислоти 

(Р = 1,8 МПа, t = мінус 28°С) продуктивністю 

40, 80, 145, 285, 500 і 1000 кг/год з димових 

газів котельні вуглекислотної установки, що 

працюють по циклу середнього тиску.

Під час виробництва вуглекислоти на КС її 

надлишок може продаватися зовнішнім спо-

живачам: для систем пожежогасіння, заправ-

лення вогнегасників, заводам з виробництва 

безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, 

заводам по розливу мінеральних вод, заво-

дам для зварювання в середовищі вуглекис-

лого газу і інших цілей, підприємствам парфу-

мерної, медичної промисловості, сільського 

господарства і ін.

СО
2
 широко застосовується у процесі 

створення ефективних систем пожежогасін-

ня на об’єктах різного призначення.

На сьогодні почалося промислове осво-

єння на КС газопроводів України, Росії систем 

газового пожежогасіння із застосуванням СО
2
. 

Рідку вуглекислоту привозять і надалі мають 

намір привозити на КС з вуглекислотних 

заводів. Це вимагає фінансових витрат і не 

завжди є можливим (віддаленість КС від вуг-

лекислотних заводів, важкодоступні райони 

розміщення КС). Більш економічно вигідним 

і зручним є варіант організації виробництва 

рідкої вуглекислоти безпосередньо на КС.

Примітно, що тільки газо-
транспортні підприємства 
України при середньорічному 
споживанні природного газу 
в рік викидають в атмосферу 
4,5 млрд м3 вуглекислого газу. Широкі перспективи має вугле-

кислота і у паливно-енергетичному 
комплексі. Це:

— нагнітання СО2 у нафтові пласти з 
метою радикального підвищення нафто-
віддачі;

— застосування СО2 як буферної 
подушки під час видобування газу з виро-
блених родовищ і у процесі експлуатації 
підземних сховищ газу;

— профілактика вугільних шахт від 
вибухів метану за рахунок його періо-
дичного (раз у кілька років) витиснення 
за допомогою СО2 і використання метану 
як палива;

— спалювання твердих палив з рідким 
шлаковидаленням і поділом шлаків на 
цінні феросплави і високоякісні гідро-
фобні силікати;

— вуглекислотно-киснева газифіка-
ція вугіль з одержанням газів з високою 
теплотою згоряння;

— флотаційне збагачення низькосорт-
них вугіль у рідкій вуглекислоті. 

Реконструкція і технічне переозброєння електропривідної Реконструкція і технічне переозброєння електропривідної 
компресорної станції ТОВ «Газпром трансгаз Томськ»компресорної станції ТОВ «Газпром трансгаз Томськ»
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Як показують проектні розробки і техніко-

економічні розрахунки, серед зазначених 

вище можливостей одним з найбільш ефек-

тивних напрямків є автономне енергопоста-

чання нафтогазових родовищ з накачуванням 

СО
2
 у нафтові пласти з метою підвищення 

нафтовіддачі. Для цих цілей ефективним є 

використання попутних нафтових газів.

Багаторічний досвід експлуатації нафтових 

родовищ США показує, що за рахунок нагні-

тання СО
2
 у нафтові пласти забезпечується 

підвищення нафтовіддачі до 86−94%, у той 

час як середнє значення цього показника в 

країнах СНД (наприклад, Росії) не перевищує 

30% [12].

ВИСНОВКИ
Значні обсяги вторинних енергоресурсів 

на КС магістральних газопроводів, спричи-

нені невисоким ККД агрегатів, застосуванням 

ресурсовитратних технологій, використову-

ються не повністю і, в основному, викидають-

ся в атмосферу, забруднюючи навколишнє 

середовище. Тому великі резерви енергоре-

сурсозбереження можуть бути реалізовані 

через:

— використання вторинних енергоресур-

сів — пальних, теплових і надлишкового 

тиску газу з використанням сучасних техно-

логій і обладнання; 

— модернізацію і заміну застарілих ГПА 

на сучасні агрегати з ККД 34−35%, а також 

модернізацію камер згорання ГПА;

— застосування в ГТС України сучасних 

ЕГПА з регулюючим електроприводом.

До теперішнього часу в Україні, в осно-

вному, вже розроблено достатню кількість 

екологічних енерго- та ресурсозберігаю-

чих технологій і обладнання для КС магі-

стральних газопроводів. Вони дають змогу 

вже зараз значно збільшити ефективність 

використання природного газу на комп-

ресорних станціях і в перспективі пере-

творити їх у відносно екологічно чисті 

енерготехнологічні комплекси комбіно-

ваного виробництва різних видів енергії 

(механічної, електротехнічної, теплової) і 

води (у разі впровадження парогазових 

установок типу «Водолій»). Для проведен-

ня і впровадження цих робіт необхідні 

значні інвестиції, а також підтримка на 

законодавчому рівні.
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Основні транзитні магістральні газопро-

води української газотранспортної 

системи (ГТС) діаметром 1400 мм і 

пропускною здатністю 30 млрд м3 газу за рік 

— «Союз» (Оренбург — Західний кордон) і 

«Уренгой — Помари — Ужгород» в комплексі 

з компресорними станціями будувались і вво-

дились в експлуатацію протягом 70-х, 80-х 

років минулого століття. Постачальником 

систем автоматичного керування, захистів га-

зоперекачувальних агрегатів був провідний 

світовий виробник — General Electric. У період 

введення КС в експлуатацію вищевказані 

релейно-напівпровідникові системи автома-

тичного керування (САК) типу «Спідтронік» 

були передовим досягненням на сучасній, 

на той час елементній базі, проте протягом 

тривалої (понад 30 років) експлуатації, в міру 

фізичного і морального старіння, надійність 

роботи обладнання автоматики значно зни-

зилась. 

Серед 50-ти відмов у роботі засобів автома-

тизації ГПА, зафіксованих в Об’єднаному дис-

петчерському управлінні за 2011 р., найбільшу 

частину — 30% становлять саме збої САК типу 

«Спідтронік».

Нижче наведено основні технічні рішення, 

реалізація яких протягом 2005—2011 рр. дала 

змогу продовжити термін експлуатації САК типу 

«Спідтронік» на КС «Богородчани», адаптувати 

сучасні мікропроцесорні засоби автоматизації 

до існуючих транзисторно-релейних систем 

керування, зменшити кількість хибних аварій-

них зупинок технологічного обладнання. 

На компресорній станцій №21 магістраль-

ного газопроводу «Союз»: 

1. Під час проведення середніх і капіталь-

них ремонтів САК ГПА сигнальну проводку в 

межах рам турбіни і нагнітача замінено на нові 

кабелі, в термостійкій ізоляції (всього 3,5 км).

2. Ненадійні перетворювачі тиску, перепа-

ду тиску антипомпажних систем захисту нагні-

тачів з 4-провідною схемою підключення замі-

нено на мікропроцесорні датчики «Хонівел» 

типу STG 97, STD 924, Rosemount TG 4A (див. 

рисунок) з струмовим вихідним сигналом і 

двопровідною схемою підключення (всього 

21 перетворювач).

3. В системах контролю рівня антифризу 

в розширювальних баках на ГПА, мастила в 

маслобаках турбін, крім штатних контактних 

сигналізаторів, додатково змонтовано мікро-

процесорні датчики «Хонівел», типу STD 110, 

STD 924 (всього 14 шт.) з видачею світлової 

і звукової попереджувальної сигналізації на 

головний щит управління (ГЩУ), з відобра-

женням і архівацією значення рівнів антифри-

зу і масла на ПК змінного інженера.

Підвищення надійності роботи 
систем автоматичного керування
Авторами статті запропоновано варіант підвищення надійності роботи систем автоматичного 

керування типу «Спідтронік» газоперекачувальних агрегатів. Такі нововведення впроваджено у 

виробничий процес Богородчанського ЛВУМГ, а саме на компресорних станціях № 21 та № 29 

магістральних газопроводів «Союз» та «Уренгой — Помари — Ужгород». 

І. М. Вовк 
З. Й. Концур 
В. В. Павлик 
Богородчанське ЛВУМГ

Сусак Олександр Михайлович, канд. техн. наук, 
доцент кафедри транспорту і зберігання нафти і газу 
Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу 

У статті наводиться чітко викристалізувана технічна інформа-
ція, яка дає можливість продемонструвати досвід модернізації 
систем автоматичного керування газоперекачувальними агрега-
тами з метою зменшення аварійних зупинок. 

Вважаю, що отримані авторами результати є корисними для 
інших спеціалістів та фахівців в області компресорного обладнан-
ня та автоматизації виробничих процесів.

Для подальшої практичної роботи над удосконаленням систем автоматичного керу-
вання роботою компресорних станцій, дана стаття є корисною. 

Сучасні перетворювачі тиску, перепаду тиску Сучасні перетворювачі тиску, перепаду тиску 
в системі антипомпажного захисту ГПАв системі антипомпажного захисту ГПА
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4. Ненадійні контактні датчики темпера-

тури масла на зливі з підшипників нагнітачів, 

температури газу на нагнітанні замінені на 

сучасні термоопори з класом допуску А в 

комплекті з перетворювачами опору в уні-

фікований струмовий сигнал типу БПО-32 

(всього 35 комплектів) і мікропроцесорними 

регуляторами МТР-8 «Мікрол» (рисунок). 

5. Ненадійні контактні датчики тиску газу 

на нагнітанні семи ГПА, тиску масла змащу-

вання підшипників компресора замінено на 

інтелектуальні датчики «Хонівел» типу STG 97, 

STD 930 (всього 14 шт.).

6. В електронних платах систем керування 

ГПА електролітичні конденсатори, які втратили 

ємність, замінено на нові (всього ~3 тис. шт.)

7. Зняті з виробництва імпортні сигнальні 

лампочки розжарювання в щитах керуван-

ня ГПА замінено на довговічні енергоощадні 

світлодіоди.

На компресорній станції № 39 магістраль-

ного газопроводу «Уренгой — Помари — 

Ужгород»: 

1. Під час проведення середніх і капіталь-

них ремонтів САК ГПА замінено термостійку 

сигнальну проводку в межах рам турбіни і 

нагнітача (всього 2,5 км), в тому числі штатну 

неброньовану термокомпенсаційну проводку 

у вихлопних відсіках замінено на броньовану 

в подвійній ізоляції. 

2. Ненадійні перетворювачі перепаду 

тиску антипомпажних систем захисту нагні-

тачів замінено на мікропроцесорні датчики 

«Хонівел» типу STD 924, STD 975 з струмовим 

вихідним сигналом (всього шість перетво-

рювачів). 

3. У системах контролю рівня мастила 

в маслобаках турбін, крім штатних контак-

тних сигналізаторів, додатково змонтовано 

мікропроцесорні датчики «Хонівел» типу 

STD 924 з видачею світлової і звукової попе-

реджувальної сигналізації на головний щит 

управління і з відображенням і архівацією 

значення рівнів масла на ПК змінного інже-

нера.

4. За допомогою імпульсних перетворю-

вачів напруги PH 300, змонтованих в щитах 

управління ГПА, проводка «–» 24 В релей-

них захистів ГПА гальванічно ізольована від 

корпусів технологічного обладнання, при 

закороченні на корпус «+» проводки 24 В 

ГПА аварійно не зупиняється — спрацьовує 

попереджувальна сигналізація. 

5. В електронних платах систем керуван-

ня ГПА електролітичні конденсатори, які 

втратили ємність, замінено на нові (всього 

~1,2 тис. шт.)

6. Зняті з виробництва імпортні сигнальні 

лампочки розжарювання в щитах керуван-

ня ГПА замінено на довговічні енергоощадні 

світлодіоди.

Вищевказані заходи значно підняли 

надійність, інформативність систем автома-

тичного керування ГПА КС «Богородчани» 

типу «Спідтронік» — протягом 2011 р. на 

КС-21 «Союз», КС-39 «Уренгой — Помари — 

Ужгород» не зафіксовано жодної аварійної 

зупинки з причини відмов систем автома-

тики. ТТ
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Схема заміни контактних датчиків 26GA, GT; 38QA, QT-1,2,3,4

Монтаж  мікропроцесорних датчиків тиску в щиті автоматики газового нагнітача Монтаж  мікропроцесорних датчиків тиску в щиті автоматики газового нагнітача 

Монтаж  термоопорів в обв’язці газового нагнітачаМонтаж  термоопорів в обв’язці газового нагнітача
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— Тадею Станіславовичу, яким був 
Ваш перший виробничий досвід у газо-
вій промисловості?

Вперше я брав участь у ліквідації аварії на 

газопроводі «Опари — Самбір — Стальова 

Воля», яка виникла взимку 1956 р. Мені пощас-

тило, що члени бригади виявились високо-

кваліфікованими спеціалістами та доброзич-

ливими людьми. 

Із-за снігопадів та снігових заметів ми, 

члени аварійно-відновлювальної бригади з 

Опар, до місця аварії, на відстані понад 60 км, 

добирались на санях-салазках, причеплених 

до трактора тягача.

Щоб не замерзнути, нам, членам бригади, 

довелось не один кілометр пробігти поряд 

з трактором, поки дістались до 

місця аварії.

Я ніколи не бачив і не брав участі 

у ліквідації аварії на газопроводах 

і практично під час ліквідації її на 

газопроводі «Опари — Самбір — 

Стальова Воля» виконував роль спо-

стерігача.

Всі члени бригади давали мені 

зрозуміти, що я також беру активну 

участь в цих ліквідаційних роботах, 

підкреслювали мою роль, як керів-

ника робіт, хоча знали мою необіз-

наність в цих питаннях.

Не менш важливий досвід, я 

отримав в 1957 році, займаючи поса-

ду начальника Хідновицької газової 

дільниці мені довелось згідно з при-

писом інспекції Держгіртехнагляду 

ліквідувати «грифони» газу на 

територіях сіл Хідновичі, Поповичі, 

Плюшевичі Ніжанковицького р-ну шляхом лік-

відації аварійних свердловин і капітального 

ремонту діючого фонду свердловин, пробуре-

них під час німецької окупації.

— В чому полягала складність таких 
робіт?

Складність в вирішенні цієї задачі полягала 

в тому, що не було жодної документації та 

інформації, як бурились ці свердловини, як 

вони облаштовані і т. д. У процесі проведення 

робіт виявилося, що на багатьох свердлови-

нах обсадні колони не були спущені до вибоїв, 

цементні кільця за ними не були підняті до 

гирла тощо. На свердловині, яка знаходить-

ся в центрі села Поповичі, на віддалі 100 м 

від церкви і 50-60 м від житлових будинків 

обсадна колона була спущена лише на 240 м 

і зацементована. Стовбур свердловини від 

240 м до вибою був відкритий (не обсаджений 

колоною), закачаний глинистим розчином, 

який дегазувався і газ виходив на поверхню у 

багатьох місцях, як на полі, так і в самому селі.

Під час розбурювання цієї цементної «склян-

ки» в обсадній колоні (ніхто не знав довжини, а 

також на яку глибину спущено колону), стався 

викид шарошечного долота з 240 м. п. буриль-

ними трубами і відкритий фонтан.

На щастя, газоносний пласт, на який була 

пробурена свердловина, був малопотужний, 

так звана «лінза» і свердловиною не повністю 

пробурений, а лише відкрита покрівля пласта, 

тому тиск газу на гирло свердловини швид-

ко знизився на 3-4 атм, що дало можливість 

досвідченій бригаді з капремонту свердло-

вин швидко приборкати фонтанування газу 

з свердловини і закачати її глинистим роз-

чином. 

У подальшому треба було розбурити гли-

нистий пласт до підошви і всю свердлови-

ну зацементувати. Буровий інструмент був 

викинутий «подушкою» газу, що накопичився 

від газоносного пласта до цементної «склян-

ки» в обсадній колоні. Але оскільки викинуті 

бурові труби порвали дротяні проводи теле-

фонного зв’язку на Польщу, між прикордон-

ними заставами, між населеними пунктами 

сіл Ніжанковицького і Самбірського районів, 

мені довелось довго давати пояснення — чим 

була спричинена така «диверсія» очолюваної 

мною «фірми».

— Який виробничий випадок Вам най-
більше запам’ятався?

Запам’ятався випадок пізньої осені — за 

сльотавої погоді проводилося випробуван-

ня на міцність збудованого газопроводу 

«Романівка — Самбір» газом зі свердловини 

Рудківського родовища. Під час випробування 

сталося 70 розривів газопроводу, при чому всі 

по тілі труби. Труби були браковані.

А досвід, як не потрібно робити, я одержав, 

коли вводив в експлуатацію Рудківське газо-

конденсатне родовище, яке не було відповід-

но облаштоване для експлуатації.

Будки операторів і замірних дільниць були 

без опалення, освітлення, зв’язку, а деякі навіть 

без дахів. Циклонні сепаратори та деякі шлей-

фи свердловин не були засипані. 

Не було промислової дороги і жодних 

під’їзних доріг до циклонних сепараторних 

Власний рецепт успіху 
Тадея Михалевича
14 липня 2012 року виповнюється 80 років Тадею Станіславовичу Михалевичу, керівнику 

Об’єднаного диспетчерського управління АТ «Укргазпром». В інтерв’ю відповідальному 

секретарю журналу «Трубопровідний транспорт» Максиму Білявському ювіляр розповів про те, 

як розвивалась газова промисловість та створювалось Об’єднане диспетчерське управління. 

Тадей Михалевич: «Я був 
свідком того, як з придатку до 
нафтової газова промисло-
вість перетворилась у могут-
ню енергетичну галузь». 

Тадей Михалевич під час виступуТадей Михалевич під час виступу
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пунктів, конденсатозбірників на газозбірному 

колекторі. Не було вирішене питання як зби-

рати конденсат з сепараторних пунктів, кон-

денсатовловлювачів і куди його дівати. 

Між іншим, об’ємні сепаратори виготов-

лялися та випробувалися безпосередньо на 

дільниці, заводських на той час не існувало. 

На перший погляд у цьому немає нічого 

надзвичайного, проте працівники бригади 

не тижнями і навіть не місяцями, а більше 

як по півроку перебували у відрядженні в 

Хідновичах, де не було належних побутових 

умов. Найближчі заклади харчування були 

в Ніжанковичах та Самборі за 18—20 км від 

місця проведення робіт, тому працівники 

самі готували собі їжу з продуктів, привезе-

них з дому. 

Так вчиняти могли люди, які любили свою 

справу! І таких було сотні, всіх не перерахуєш! 

До речі, не був готовий до роботи і заново 

набраний з навколишніх сіл і м. Комарно пер-

сонал операторів, який пройшов лише корот-

кострокове технічне навчання, без практики 

на виробництві. Але зимою, не дивлячись на 

такі недоробки, поступило розпорядження 

ввести в експлуатацію промисел і надати газ 

в Польщу.

Значний внесок в те, що Рудківське газо-

конденсоване родовище було введено в екс-

плуатацію і експлуатувалось без аварій за 

таких порушень технологічного процесу і пра-

вил техніки безпеки, зробили: Роман Гімер, Ігор 

Гордій, Богдан Вовк, які в той час були молоди-

ми спеціалістами і займали посади лише опе-

раторів з видобутку газу 7-го розряду.

— Ви стояли у першоджерел створен-
ня Об’єднанного диспетчерського управ-
ління. Як це було?

Будучи у відрядженні в Стрий ському газо-

промисловому управлінні начальник відділу 

кадрів Укргазпрому Віктор Аушев 

запропонував мені посаду началь-

ника Полтавського газопромисло-

вого управління. Коли я приїхав 

в Київ на «оглядини», Володимир 

Максимів та Роман Макар запро-

понували мені замість керівника 

Полтавського управління посаду 

головного диспетчера диспетчер-

ської служби, яку ще потрібно було 

створити у ВО «Укргазпром». 

На той час до складу ВО «Укр-

газ пром» входили лише Львів ські, 

Івано-Франківські та Пол тавські 

газові промисли. Інші газовидобувні 

підприємства підпорядковувались 

Об’єднанню «Східгазвидобуток», а 

управління магістральних газопро-

водів — головному управлінню магі-

стральних газопроводів Міністерству 

газової промисловості. 

Роботу в диспетчерській службі 

Укргазпрому ми почали, маючи один 

однотумбовий стіл і один стілець 

в геологічному відділі на чотирьох 

чоловік. З оснащення — рахівницю і 

свої власні логарифмічні лінійки.

Штат був такий — я, головний диспетчер, 

Богдан Бабій (запрошений з Шебелинського 

газопромислового управління — ред.), Федір 

Гоцій (запрошений з Пасічнянського управлін-

ня магістральних газопроводів — ред.) та Раїса 

Артьомова з Львівгазу. 

— Чим ви керувались у процесі роз-
робки методики роботи Об’єднаного 
диспетчерського управління?

Перш за все — виробничим досвідом! 

Наших функцій, завдань, програми діяльності, 

нам ніхто не називав. Ми самі їх визначили, 

придумували різні форми інформацій, зве-

день, звітів тощо. Рисували з пам’яті, схеми 

збору, транспортування газу тощо. Десь 

через півтора місяця ми «розширились» по 

площі — нам виділили два письмові столи і 

три стільці в кабінеті профспілки Київського 

управління магістральних газопроводів, теле-

фон, арифмометр. 

Зв’язок з підприємствами ми здійснюва-

ли спочатку по міжміському зв’язку, а потім 

керівництво ВО «Укргазпром» домовилося з 

Київським управлінням магістральних газо-

проводів і ми користувалися їхнім зв’язком.

Згодом Укргазпром поступово почав при-

бирати в своє підпорядкування, спочатку в 

оперативне керівництво, а згодом в адміні-

стративне підпорядкування, всі бурові, газо-

видобувні, газотранспортні, будівельні під-

приємства України. Після чого функції, задачі 

диспетчерської служби значно зросли і існу-

юча диспетчерська служба Укргазпрому аж 

ніяк не могла справитися з таким великим 

обсягом робіт.

Тоді я запропонував керівництву Укргаз-

прому створити Об’єднане диспетчерське 

У 2012 році Об’єднаному 
диспетчерському управлін-
ню ДК «Укртрансгаз» випо-
внюється 45 років, тому 
спеціальний випуск журналу 
«Трубопровідний транспорт», 
який вийде до Дня нафтової 
газової та нафтопереробної 
промисловості, буде присвя-
чений його історії створення 
та розвитку. 

Тадей Станіславович у відрядженніТадей Станіславович у відрядженні
на Шебелинському газовому промисліна Шебелинському газовому промислі

Тадей Михалевич разом із колегами на Тадей Михалевич разом із колегами на 
Стрийському газовому промисліСтрийському газовому промислі
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управління за аналогом ОДУ Міністерства 

газової промисловості, звичайно, з набагато 

скромнішим штатним розкладом. Керівництво 

Укргазпрому погодилось з моєю пропози-

цією, тим більше, що в штатному розкладі 

Укргазпрому були відсутні: відділ з транспор-

тування газу, відділ компресорних станцій, 

відділ з буріння свердловин, відділ енерге-

тики, малочисельний відділ з капітального 

будівництва.

Враховуючи, що в той час Україна займала 

перше місце за об’ємами видобутку газу в СРСР, 

значно зросли обсяги бурових робіт, тран-

спортування газу, будівництва магістральних 

газопроводів, експортні поставки газу (до вве-

дення транзитних магістральних газопроводів 

експортні поставки газу здійснювались тільки 

за рахунок родовищ України), Мінгазпром дав 

згоду на створення Об’єднаного диспетчер-

ського управління Укргазпрому. 

Спочатку були створені служби (так вони 

тоді називались): диспетчерська служба з 

видобування та транспортування газу; диспет-

черська служба з капітального будівництва; 

диспетчерська служба з буріння свердловин; 

служба режимів роботи газопроводів; служба 

балансів і обліку газу. Згодом, в ОДУ було ство-

рено ще дві служби: диспетчерська служба 

з підземного зберігання газу і служба контр-

олю за раціональним використанням паливо-

енергетичних ресурсів.

— Збільшення кількості служб вима-
гало розширення кількості працівників. 
Як проводилась кадрова політика?

На той час Рада Міністрів УРСР дала дозвіл 

Укргазпрому на завезення в Київ із підпри-

ємств лише вісім спеціалістів. Решту працівни-

ків довелось наймати шляхом «виманювання» 

з київських проектних, науково-проектних, 

наукових інститутів нафтогазового профі-

лю, в т.ч. і з Академії наук України, а також 

Укрнафти. Був великий спротив зі сторони 

закладів, з яких ми «переманювали» спеціа-

лістів, так як в той час в СРСР велась боротьба 

з плинністю кадрів.

Ці працівники — колишні молоді спе-

ціалісти, яким за законом організації, у які 

вони прийшли після закінчення інститу-

ту, виділили квартири. Тому керівництво 

таких організації неодноразово скар-

жилося Олександру Туманову на мене, 

а на Олександра Георгійовича — в Раду 

Міністрів України. 

Туманов мене злегка посварював за такі 

дії, але у мене іншого виходу не було. Таким 

чином в ОДУ були прийняті на роботу такі спе-

ціалісти, як Богдан Клюк, Юрій Немченко, Ігор 

Пономаренко, Юрій Чушкін, Орест Микитин та 

багато інших. 

Відносно за короткий термін в ОДУ вдалося 

створити дієздатний колектив, з людей моло-

дого і середнього віку, висококваліфікованих 

спеціалістів, ініціативних працівників, який 

повністю справлявся з покладеними на нього 

складними завданнями. 

— Тадею Станіславовичу, Ви неодно-
разово у складі державних делегацій 
були у відрядженнях закордоном. Що 
Вам найбільше запам’яталось?

Я почав їздити у відрядження за кордон 

ще за радянських часів. На мене, насамперед, 

справив враження високий рівень виробни-

чої дисципліни, автоматизація виробничих 

процесів, телемеханіка, оснащення робочих 

місць комп’ютерами і всім іншим, необхідним 

для успішної роботи. У нас такого і в помині 

тоді не було. Практично всі інженерно-технічні 

працівники, крім своєї мови, володіли англій-

ською мовою, а в тодішній Чехословаччині 

за володіння іноземними мовами працівники 

одержували додаткову оплату. Всі спеціалісти 

високої кваліфікації дуже відповідально стави-

лися до виконання своїх функцій.

— Яким Ви бачите подальший розви-
ток вітчизняної газотранспортної сис-
теми? 

Газотранспортна система України унікаль-

на, разом з потужними підземними сховища-

ми газу вона здатна забезпечувати надійне 

безперебійне постачання газу як власним 

споживачам, так і задані транзитні поставки 

російського газу. Навіть у разі непередбачува-

них ситуацій на магістральних газопроводах, 

не кажучи вже про нерівномірність відбирань 

газу з неї, пов’язаних з температурними коли-

ваннями навколишнього повітря.

Можна навести такий приклад з моєї 

практики. На території Росії (в літній період 

року — ред.) стався розрив газопроводів і 

у газотранспортній системі України повніс-

тю припинилась подача газу газопроводами 

«Уренгой — Помари — Ужгород», «Прогрес». 

Щоб не зірвати експортні поставки газу ми 

зупинили закачування газу у всі підземні схо-

вища газу і протягом декількох годин включи-

ли їх на відбір газу. Країни-імпортери навіть не 

відчули, що були якісь непередбачені ситуації 

в подачі газу.

З будівництвом газопроводу «Південний 

потік» газотранспортна система України втра-

тить статус транзитної держави. Може, в даній 

ситуації, як вихід, є створення трьохсторон-

нього консорціуму.

Тадей Станіславович разом з колегами Тадей Станіславович разом з колегами 
в Об’єднаному диспетчерському управліннів Об’єднаному диспетчерському управлінні

Зустріч з колегами РургазуЗустріч з колегами Рургазу
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— Безперечно Ви успішний топ-
менеджер! Який рецепт Вашого успіху?

Мій рецепт успіху ґрунтується на першому 

виробничому досвіді — вмінню працювати. 

Бути ввічливим, доброзичливим, однаково 

ставитися як до інженерно-технічних праців-

ників, так і до робочих, прислухатися до їх 

пропозицій, порад, сприяти підвищенню їх 

кваліфікації, самому вчитись в них, переймати 

їх досвід в роботі, не боятися визнавати, що 

їхня пропозиція в вирішенні деяких конкрет-

них питань правильніша моєї. 

Тому, де б я не працював, в Опарах, 

Хідновичах, Рудках, Угерсько, Більче-Волиці, я 

організовував курси навчання з підвищення 

кваліфікації працюючих працівників, майже 

на всіх був одним із викладачів. Працюючи в 

ОДУ на посаді начальника протягом майже 

24 років, я також всесторонньо підтримував 

ініціативи працівників управління, давав їм 

можливість самостійно вирішувати виробничі 

питання, що входили в їхню компетенцію, без 

зайвих попередніх узгоджень, направляв їх 

на всі, які лише існували курси з підвищення 

кваліфікації. Працівники ОДУ постійно виїж-

джали для ознайомлення з виробництвом на 

компресорні станції і інші об’єкти ГТС, на газо-

промисли.

За таку свою діяльність в доброму розу-

мінні слова я «поплатився», бо в подальшо-

му багато працівників ОДУ значно «пере-

росли мене» кар’єрно, стали видатними 

спеціалістами, керівними працівниками; як 

Мирослав Химко, Богдан Клюк, Богдан Бабій, 

Володимир Балінський, Юрій Немченко, Ігор 

Пономаренко та інші.

— Напередодні Вашого 80-літнього юві-
лею дозвольте від імені редакції журналу 
«Трубо провідний транспорт» побажати 
Вам невичерпного оптимізму, міцного 
здоров’я та щасливого довголіття! ТТ

Довідка ТТ
Михалевич Тадей Станіславович
Народився 14 липня 1932 р. в м. Бориславі Львівської області в сім’ї робочих. Закінчив у 1955 р. Львівський політехнічний інститут, 

одержавши спеціальність «гірничий інженер з розробки нафтогазових родовищ». Деякий час працював в Башкирії в нафтогазовому 
управлінні «Аксаковнафта».

Розпорядженням Управління керівних кадрів Міністерства нафтової промисловості був переведений в Об’єднання «Укргаз» для 
направлення на роботу на Шебелинську газоконденсатну дільницю Опарського укрупненого газопромислу.

Оскільки в той час на Шебелинському родовищі велись лише бурові роботи, він був тимчасово зарахований на посаду оператора 
7 розряду Опарського газопромислу, а в 1956 році — начальником Хідновицької газової дільниці Опарського укрупненого газопро-
мислу. В 1957 році Михалевич Т. С. був переведений на посаду інженера новоствореної Рудківської газової дільниці, а після з’єднання 
Опарського укрупненого газопромислу зі Стрийським призначений на посаду майстра по видобутку газу Рудківсько-Хідновицької газо-
вої дільниці. В 1958 році був переведений на посаду майстра по видобутку газу Угерської газової дільниці.

У січні 1961 р. призначений старшим інженером-заступником завідуючого Угерським газопромислом.
В травні того ж року був переведений на новостворений Більче-Волицький газопромисел на посаду старшого інженера — заступ-

ника завідуючого промислу. 
У 1965 р. був призначений старшим інженером-диспетчером Виробничо-диспетчерської служби Стрийського газопромислового 

управління, а в 1966 р. — начальником цієї служби.
В жовтні 1967 р. Михалевич Т. С. обійняв посаду головного диспетчера диспетчерської служби Виробничого управління «Укргазпром», 

а в березні 1968 р. став головним диспетчером Об’єднаного диспетчерського управління, яке створив за підтримки начальника 
Укргазпрому Олександра Туманова та головного інженера Володимира Максиміва, заступника начальника по видобутку і транспорту-
вання газу Романа Макара.

У 1973 році Михалевич Т. С. був призначений начальником Об’єднаного диспетчерського управління.
Після важкої хірургічної операції за власним бажанням Михалевич Т. С. був звільнений з посади начальника ОДУ і призначений на 

посаду заступника начальника ОДУ, на якій пропрацював до липня 2004 р. 
В 72-річному віці він вийшов на пенсію, маючи стаж роботи в газовій промисловості 49 років.
Михалевич Т. С. — основоположник створення інфраструктури диспетчерської служби газотранспортної системи України, керівник 

робіт із забезпечення надійної роботи ГТС України та безпосередній організатор координації дій між газовидобувними, газотранспорт-
ними підприємствами та споживачами газу.

Ним були започатковані ділові партнерські взаємини між ОДУ Укргазпрому, центральним диспетчерським управлінням ВАТ 
«Газпром», диспетчерськими службами Європейських країн-імпортерів російського газу.

Михалевич Т. С. — висококваліфікований, технічно грамотний спеціаліст газової промисловості, досвідчений керівник, здібний орга-
нізатор. На будь-якій посаді користувався великим авторитетом співробітників, повагою за доброзичливість, почуття гумору, уміння 
підтримати в тяжку хвилину. Характерною рисою його діяльності було те, що він не боявся труднощів в роботі, незручностей в побуті і 
безвідмовно йшов працювати на новостворені газопромисли, організації.

За особистий внесок в розвиток газотранспортної системи України та сумлінну працю Михалевича Т. С. нагороджено: грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР; Знаком «Заслужений працівник Укргазпрому»; «Ветеран праці Укргазпрому»; «Почесною відзнакою 
НАК «Нафтогаз України» І ступеня»; Пам’ятною медаллю Виконкому Ради Економічної Взаємодопомоги «За будівництво магістраль-
ного газопроводу «Союз»; присвоєно звання «Отличник Министерства газовой промышленности»; «Почетный работник газовой 
промышленности»; «Ветеран труда газовой промышленности». 

Чисельними Почесними грамотами Укргазпрому, Укртрансгазу, Грамотою Держав ного комітету нафтової та газової промисловості. 

Тадей Михалевич разом з колективом Об’єднаного Тадей Михалевич разом з колективом Об’єднаного 
диспетчерського управліннядиспетчерського управління



Трубопровiдний транспорт | №3(75) 201230

Д
О

З
В

ІЛ
Л

Я

ДЕНЬ ПЕРШИЙ.
Виступ, що яскраво відкрив фести-

валь. Апарат ДК «Укртрансгаз».
Серед колективів-учасників — справ-

жніх майстрів сцени, натхненних та залю-

блених у пісню, художнє слово, танець чи 

декоративно-прикладне мистецтво, свої 

концертні номери показали й працівники 

апарату компанії. 

Її «народні» — бо з народу! — артисти, 

які обіймають посади водіїв, начальників 

відділів, провідних інженерів, економістів 

та працівників культурно-освітницького 

напряму, за багато років виступів зуміли 

досягти багатожанровості номерів у вико-

навців, підвищити свою майстерність та 

художній рівень репертуару, органічно 

поєднати в ньому слово і мелодію, вдало 

підібрати саме свій номер для кожного 

артиста.

Ось виводить свою «Колискову» квін-

тет у складі Лесі Вачевської, Юлі Вербенко, 

Наталії Бортник, Ірини Юрченко та Наталії 

Стрекаловської, тут «Три зорі» своїм оригі-

нальним голосом «засвітила» Леся Вачевська, 

а там у її ж виконанні вже закувала «Зозуля»... 

Олександр Юрченко, Оксана Олійник та 

Юлія Чередніченко виконали «Святкову» та 

«Для тебе», а дует у складі Лесі Вачевської та 

Олега Марущака — «Не жди меня» із автор-

ського репертуару Г. Лепса. Складалося вра-

ження, що під час концерту глядачі чули, як 

одгуркотіли талі води, а з благословенних 

рідних долів спадала туманів пелена... Аж 

ось під цвітіння «Яблуні», яку прочитала Леся 

Вачевська, закохані толочили засвіт росні 

трави, а трохи ближче до літа всі побачили, як 

день купався в буйнім житі, за яким ще через 

місяць-два відшелестить яблуневе листя... 

Тему природи й кохання доповнювали пісні 

минулих літ, а на закінчення програми колек-

тив у складі вже згаданих артистів виконав 

пісню «Газовикам» (сл. і муз. Ірини Юрченко). 

Сьомий фестиваль 
самодіяльної творчості
З 22 по 24 травня 2012 року в м. Яремче Івано-Франківської обл. відбувся VII фестиваль-

конкурс художньої самодіяльної творчості працівників ДК «Укртрансгаз». Тут змагались 

за право стати кращими 160 учасників з 12-ти філій Компанії. Три дні вирувало 

фестивальне свято, щоб ще сильніше сплести дружні зв’язки колег-газовиків.

М. Ф. Чужа
Кременчуцьке ЛВУМГ

Саме колектив «Шоу на 
трубі» є одним з найцікавіших 
аматорських колективів 
компанії, завдяки невичерпно-
му ентузіазму його основних 
учасників.

Урочисте відкриття фестивалюУрочисте відкриття фестивалю
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Окремі номери були об’єднані в панорамну 

компоновку, що додавало нових природних 

забарвлень усій програмі.

Приємно усвідомлювати, що за годину 

колективу самодіяльних артистів апарату 

ДК «Укртрансгаз» вдалося досить успішно 

втілити свій задум, головним змістом якого 

було порадувати піснею і словом вдячного 

глядача, який би від почутого та побачено-

го світився на сім небес. Варто додати, що 

Олег Марущак був відзначений в іще одно-

му жанрі — малюнку, де його пастельні 

та виконані олівцем роботи сподобалися 

багатьом глядачам та членам журі.

На сцені їх було лише троє.
Але ж яка сила в їхньому виступі! 
Філія «Агрогаз»!

Програма самодіяльних митців філії 

«Агрогаз» трималася на майстерності 

невеликого, але досить «врожайного» на 

високе мистецтво колективу, до складу 

якого входили провідні виконавці, серед 

яких Інна В’ялова та Наталія Зубко. Їхні 

пісні «Питай», «Не високо сонце сходить», 

«Приречена», що лунали зі сцени, а також 

твори Миколи Шкурпели у виконанні 

їхнього колеги Юрія Кравця (представ-

ника колективу «Прикарпатської ватри»), 

мали не тільки свою колористику і своє 

забарвлення, але й посріблений творчий 

дух, що згодом привів їх до повторного 

виступу під час гала-концерту.

Згадані твори виділялися своєю укра-

їнською інтонацією, а самодіяльні артисти 

голосовим багатством, яке вдало доповню-

валося сюжетно-композиційними прийо-

мами та яскравими костюмами. Здавалося, 

що разом з піснею зі сцени чулися потоки 

живої, ясної й цілющої вранішньої роси 

— так щедро сміялася радісна краса ото-

чуючого світу.

Найвищої похвали отримали роботи митця 

Юрія Губарчука, який виставив на оглядини 

твори з різьби по дереву. Твори надзвичайної 

краси й глибокого змісту, які органічно пере-

плітаються з поетичною канвою і являють нам 

дивовижну цільність багатогранного таланту 

цього самобутнього майстра.

Справжній театралізований концерт.
Вміло будуємо ваш настрій. 
БМФ «Укргазпромбуд».

Маючи у своєму доробку вокальні 

номери «Я тебя никогда не забуду», у 

виконані дуету Олени Жабокрицької та 

Володимира Яшнікова, сольні пісенні («Ой 

верше, верше» — Жанетта Рудакова) та 

танцювальні номери («Танго» — вико-

навці Олена Білик та Олег Новицький), 

театральну мініатюру «Кохання» (Світлана 

Засорина та Олександр Коваленко), 

гумореску Павла Глазового у виконан-

ні Володимира Лаврика, сольний виступ 

баяніста Олександра Латиша та надто вже 

фінальний вихід, що мав назву «Помолимся 

за родителей» — колектив артистів БМФ, 

пробудивши у журі та глядачів щемливі 

почуття поезії та пісні, спромігся майже 

всі номери заслужено «вивезти» на гала-

концерт, що відбувся в Богородчанах. 

Колектив самодіяльних митців БМФ 

«Укргазпромбуд» мав своїх зірок і в 

окремих жанрах, які були відзначені в 

художньому слові (Світлана Засорина 

та Олександр Коваленко, III місце), які зі 

своєю сатиричною мініатюрою «Кохання» 

потрапили до програми гала-концерту, 

та в інструментальному жанрі (Олександр 

Латиш, соло на баяні, III місце). 

Привертали увагу гостей фестивально-

го свята та його журі роботи члена колек-

тиву Валерія Моцара, який представив на 

оглядини свої творчі доробки з каменю 

та карбування. Стиль цього художника 

відрізняється яскравою індивідуальніс-

тю, складаючи органічну частину стилю 

модерну, найважливіше завдання якого 

— пошуки краси й гармонії.

Вкотре невеликий колектив 
ВРТП «Укренергосервіс» зробив твор-
чу сповідь колегам-газовикам.

Тематика творів, що були показані гляда-

чеві колективом ВРТП «Укренергосервіс» 

під час фестивального свята, будувалася, 

насамперед, на мотивах народного мис-

тецтва — від народних пісень, що пере-

жили віки, до творів сучасних авторів, які 

також не забувають про «Дорогу до дому» 

Треба зазначити, що 
Інна В’ялова — представниця 
талановитої музикальної роди-
ни газовиків з Прикарпаття, 
яка не перший рік радує своїх 
прихильників.

Козаки УМГ «Черкаситрансгаз» під час гала-концертуКозаки УМГ «Черкаситрансгаз» під час гала-концерту

«Танго» у виконанні Олени Білик та Олега Новицького, БМФ Укргазпромбуд«Танго» у виконанні Олени Білик та Олега Новицького, БМФ Укргазпромбуд
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(виконавці Євген Расторгуєв та Роман 

Каршневич), що стоїть «Там, за лісом, за 

лугом» (квартет у складі: Євген Расторгуєв, 

Роман Каршневич, Ігор Матушевський та 

Солтан Назар). 

Гуморески Павла Глазового «Геніальний 

кум» та «Про роботу керівну» майстерно 

прочитав Сергій Слободян.

Вдавшись до народних мотивів, само-

діяльні артисти несподівано відкрили 

глядачам світ майже райської, ідилічної 

України, що в уяві сущого покоління може 

постати лише тоді, коли слухаєш твори у 

виконанні тих, хто шанує та любить свою 

землю, свій ріднокрай. В окремих творах 

відчуття часу ніби зникало, а в уяві вже 

з’являлося сприйняття краси та чистоти 

світу до рівня реального.

Неймовірна енергетика колективу 
УМГ «Харківтрансгаз».

Самодіяльних митців УМГ «Харків транс-

газ» по праву можна назвати «будівничи-

ми» фестивальних свят, які проводить 

ДК «Укртрансгаз», адже це вже сьома участь 

у фестивалях-конкурсах художньої самоді-

яльної творчості. Є тут і багаторазові учас-

ники пісенних заходів, які вже стали свої-

ми у великій творчій сім’ї газовиків України. 

Саме на їхню долю випали найвищі визна-

ння та призові місця, присуджені за висо-

ку виконавську майстерність. Від фестива-

лю до фестивалю харків’яни демонструють 

найкращі зразки своєї творчості в багатьох 

складових пісенного жанру та в образотвор-

чому і декоративно-прикладному мистецтві. 

Недарма ж за малюнки, які подав на розгляд 

журі та глядачів Михайло Індик, йому було 

присуджено перше місце. Його роботи — це 

ніби розмова в кольорах, які підкреслювали 

особливий настрій спокою, любові, добра...

Багатопланові композиції вражали 

своєю красою, створювали особливу ауру 

життєдайної енергетики. Відчувалося, як 

легкими дотиками пензля художник ство-

рив завершену кольорову гаму, яка спону-

кала до роздумів. Можливо, саме тому зво-

рушливі сюжети його робіт випромінюють 

романтичний настрій тиші й чекання.

Слід додати, що майстровитим учасни-

кам фестивального дійства із УМГ «Харків-

трансгаз» вдалося назбирати повний кошик 

призів й в інших номінаціях:

«вокал (солісти)» — Аліна Литвин 

(II місце); серед дуетів — Анна Шатило, 

Аліна Литвин (ІІІ місце); серед тріо — 

Володимир Жебко, Андрій Панасюк, Ігор 

Соколов-Карій (ІІ місце), чоловічі квартети 

— Ігор Соколов-Карій, Володимир Жебко, 

Андрій Панасюк, Віталій Іванов (ІІ місце); 

«вокально-інструментальні ансамблі» — ІІ 

місце. Спеціальним призом була відзначена 

й Анна Шатило.

Варто додати, що святкова програма 

самодіяльних митців УМГ «Харківтрансгаз» 

була насичена як сучасними, так і мело-

діями та номерами із минулих років, що 

лише вдосконалило та збагатило реперту-

ар, підкреслило його багатожанровість.

Недарма науковці славетні своїм інте-
лектуальним потенціалом — люди 
талановиті — талановиті усюди. 
Виступ колективу Інституту транспор-
ту газу.

Складалося враження, що пошуки влас-

ної манери, техніки та стилю виконання 

окремих номерів у цього творчого колек-

тиву не припиняються вочевидь ніколи. 

Тобто все реальне вони переплавляли, 

перепустивши крізь переживання душі й 

серця, у мрію, фантазію, казку. У творчих 

всесвітах пісенних номерів колективу, які 

складали основу програми, співіснували 

художнє слово й мелодія, українські та 

російські народні та сучасні пісні, ліричні 

наспіви й тематичні номери у супроводі 

вокальних ансамблів.

«Господарський двір», «Чом ти не прий-

шов», «Черевички», «Не цілуй», «Спогади», 

«Ой как ты мне нравишься», «Снег» та 

«Жовта труба», до виконання яких долучи-

лися солісти Світлана Протас, Ірина Родіна, 

Людмила Льогкая, Антон Березовський 

та Олексій Березовий (художнє слово та 

інструментальний номер на мандоліні), 

ще раз засвідчили про чималий творчий 

потенціал у всіх членів колективу самоді-

яльних артистів інституту транспорту газу. 

Варто додати, що окремі номери носи-

ли зворушливий характер, мали доречні 

формальні вирішення, інші захоплювали 

глядача своїм яскравим та пізнавальним 

втіленням мистецького духу.

Широкий спектр робіт у жанрі деко-

ративно-прикладного мистецтва було пред-

ставлено й учасниками виставки, серед 

яких своєю багатогранною палітрою виріз-

нялися твори Павла Гапона, який вистав-

ляв їх у розділі «Живопис. Графіка. Батік», 

а також вишиванки Наталки Кузнєцової. 

У живописних полотнах харків’яни вдало 

поєднали поезію кольору й імпресіоністич-

ного повітря, а разом з іншими роботами 

деякі твори неначе перебували у карнавалі 

муз — вони приваблювали своїми барвами, 

ясніли та яскравіли від переливів кольорів 

сонця, відтворювали українство в сучасно-

му мистецтві... 

УМГ «Донбастрансгаз» привіз таку пре-

красну жіночу футбольну команду, що 

стало зрозуміло — перемога в Євро 2012 

— наша!

У «долоні» програми колективу твор-

чої самодіяльності УМГ «Донбастрансгаз», 

неначе в колисці «гойдалися» сольні 

номери визнаних майстрів сцени Світлани 

Сідельнікової та Валерія Бородіна, які з 

надзвичайною чуттєвістю виконали кілька 

пісень. «Сопілочка» у виконанні Світлани 

Сідельнікової не тільки грайливо несла 

свої ноти до глядача, вона зачіпала струни 

душі і серця, ніжність, кликала до участі у 

дійстві. А коли вже з мікрофону почувся 

голос справжнього сценічного майстра, 

багаторазового учасника фестивальних 

свят Валерія Бородіна, захопленню його 

виконавською майстерністю не було меж. 

Свою пісню «Я люблю свою мову» він доніс 

Творчість Сергія Босенко 
посідає окреме місце 
серед талантів Укртрансгазу. 
Ніхто краще нього не може 
захопити увагу глядацької 
зали за допомогою лише 
електрогітари. Пам’яті сла-
ветного ірландця Гері Мура 
присвятив він виступ, за що 
глядачі були щиро вдячні.

Колектив Інституту транспорту газу Колектив Інституту транспорту газу 
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до кожного глядача, а сама мелодія наче 

вийшла до людей в яскравому українсько-

му строї... На думку багатьох це — пісня-

шедевр, якій немає ціни, і яка отримала 

найвище визнання. Додавши до програ-

ми ще й «Скажите, девушки, подружке 

вашей», Валерій Анатолійович покинув 

сцену під аплодисменти глядачів.

Так само яскраво виступили і його 

колеги по сцені Ігор Кравцов, Володимир 

Мозговенко та Василь Верховод, які у 

складі тріо виконали пісні «Наша Галя» та 

«Слобожанський край» (III місце). Інше, жіно-

че тріо, у складі Оксани Харькової, Наталки 

Дешко та Марини Старшиніної, виконало 

пісню «Іванко». Доволі яскравим видав-

ся театралізований номер, який показали 

глядачам та журі фестивалю Зоя Гвоздьова, 

Олеся Замкова, Андрій Щербак, Анна 

Дубовик та Роман Арсієнко. Підтримавши 

свого соліста Олександра Остапченка, 

який виконав роль Попандопула та пісню 

«Изгиб гитары желтой» (ІІІ місце в жанрі 

«художнє слово»), артисти не тільки додали 

настрою глядачам, — вони наче спонукали 

їх до участі в цьому дійстві...

Слід додати, що прапор УМГ «Донбас-

трансгаз» досить вдало своїми худож-

німи роботами підтримали й майстри-

ні Лідія Литвинова (живопис) та Надія 

Машир (вишивка хрестиком). Саме Надії 

Миколаївні було присуджено перше місце 

в жанрі «художня вишивка». 

ДЕНЬ ДРУГИЙ.
Je suis malade або «захворювання» 
коханням до колективу УМГ «Прикар-
паттрансгаз».

Відразу зазначимо, що більше поло-

вини номерів програми, яку предста-

вив колектив самодіяльних артистів УМГ 

«Прикарпаттрансгаз», було заявлено в 

гала-концерті, що свідчить не тільки про 

їхній високий виконавський рівень, але й 

про вдало підібраний репертуар. Воно й 

не дивно, оскільки серед учасників колек-

тиву чимало тих, хто вже неодноразово 

виступав на фестивальних святах й набув 

величезного досвіду. Микола Федоришин, 

Анна В’ялова, Ігор Івасів, Уляна Дубас 

— артисти знані та шановані, які не раз 

були серед нагороджених у різних номі-

націях. Сьомий фестиваль знову назвав 

серед кращих чимало представників із 

Прикарпаття.

Гран-прі серед солістів отримала 

неперевершена Уляна Дубас, яка маючи 

фантастичний зоресвіт великої і доброї 

душі, своїм виконанням «Je suis malade» 

та «Перепілочки» зворушувала і владно 

кликала нас у височінь, де ми з радістю 

впізнавали її знайомий голос. 

У цій же номінації друге місце при-

суджено Ігореві Івасіву, який виконав 

«Матіоли», та «Гей ви, козаченьки!», а дуе-

том — разом із Анною В’яловою — «Віво 

Перлей» та «Тільки ти і я». Так само, як і в 

Миколи Федоришина, який вкотре здолав 

Інна Зубрицька, УМГ «Черкаситрансгаз»Інна Зубрицька, УМГ «Черкаситрансгаз»

На сцені Олександр Остапченко — народний На сцені Олександр Остапченко — народний 
«Попандопуло» УМГ «Донбастрансгаз»«Попандопуло» УМГ «Донбастрансгаз»

Чарівні дівчата УМГ «Київтрансгаз»Чарівні дівчата УМГ «Київтрансгаз»
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свою вершину за допомогою художнього 

слова, у доробку Анни В’ялової та Ігоря 

Івасіва переможне перше місце серед дуе-

тів. Не оминули нагороди й гурт «Край», 

який серед вокально-інструментальних 

ансамблів посів третє місце. «Не моя 

вина», а також пісня «Хай щастить вам, 

люди добрі», якою прикарпатці закривали 

концертну програму, справді зачаровува-

ли, підносили й возвеличували глядача. 

Подивував виробами зі скла та своєю 

майстерністю Мирон Петрович Рогацький 

(Богородчанське ЛВУМГ), який предста-

вив на огляд журі та глядачів прекрасні 

роботи.

Варто додати, що творчість згаданого 

колективу поєднувала вільні експерименти 

у формі з чіткою, ба навіть безальтернатив-

ною закоріненістю в історію, етнічні, фоль-

клорні мотиви, від чого його мистецький 

світ набував казкового забарвлення.

Зв’язок без браку
Колектив художньої самодіяльної 

творчості управління «Укргазтехзв’язок» 

участь у фестивальних святах бере вже 

не вперше. Має він і свій стрижень — 

окремих досвідчених виконавців, дует 

«Горлицю» та ансамбль «Мрію», які вже 

не раз радували глядачів та журі своєю 

високою виконавською майстерністю. 

Склавши репертуар «людям на добро», 

його самодіяльні артисти наче за руку 

повели глядача від пісні «Святкова», якою 

дует «Горлиця» у складі Світлани Ільчук та 

Оксани Дем’янової відкрив свою концерт-

ну програму, до пісні «Жартівлива», якою 

ті ж артистки наприкінці програми вико-

нали у супроводі ансамблю «Мрія». 

Навіть самі назви номерів, що показали 

«управлінці», свідчать про їхню любов до 

природи, рідного краю, своєї Батьківщини: 

«По долині річка», «Серденько», «Козачка», 

«Зустріч», «Гуцулка Марічка» та інші — всі 

втішали, радували й звеселяли глядача. 

Варто додати, що окрім уже згаданих вико-

навиць, своє вміння привернути увагу до 

прекрасного продемонстрували у скла-

ді «Мрії» Надія Зеленківська, Світлана 

Ангельська, Олена Тюх та Наталія Довгань.

Радували своїми номерами композитор 

та виконавець Роман Третяк, з вуст якого 

текла пісня «По долині річка» та чулася 

«Розмова з гуцулом», а також саксофо-

ніст Анатолій Мельник та Василь Вислюк, 

який вкотре своїм гумористичним словом 

робив гарнющим настрій усіх присутніх 

на концерті. До речі, Анатолій Мельник, 

посівши почесне II місце серед артис-

тів інструментального жанру, був також 

запрошений до участі в гала-концерті.

Дивлячись концертну програму само-

діяльного колективу, душу полонило 

почуття щемної гордості за людей, які, 

окрім основної роботи, знаходять час для 

підвищення своєї виконавської майстер-

ності, аби кожен глядач навтішався тою 

диво-грою слова та мелодії, що лилися 

фестивального свята зі сцени палацу. 

Радували глядачів і рук творіння Ксенії 

Бардашової, вишивки якої полонили від-

відувачів, що довго-довго затримували 

свої погляди біля робіт майстрині.

Київ запалює зірок
Шанований та авторитетний колектив 

самодіяльних митців УМГ «Київтрансгаз» 

відомий, насамперед, своїм надзвичай-

но відповідальним ставленням до фести-

вальних свят — все тут організовано на 

досить високому рівні, а його вокальний 

колектив «Мальви», де у пошані завжди 

було мистецтво високе й чарівне, яскра-

ве та барвисте, знову нагадав про себе 

оригінальністю виконання та чистим, як 

роса, піснеспівом. Все, що виконували 

«Мальви», так само яскраво й рясно, наче 

долі-взори, стелилося в душах присут-

ніх вдячних глядачів. Їхні «Привітальна», 

«Ой, мамцю моя», «За татарським бродом», 

«Коли б мені сто літ віку» несли в собі істо-

рію й традиції нашого українського роду, 

а також пам’ять, де на кожнім дні своя 

печать лежала... 

Як завжди, гідно пронесла свій пісенний 

прапор Вікторія Шпаковата. Її «Відпусти» 

та надто вже «Зачарований Кай», справ-

ді зачарували кожного глядача та членів 

журі. Вікторія не тільки удостоїлась честі 

виступати в гала-концерті, але й стала 

призеркою фестивальних змагань серед 

солістів.

Увесь цей фестивальний букет УМГ «Київ-

трансгаз» доповнили номери у виконан-

ні їхніх колег-артистів Тетяни Деордієвої 

(«Палала»), дуету у складі Наталії Єрмоленко 

та Тетяни Шапкіної («Ой встану я ранесень-

ко»), читання твору Лесі Українки «Горить 

моє серце» у виконанні Оксани Горової.

Свої художні твори з вишивки пред-

ставила майстриня Вікторія Єсик, роботи 

якої — наче безліч світів, що їх прагне 

розгадати мисткиня. 

Львів викликають на «біс»
Коли прослуховувалася концертна про-

грама самодіяльних артистів УМГ «Львів-

трансгаз», здавалося, що разом з мелодіями 

мінявся-струменів і великий світ: талановиті 

солісти (Андрій Пиріг, Віра Гречаник, Андрій 

Берездецький), чоловічі (Володимир Савчак 

та Андрій Пиріг) та змішані (Володимир 

Савчак та Ірина Осередчук) дуети, тріо, 

жіночі та чоловічі квартети виконували 

мелодії Д. Бортнянського, П. Мережука, 

Н. Май, М. Мозгового, О. Лапчинського, 

Н. Яремчука, авторів європейських країн, 

а Сергій Антонюк доніс до слухачів гумор 

Павла Глазового та «Життя іде» Ліни 

Костенко. Та найбільше запам’яталися номе-

ри у виконанні вокального квартету, де їхня 

«Марічка» полюбилася глядачеві по-новому, 

бо та любов, наповнена світлом, лилася з 

висоти. Загалом львівський квартет у своїй 

номінації «наспівав» на III місце. 

У складі уже згаданого 
квартету «Походивши по 
садочку» та зупинившись 
дуетом у складі Євгена 
Расторгуєва та Романа 
Каршневича «Біля ставка, що 
заснув», самодіяльні артисти 
голосами Ярослава Меленя 
«Подякували тобі» й виконали 
«Пісню про матір» 
(сл. Б.Олійника), зміст якої 
надзвичайно тепло передала 

Анна Чорнобривцева. 

Колектив  УМГ «Донбастрансгаз»Колектив  УМГ «Донбастрансгаз»



Трубопровiдний транспорт | №3(75) 2012 35

Д
О

З
В

ІЛ
Л

Я

Особливо полюбився глядачам тридця-

тирічний оператор з видобування нафти і 

газу зі Стрия Андрій Берездецький, котрий 

встиг відзначитися і як соліст-вокаліст (I 

місце), і як соліст-інструменталіст, де йому 

також підкорилася найвища сходинка в 

інструментальному жанрі. Яскраво світи-

лася на фестивальному небосхилі й ще 

одна зірка, що захищала львівські кольори 

— Віра Гречаник, секретар із Опарського 

ВУПЗГ. Вона так сподобалася глядачам та 

журі, що саме їй було присуджено приз 

глядацьких симпатій.

Слід додати, що серед учасників чимало 

тих, хто вже неодноразово брав участь у фес-

тивальних святах і не раз радував глядачів 

своїми прекрасними номерами. Ось вони, 

учасники всіх шести попередніх фестивалів: 

Уляна та Зеновій Білики, Андрій Пиріг, Степан 

Хміль, Роман Пильо, Ірина Осередчук, Олена 

Закала, Наталка Ольхова...

Свої доробки образотворчого та деко-

ра тив но-прикладного мистецтва пока-

зували Роман Пильо (різьба по дереву) 

та Олена Закала й Любов Міньковська 

(художня вишивка). Остання посіла ІІІ 

місце серед колег-вишивальниць, які 

разом представили чи не найяскраві-

ші, з витонченим смаком та кольорами 

веселки, роботи. Саме такі художні твори 

надають сучасній людині можливість не 

втрачати «золотого пасма» національної 

традиції, духовності й культури. 

Попри розмаїття присутніх на вистав-

ці робіт образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва, морально-

духовним камертоном сприймалися робо-

ти, де у глибоких роздумах, метафоричних 

відчуттях та афористичних висновках була 

присутня енергетика поетичної душі май-

стра чи майстрині, де присутня сила биття 

його щирого серця і дух широкої україн-

ської душі. 

Вибачте, але ми забираємо більшість 
нагород — такий скромний підсумок 
променистого виступу колективу 
УМГ «Черкаси трансгаз».

Коли на сцену виходять самодіяль-

ні артисти з Черкащини, завжди чека-

єш чогось надзвичайного, замішаного на 

народних традиціях, що живуть й роз-

виваються на цій благословенній землі. 

Любов до пісні, до рідного краю, своєї 

історії простежується у них із перших же 

акордів. Вони й програму свою розпочали 

із пісні «Я люблю Україну свою», слова й 

мелодію якої донесли до глядачів та слуха-

чів Олександр та Володимир Григоренки, 

Юрій Буряк та Олена Яценко (I місце у номі-

нації «Вокально-інструментальні ансамб-

лі»). А коли до уваги взяти й інші номери, 

без яких програму артистів Шевченкового 

краю просто не уявити, тоді стає зрозу-

мілим, в чому секрети успіхів митців з 

наддніпрянського міста. Загалом барвис-

ті рушники, рум’яні короваї й святкові, 

радісні обличчя людей — то їхня візитівка, 

до якої вже звикаєш. Ось у виконанні Інни 

Зубрицької звучить «Калина», а ось квар-

тет у складі Володимира Барціховського, 

Михайла Нахіма, Миколи Шемонюка та 

Андрія Розчіса (I місце серед квартетів) 

вже виконує українську народну пісню 

«Хлопці-молодці». Ще тільки-но покинули 

сцену колеги Інни, як вона розпочала 

читати «Козацькі оркестри». За нею знову 

вишикувалися Володимир Барціховський, 

Михайло Нахім та Микола Шемонюк (I 

місце серед тріо), які яскраво та мелодійно 

донесли до слухача й глядача українську 

народну пісню «У темному лісі». Змінюючи 

тріо на квартет, чи дует на сольний виступ, 

на сцені з’являлися залюблені у пісню та 

художнє слово вже згадані та інші артисти, 

серед яких Іван Вергелес, Сергій Малега, 

Катерина Рижук та Ігор Гнатишин. Їхні 

«Кленова балада», «Благословення мате-

рі», «Присяга батькам» полонили душі 

кожного глядача, додавали наснаги, віри 

й любові... На любові трималися й наступні 

номери: пісні «Пелюстки любові» у вико-

нанні Андрія Розчіса, «Ти і я» (Володимир 

Григоренко та Олена Яценко), «Танго 

кохання» (у складі уже згаданого квар-

тету). Додавав глядачам веселощів своїм 

гумором Іван Вергелес (II місце у жанрі 

«художнє слово»). 

Завершив же колектив художньої само-

діяльності УМГ «Черкаситрансгаз» фести-

вальну програму свята «Гімном Нафтогазу» 

(сл. і муз. О. Слободенка).

Крім уже згаданих призерів, у художній 

вишивці гідно представила свої роботи 

Галина Ільницька, а дует у складі Інни 

Зубрицької та Андрія Розчіса був відзна-

чений в пісенному жанрі (II місце серед 

колег).

ДЕНЬ ТРЕТІЙ.
ГАЛА-КОНЦЕРТ.

На декілька годин смт. Богородчани, 

що на Івано-Франківщині, перетворило-

ся на фестивальне містечко, де панувало 

справжнє мистецьке дійство. Самодіяльні 

артисти, які брали участь у програмі гала-

концерту VII фестивалю-конкурсу худож-

ньої самодіяльної творчості працівників 

ДК «Укртрансгаз», зібрали повну залу 

будинку культури селища. І глядачі не 

пожалкували за цим часом.

Відкривши концерт «Святковою», 

вокальне тріо апарату ДК «Укртрансгаз» 

відкрили справжнє двогодинне свято 

усіх творчих працівників компанії. Варто 

додати, що програму було сплетено у 

єдиний фестивальний віночок, де у вико-

нанні найкращих самодіяльних артистів із 

усіх колективів, що брали участь у святі, 

гармонійно іскрилися українські народ-

ні пісні і хореографічні номери, художнє 

слово і сучасна музика. Непомітно про-

майнули дві години гала-концерту, і ось 

на сцені з’явився вокальний ансамбль 

УМГ «Черкаситрансгаз» разом із всіма 

учасниками гала-концерту із величним 

«Гімном Нафтогазу». Яке то було незабутнє 

видовище! І хай ця прекрасна картина 

зберігається в серцях усіх учасників фес-

тивалю наступні два роки, до чергового, 

восьмого фестивалю. Вже чекаємо! ТТ

Театральна мініатюра 
«Кохання» викликала неабия-
ке зацікавлення глядачів, а її 
виконавці одразу стали улю-
бленцями публіки.

Шаленою підтримкою 
глядачів користувалися 
виступи за участю Євгена 
Расторгуєва та Романа 
Каршневича, які котрий рік 
мужньо захищають творчі 
прапори свого підприємства.

Учасники гала-концерту під час виконання «Гімну Нафтогазу»Учасники гала-концерту під час виконання «Гімну Нафтогазу»
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28 травня 2012 р. виповнилося 60 років від 

дня народження Миколи Васильовича Кучерука 

— головного інженера УМГ «Черкаситрансгаз».

У 1971 р. Микола Васильович закінчив Дніпро-

петровський технікум автоматики і телемеханіки, 

після служби у лавах Радянської Армії з серпня 1973 р. 

по березень 1974 р. працював слюсарем спеціаль-

них вимірювальних приладів у Конструкторському 

бюро «Південне» (м. Дніпропетровськ). З березня 

1974 р. по жовтень 1978 р. — регулювальник 

радіоапаратури Світловодського радіозаводу у 

Кіровоградській обл. 

У газовій промисловості М. В. Кучерук почав 

працювати з жовтня 1978 р. інженером КВПіА 

Сохранівського ЛВУМГ виробничого об’єднання 

«Волгоградтрансгаз». З березня 1979 р. перей-

шов у систему ВПО «Укргазпром», працював 

інженером зміни, старшим інженером зміни у 

Кременчуцькому ЛВУМГ ВО «Експорттрансгаз», 

з грудня 1984 р. — начальник КС проммай-

данчика № 2 Барського ЛВУМГ, з березня 

1994 р. — заступник начальника Барського 

ЛВУМГ УМГ «Черкастрансгаз», з лютого 1996 р. 

— начальник Барського ЛВУМГ, з січня 1999 р. 

— заступник директора з виробництва УМГ 

«Черкаситрансгаз».

На всіх посадах М. В. Кучерук проявляє напо-

легливість, самостійність, фаховість в організації 

виробничого процесу. З серпня 2007 р. він обі-

ймає посаду заступника директора — головного 

інженера УМГ «Черкаситрансгаз», а з червня 

2009 р. і по теперішній час є головним інженером 

УМГ «Черкаситрансгаз».

Микола Васильович зарекомендував себе 

висококваліфікованим спеціалістом і досвідче-

ним керівником-організатором. Принциповий 

і вимогливий до підлеглих, він є грамотним 

організатором виробничого процесу. Постійно 

шукає можливості і шляхи підвищення надійності 

роботи технічного обладнання компресорних 

станцій. За його безпосередньої участі було вве-

дено в експлуатацію компресорні станції КС-37, 

37Б Барського ЛВУМГ, КС-35Б «Ставищенська» 

Золотоніського ЛВУМГ.

Під його керівництвом на КС-35Б «Стави-

щенська» впроваджено дослідний вітчизняний 

агрегат нового покоління «Водолій», аналога 

якому немає на теренах СНД. Економія палив-

ного газу від експлуатації «Водолія» становить 

більше 11 млн м3. За впровадження цього іннова-

ційного проекту Кучерука М. В. у 2002 р. нагоро-

джено відзнакою «Лідер паливно-енергетичного 

комплексу — 2002». У 2007 р. Кабінетом Міністрів 

України дослідну установку «Водолій» рекомен-

довано для широкого впровадження в енерге-

тичній галузі України.

Микола Васильович розробляє і впроваджує 

конкретні заходи, які спрямовані на енергетичну 

надійність і безпеку газотранспортної системи 

України, забезпечення виконання державного 

плану транзиту природного газу до європей-

ських країн та транспорту газу до споживачів 

України. Він є автором двох патентів винаходів 

в Україні.

Кучерук М. В. — людина з постійним твор-

чим пошуком нестандартних рішень і їх реа-

лізацій. Досконало володіє ефективними фор-

мами і методами виховної роботи в колективі, 

заслужено користується повагою серед колег і 

громадськості.

Його діяльність відзначено низкою заслужених 

нагород УМГ «Черкаситрансгаз», ДК «Укртрансгаз», 

НАК «Нафтогаз України». У 2007 р. Миколу 

Васильовича обрано членом-кореспондентом 

Української нафтогазової академії.

Яких би висот не здобував у житті, яких би 

посад не досягав, Микола Васильович Кучерук 

— завжди точний і обов’язковий, інтелігентний і 

принциповий, щирий і відкритий до людей. 

Колектив УМГ «Черкаситрансгаз» вітає Вас 

з ювілеєм і бажає щастя, міцного здоров’я на 

довгі роки, творчої наснаги, невичерпної жит-

тєвої енергії, миру, благополуччя та добробуту 

Вам і Вашій родині. Нехай Ваш високий профе-

сіоналізм та творчий підхід стануть запорукою 

подальших досягнень та здобутків!

Друзі та колеги,
Редакція журналу «Трубопровідний транспорт»

13 травня 2012 р. виповнилося 80 років від дня 

народження Володимира Петровича Бобова.

З ім’ям Володимира Петровича ми нерозривно 

пов’язуємо історію становлення і розвитку нашого 

управління, яке сьогодні є одним з найпотужніших 

підприємств національної газотранспортної мережі.

Народився Володимир Петрович Бобов 13 

травня 1932 р. у Москві.

У 1947 р. закінчив сім класів Бєлгородської 

школи, в 1949 р. вступив до Харківського гір-

ничого технікуму. У 1951 р. був призваний до 

лав Радянської Армії. Після демобілізації (1955) 

вступив до Кадієвського гірничого технікуму, який 

закінчив у 1957 р. По закінчені технікуму працював 

на таких посадах:

1957 р. — механік дільниці шахти ім. ОГПУ трес-

ту «Лисичанськвугілля»; інженер відділу обладнан-

ня управління матеріально-технічного постачання 

і збуту Белгородського раднаргоспу;

1960 р. — старший інженер, начальник служби 

КВП і релейного захисту Бєлгородського район-

ного управління газопроводів Харківського УМГ;

1968 р. — робота в Управлінні магістральних 

газопроводів «Середня Азія — Центр»;

1969 р. — начальник виробничого відділу 

по КВПіА виробничого об’єднання «Саратов-

трансгаз»;

У період з 01.09.1961 по 31.05.1967 навчався у 

Харківському інституті радіоелектроніки за спеці-

альністю «Гірнича електромеханіка».

Володимир Петрович впевнено долав схо-

динки кар’єрного росту, здобував професійний та 

управлінський досвід.

В УМГ «Черкаситрансгаз» почав працювати з 

травня 1978 р. начальником виробничого відділу 

КВПіА, а з грудня 1985 р. — головним інженером 

управління, з серпня 1996 р. — першим заступ-

ником директора — головним інженером УМГ 

«Черкаситрансгаз». 18 лютого 2003 р. звільнений з 

роботи в зв’язку з виходом на пенсію.

За період трудової діяльності Володимир 

Петрович Бобов зарекомендував себе висо-

кокваліфікованим спеціалістом і досвідченим 

керівником-організатором. Будучи уповноваже-

ним колишнього Міністерства газової промис-

ловості вніс великий вклад в будівництво серії 

магістральних газопроводів і компресорних 

станцій.

Принциповий і вимогливий до підлеглих, гра-

мотний організатор виробничого процесу, він 

постійно шукав можливості і шляхи підвищення 

надійності роботи технічного обладнання комп-

ресорних станцій. Під його керівництвом прово-

дилась активна раціоналізаторська робота.

Держава високо оцінила внесок В. П. Бобова 

у становлення і розвиток вітчизняної газотран-

спортної системи. Його нагороджено орде-

ном «Знак Пошани» (1974), бронзовою (1973) 

і срібною медаллю ВДНГ (1976), пам’ятною 

медаллю «За будівництво магістрального газо-

проводу «Союз» (1979), медаллю «Ветеран 

праці» (1983). Володимир Петрович удостоє-

ний звання «Відмінник газової промисловості» 

(1991), Почесного звання «Заслужений праців-

ник Укргазпрому» (1997) та Почесного звання 

«Ветеран праці Укргазпрому» (1998).

Шановний Володимире Петровичу, сердеч-

но вітаємо Вас з ювілеєм. Зичимо Вам міцного 

здоров’я, сімейного щастя, тепла і злагоди, родин-

ного затишку і любові Ваших рідних, близьких та 

друзів!

Колектив УМГ «Черкаситрансгаз»,
Редакція журналу «Трубопровідний транспорт»

ВОЛОДИМИРУ БОБОВУ — СЛАВНИХ 80!

МИКОЛІ КУЧЕРУКУ — 60!
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ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА КОВАЛКА

Ковалко Михайло Петрович народився 
24 вересня 1944 року в селянській родині у 
селі Лівчиці Городоцького району Львівської 
області. Батьки-селяни змогли своїм дітям, а 
їх в сім’ї було семеро, прищепити любов до 
рідної землі, працелюбність, виховати хоро-
ші людські якості.

Після закінчення семирічної школи 
Михайло Ковалко подальшу освіту отри-
мав у нафтовому технікумі м. Дрогобич, 
який закінчив у 1962 р. Працював на різ-
них посадах в нафтогазовій промисловос-
ті: оператор, технік-лаборант, технік-геолог 
Шебелинського газопромислового управ-
ління. З 1963 по 1966 рр. проходить службу 
в Збройних Силах СРСР. По звільненні з армії 
працює оператором у Стрийському газо-
промисловому управлінні.

Набираючись досвіду, Михайло Ковалко 
усвідомлює необхідність отримання фунда-
ментальної освіти. Тому вступає до Івано-
Франківського інституту нафти і газу, який 
закінчує у 1972 році. Впродовж наступних 
десятиліть показує себе як вдумливий спеці-
аліст, висококваліфікований гірничий інже-
нер, вмілий керівник. За професійні здобутки 
удостоєний звання «Заслужений працівник 
промисловості України», «Заслужений вина-
хідник» (35 винаходів). За видатні наукові 
роботи в галузі геології нафти та газу став 
дипломантом премії ім. академіка Губкіна, 

а також дипломантом дер-
жавних виставок народно-
го господарства.

У 1988 р. Михайла 
Петровича призначають на 
посаду першого заступни-
ка генерального директора 
всесоюзного об’єднання 
«Укргазпром». Паралельно 
він навчається в Академії 
народного господарства 
при Раді Міністрів СРСР, яку 
закінчує у 1990 році.

З настанням незалеж-
ності України М. П. Ковалку 
доручають сформувати 
комітет нафти і газу. У 1992—
1995 рр. та 1997—1998 рр. 
він очолює Державний 
комітет нафтової, газової та 
нафтопереробної промис-

ловості України. У 1996—1997 рр. — голова 
Державного комітету України з енергозбе-
реження. 

Михайло Петрович Ковалко багато уваги 
приділяв розвитку нафтогазової галузі. За 
його безпосередньою участю було розро-
блено національну програму «Нафта і газ 
України до 2010 року» та комплексну про-
граму енергозбереження. У 1999 р. захищає 
дисертацію на тему «Методи та засоби підви-
щення ефективності функціонування систем 
трубопровідного транспорту газу». Кандидат 
технічних наук, академік Української нафто-
вої академії, член-кореспондент Академії 
гірничих наук, він постійно перебуває у 
творчому пошуку, підтримує високий інте-
лектуальний потенціал своєї держави.

У 1994 р. Михайло Ковалко стає депута-
том Верховної Ради України другого скли-
кання від Гадяцького виборчого округу 
№325 (Полтавська обл.).

У 1998 р. балотується у депутати до 
Верховної Ради України по одномандатно-
му виборчому округу №65 (Житомирська 
область). З березня 1998 по квітень 2002 рік 
— народний депутат України третього скли-
кання, член Народно-демократичної партії (з 
травня 1998 р.). Окрім активної законотворчої 
діяльності (розробив понад 30 законопроек-
тів), став одним з авторів проекту першого в 
Україні гендерного закону. 

Михайло Ковалко — ініціатор створення 
Міжнародної Школи Рівних Можливостей, — 
гендерної молодіжної школи, яка практично 
втілює в життя політику рівних можливостей 
серед жінок та чоловіків. Діяльність школи 
охоплювала всі області України.

Михайло Петрович очолював започатко-
ваний ним Міжнародний благодійний фонд 
розвитку інтелектуальних та природних 
ресурсів, що підтримує низку комплексних 
програм і проектів, розгорнутих по всій 
Україні — економічних, правових, культур-
них тощо. Крім виконання обов’язків народ-
ного депутата України, Михайло Ковалко 
стає президентом Української нафтогазової 
академії, виконує функції голови спостереж-
ної ради НАК «Нафтогаз України».

Михайло Ковалко — автор понад 90 
публікацій у наукових журналах, спеціаль-
них монографій, а також редактор і автор 
численних наукових розвідок, книг із про-
блем енергозбереження, становлення 
паливно-енергетичного комплексу України. 
Він став лауреатом Державної премії України 
в галузі науки і техніки, отримав звання 
«Заслужений працівник промисловості 
України». Також нагороджений Орденом свя-
того Станіслава II ступеня з врученням йому 
Командорського Хреста із Зіркою. Також 
Михайло Ковалко нагороджений медаллю 
«За трудову доблесть», орденом «За заслуги» 
III (08.1999), II (09.2004), I (09.2009) ступе-
нів, Почесною грамотою Кабінету Міністрів 
України (09.2004).

Михайло Петрович разом з дружиною 
Таїсією Веніамінівною виховав двох дітей — 
сина Олександра та дочку Катерину. 

Крім наукових публікацій, Михайло 
Ковалко видав декілька поетичних збірок. 
Окремі його вірші, покладені на музику, 
стали популярними піснями. 

Помер Михайло Ковалко 24 травня 2012 
року в Києві. Прощання з ним відбулось 26 
травня в клубі Кабінету Міністрів України.

Редакційна рада журналу «Трубо провід-
ний транспорт» висловлює співчуття рідним 
і близьким Михайла Петровича з приводу 
тяжкої втрати. 

Світла пам’ять 
Михайлові Петровичу Ковалку!

Уточнення про конкурс на кращі публікації 
в журналі «Трубопровідний транспорт»

ДК «Укртрансгаз» у 2012 році

3. Номінації конкурсу
На конкурс подаються статті, опубліковані в журналі «Трубопровідний транспорт» ДК «Укртрансгаз» у 2012 році, за такими 
номінаціями:
— виробнича та науково-технічна діяльність компанії та філій — 8 премій;
— соціальна тематика — 2 премії.
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