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Дорогі колеги! 
Щиро вітаю Вас з державним святом України 

— Днем Незалежності!
Цей день символізує відродження, є святом 

свободи і мрії, надії і вибору, підйому та 
оптимізму. 

За час незалежності Україна утвердилась 
як одна із найбільших держав Європи, надійний 
партнер і активний член світової спільноти, 
учасник стратегічних міжнародних угод і 
проектів.

Наша компанія як державний транзитер 
природного газу щоденною працею укріплює імідж 
України серед міжнародних партнерів.

Ми будемо планово здійснювати капітальні 
вкладення, вводити в експлуатацію нові 
об’єкти газотранспортної системи, проводити 
модернізацію, аби і надалі залишатись надійною 
опорою вітчизняної економіки. 

З нагоди свята бажаю Вам здоров’я та 
родинного щастя, добробуту і злагоди, життєвої 
наснаги та нових звершень задля подальшого 
розвитку нашої компанії та України!

Зі святом Вас!

З повагою  
директор ДК «Укртрансгаз»  

Сергій Вінокуров
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Для безперебійного проходження опалю-
вального періоду 2012/2013 ДК «Укртрансгаз» 
планує виконати робіт і заходів на загальну 
суму 588 млн грн.

Відповідно до «плану-графіка підготовки 
об’єктів ДК «Укртрансгаз» в осінньо-зимовий 
період 2012/2013 років», який був затвер-
джений НАК «Нафтогаз України» 7 червня 

2012 року, заплановано виконати 26 комп-
лексних заходів.

Так, планується виконати комплекс 
ремонтних робіт на магістральних газопро-
водах (МГ), компресорних станціях (КС), газо-
розподільних станціях (ГРС), підземних схо-
вищах газу (ПХГ) та інших об’єктах. Зокрема, 
заплановано провести внутрішньотрубну 

діагностику 1170 км, відремонтувати третину 
всіх ГРС і половину парку газоперекачуючих 
агрегатів (ГПА) та ін.

Для оперативного реагування на можливі 
кризові ситуації під час осінньо-зимового 
періоду «Укртрансгаз» щорік створює запас 
хімічних реагентів в об’ємі 930 т, труб, запас-
них частин і запірно-регулюючого устатку-
вання на суму 1,4 млн грн.

Уже розпочатий і ведеться капітальний 
ремонт лінійної частини і підводних пере-
ходів трубопроводів. Протягом травня-черв-
ня поточного року був виконаний комплекс 
ремонтних робіт на лінійній частині газо-
проводів: обстежено 75 надводних і 365 під-
водних переходів трубопроводів через водні 
перешкоди. Виконаний ремонт 204 газороз-
подільних станцій, 114 установок катодного 
захисту, 45 анодних заземлень. Усі роботи 
виконуються за графіком.

Станом на 1 липня у повному об’ємі вико-
нано 65% робіт від загальної кількості запла-
нованих заходів з підготовки до осінньо-
зимового періоду.

Окрім основних організаційно-технічних 
заходів важливими є проведення комплексів 
планово-профілактичних робіт, що вплива-
ють на транзит російського газу до країн 
Європи і узгоджуються з ВАТ «Газпром» та 
країнами-транспортерами газу.

Виконання запланованих заходів дозво-
лить ДК «Укртрансгаз» підготувати газотран-
спортну систему України до безперебійного 
постачання природного газу споживачам 
України, а також країнам-імпортерам.

укртрансгаз витратить майже 600 млн грн на підготовку до зими

Кабінет Міністрів України пропонує 
Верхов ній Раді дозволити експорт україн-
ського природного газу, що дасть змогу НАК 
«Нафтогаз України» виконувати договір з 
Польською державною нафтогазовою компа-
нією (PGNiG) про постачання газу в цю країну.

Законопроект про внесення відповідних 
змін до закону «Про основи функціонування 
ринку природного газу (відносно газодо-
бувних підприємств)» уряд зареєстрував у 
парламенті 14 червня поточного року.

Зокрема парламенту пропонують допо-
внити законопроект положенням, яке дозво-
лить НАК «Нафтогаз України» і її дочірнім 
підприємствам експортувати природний газ, 
що добувається в країні, в об’ємі, що затвер-
джується Міністерством енергетики і вугіль-
ної промисловості.

«Суб’єкт, уповноважений Кабінетом 
Міністрів України на формування ресурсу 
природного газу, використовуваного для 
потреб населення, і його дочірні підпри-
ємства мають право експортувати товарний 
газ в об’ємі, визначеному прогнозним річ-
ним балансом вступу і розподілу природного 
газу до України, у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади по 
питаннях забезпечення реалізації державної 
політики в нафтогазовому комплексі», — 
говориться у пропонованій урядом новій 
редакції закону.

У пояснювальній записці Кабмін нагадує, 
що існуюча законодавча база передбачає 
реалізацію природного газу, що добуваєть-
ся держпідприємствами і держкомпаніями в 
Україні, на формування ресурсу, який вико-
ристовується для потреб населення.

Крім того, контракт між «Нафтогазом» та 
«Газпромом» від 19 січня 2009 року заборо-
няє українському держхолдингу здійснювати 
реекспорт газу, який поступає до України за 
цим договором.

У документі наголошується, що оскільки 
інших джерел транзиту середньоазіатського 
газу НАК «Нафтогаз України» не має, то це 
призвело до призупинення постачань при-
родного газу в один із південно-східних при-
кордонних районів Польщі, згідно з контр-
актом з PGNiG.

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» 
і PGNiG у жовтні 2004 року уклали контракт на 
будівництво газопроводу середнього тиску 

«Устилуг (Україна) — Хрубешув (Польща)» 
для забезпечення газом південно-східних 
районів Польщі. Будівництво газопроводу 
завершене у вересні 2005 року. Угода про 
постачання газу по цьому газопроводу між 
«Нафтогазом України» і PGNiG на виконання 
міжурядових домовленостей була підписана 
24 жовтня 2004 року. Згідно з угодою, укра-
їнський держхолдинг повинен поставляти 
PGNiG природний газ середньоазіатського 
або українського походження.

НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2011 
року припинила експорт українського газу до 
Польщі через прикордонний пункт «Зосин» 
(біля Хрубешува). Раніше, у вересні-жовтні 
2010 року, НАК також припиняла експорт 
українського газу до Польщі.

PGNiG заявила про необхідність віднов-
лення постачань, як це передбачено догово-
ром, що діє до кінця 2020 року.

В Україні щороку добувається близько 
20 млрд м3 природного газу, проте більше 
90% цих об’ємів, згідно з чинним законо-
давством, реалізуються «Нафтогазом України» 
для потреб населення. 

За матеріалами агенства «Інтерфакс»

уряд україни пропонує дозволити експорт українського газу
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Компресорний цех Пролетарського під-
земного сховища газу, першого на шляху 
транзиту російського газу в Балканські краї-
ни, був реконструйований у стислі терміни і 
введений в експлуатацію для роботи у ново-
му опалювальному сезоні.

За словами головного інженера ДК  «Укр-
транс газ» Ігоря Лохмана, у процесі рекон-
струкції були замінені застарілі двигуни газо-
перекачувальних агрегатів, що дало змогу під-
вищити продуктивність роботи компресорно-
го цеху на 33% і зменшити витрати паливного і 
пускового газу, а також турбінного масла.

Три роки знадобилося фахівцям управлін-
ня магістральними газопроводами «Харків-
трансгаз» спільно з Інститутом транспорту 
газу від проектування до пуску в експлуатацію 
оновленого об’єкту.

За оперативними даними Об’єднаного дис-
петчерського управління ДК «Укртрансгаз», за 
місяць роботи через реконструйований цех 
компанія успішно закачала в Пролетарське 
ПСГ 256 млн м3 природного газу.

Пролетарське ПСГ було побудоване у 
1989 році і запроектоване з метою під-
вищення надійності газопостачання 

Придніпровського і Причорноморського 
промислових районів, забезпечення функ-
ціональної надійності транзиту газу в бал-
канському напрямі. Проект реконструкції 
компресорного цеху Пролетарського газо-

сховища був розроблений відповідно до 
кращих світових тенденцій з технічного 
переоснащення у 4 кварталі 2009 року, 
введений у промислову експлуатацію 21 
травня 2012 року.
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Згідно з рейтингом «Топ-100», що 

проводиться «Інвестгазетою», ДК  «Укр-
трансгаз» знаходиться на 14 місці серед 
100 найбільших компаній України по 
об’єму чистого доходу. 

Нагадаємо, що у 2011 році чистий дохід 
Компанії склав 17,2 млрд. грн., що на 77% 
більше за показники минулого року. 

Крім того, Укртрансгаз увійшов в 50 
найбільших компаній по об’єму чистого 
прибутку в 2011 році, який становить 456 
млн. грн. 

Дочірні компанії «Газ України» (З 1 серп-
ня 2012 року Публічне акціонерне това-
риство «Синтез-Газ України»), «Укрнафта» 
та «Укргазвидобування» (дочірні компанії 
НАК «Нафтогаз України») посіли відповід-
но сьоме, десяте та 44-те місце рейтингу 
за об’ємом чистого доходу.

реконструйовано та введено в експлуатацію новий компресорний цех

укртрансгаз серед 20 
найбільших компаній 
україни-рейтинг топ-100

Підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо 
модернізації обладнання магістрального газопроводу «союз»

За 7 місяців 2012 року Україна змен-
шила імпорт російського природного 
газу до 19 млрд м3, що на 39% менше  
за показники минулого року.

З початку 2012 року транзит природно-
го газу через територію України в країни 
Західної Європи склав 49 млрд м3 природ-
ного газу. Транзит природного газу в країни 
СНД залишається на рівні 1,6 млрд м3.

У свіжому випуску (липень-серпень 2012 
року) корпоративного журналу «Газпром» 
російська монополія признається, що в люто-
му 2012 року в період двох екстремально 
холодних тижнів в Росії і Європі жодного 
скорочення постачань російського газу за 
кордон не було. Навпаки, експорт не змен-
шився, а виріс.

Як прокоментував інформацію президент 
East European Gas Analysis (США) Михайло 
Корчемкін,-перші два тижні лютого експорт 

дійсно виріс. Правда, об’єми так і не досягли 
рівня середини січня, не кажучи вже про 
об’єми того ж періоду минулого року. На графі-
ку добових витрат через ГВС Велке Капушани 
на кордоні України та Словаччини — добре 
видно, що експорт різко впав з 19 січня (231 
млн м3) по 4 лютого (118 млн м3) і перевищив 
рівень в 200 млн м3 лише 16 лютого, коли 
період екстремальних холодів вже закінчився. 
Рівень 19 січня 2012 року взагалі так і залишив-
ся рекордним для цього року. 

Зменшився імпорт природного 
газу на 55%

у «Газпромі» визнали, що україна не привласнювала 
російський газ

2 липня 2012 року НАК «Нафтогаз України» 
та FerrostaаlIndustrieanlagenGmbH (Німеччина) 
підписали Меморандум про взаєморозумін-
ня стосовно модернізації обладнання на 
газокомпресорній станції «Бар» (Вінницька 
область) магістрального газопроводу «Союз». 
Підписання відбулося у центральному офісі 
компанії за участю заступника голови прав-
ління «Нафтогаз України» Вадима Чупруна та 
управляючого директора компанії Ferrostaаl 
Марка Ноймана. 

Метою зазначеного проекту реконструк-
ції є продовження терміну експлуатації газо-
вих турбін та газових компресорів станції на 
наступні 15 років, зниження обсягів споживан-
ня паливного газу газовими турбінами при-
близно на 28% при повному навантаженні 
обладнання та підвищення коефіцієнту корис-
ної дії газових компресорів. 

Після підписання меморандуму заступник 
голови правління «Нафтогаз України» Вадим 
Чупрун зазначив: «Компанія постійно працює 
над проектами з реконструкції української 

газотранспортної системи. Минулого року ми 
розпочали роботи на газопроводі «Уренгой-
Помари-Ужгород», сьогодні ми разом з 
німецькою компанією Ferrostaаl починаємо 
пілотний проект реконструкції газоперека-
чувального обладнання газопроводу «Союз». 
Ми з усією відповідальністю ставимося до 
забезпечення надійності і безпечності робо-
ти українських газотранспортних комплексів, 
оскільки зараз стало зрозумілим, що серед 
усіх існуючих варіантів постачання природ-
ного газу до Європи українська ГТС є най-
більш економічно вигідним». 

Зі свого боку управляючий директор ком-
панії Ferrostaаl Марк Нойман наголосив, що 
технічні спеціалісти німецької компанії почнуть 
роботу одразу після підписання меморандуму, 
а також назвав цей проект вигідним для обох 
сторін. 

За інформацією Управління по зв’язках з 
громадськістю

Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України»
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Вступне слово директора УМГ «Київтрансгаз»  
Володимира Рудка

З давніх-давен берегти домашнє вогнище було справою складною i відпо-
відальною. Спочатку спалювали дерево, далі — більш енергетичне вугілля. Та 
оскільки потреби у використанні енергії невпинно зростали, почався пошук 
нових джерел пального. Одним із них став природний газ. I зараз ми, не 
замислюючись, беремо сірник чи запальничку та відкриваємо газову конфор-
ку. Блакитний вогник, що спалахує, i нагодує, i зігріє. А ще якихось 64 роки 
тому про це можна було тільки мріяти.

Багато працівників управління «Київтрансгаз» і жителів Києва добре пам’я-
тають, коли 17 листопада 1948 року величезний факел сповістив про завер-
шення будівництва найпотужнішого на ті часи в СРСР і Європі магістрального 
газопроводу «Дашава-Київ». Газ святково увійшов у міські мережі і квартири 
киян. Ця подія стала днем народження теперішнього «Київтрансгазу» і усієї 
промисловості — могутньої галузі народного господарства.

За 64 роки виконана величезна героїчна робота: побудована мережа 
потужних магістральних газопроводів із труб діаметром 720, 1020, 1220, 
1420 мм, оснащених компресорними станціями, підземними сховищами газу, 
для управління якими запроваджені автоматика і телемеханіка, а газотран-
спортна система України зросла за потужністю до найбільшої в Європі і займає 
друге місце після російської. Особливу гордість за свою участь у цьому від-
чуває колектив управління «Київтрансгаз», який був відправною точкою такого 
розвитку. Спеціалісти «Київтрансгазу» першими впроваджували труби великих 
діаметрів та нову вітчизняну запірну арматуру, потужні компресорні агрегати, 
нагнітачі з приводом від газової турбіни та електродвигуни. Наше підприєм-
ство започаткувало розвиток підземного зберігання газу в Україні. 

У переддень 64-річчя «Київтрансгазу» бажаю його славним ветеранам, працівникам та їхнім сім’ям міцного здоров’я, 
добра і щастя, нових виробничих досягнень у нелегкій праці з розширення і модернізації газотранспортної системи, надій-
ного забезпечення споживачів газом в ім’я розбудови незалежної України.

Київтрансгаз — одне  
з найстарших підприємств  
газової промисловості
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Зародження газотранспортної системи у 
нашій країні було пов’язане з відкриттям 
перших покладів природного газу. Сво-

го часу на території колишньої Української 
РСР було розвідано декілька газових ро-
довищ. Одне з перших — у Західній Україні, 
розвідані запаси якого мали промислове 
значення. Дашава виявилась справжньою 
підземною «фабрикою» палива.

Відразу після Великої Вітчизняної війни 
почалось будівництво найбільшого на той час 
у Європі і у колишньому СРСР, першого в 
Україні магістрального газопроводу «Дашава-
Київ» діаметром 500 мм, довжиною 509 км і 
пропускною здатністю 1,9 млрд м3 газу на рік.

12 жовтня 1948 року величезний факел на 
околиці Києва — там, де зараз розташовано 
УМГ «Київтрансгаз», сповістив про завершен-
ня будівництва газопроводу, а 17 листопада 
1948 року в урочистій обстановці природний 
газ із Дашави було подано в міську мережу і 
квартири. Для киян, що відбудовували зруйно-
вану війною столицю, поява у місті блакитного 
палива мала дійсно революційне значення.

Отже, 17 листопада 1948 року газопровід 
було введено в експлуатацію. Так почав екс-
плуатуватись найпотужніший на той час у 
СРСР і Європі магістральний газопровід, по 
якому вперше природний газ надійшов у 30 
міст України та її столицю — Київ. Це стало 
початком розвитку газотранспортної системи 
України і днем народження «Київтрансгазу» 
— першого газотранспортного підприємства 
у родині теперішньої ДК  «Укртрансгаз» НАК 
«Нафтогаз України».

Незадовго до цієї події, 11 вересня 1948 
року, було засновано управління експлуата-
ції газопроводу «Дашава-Київ», пізніше пере-
йменоване в Київське управління магістраль-
них газопроводів, яке згодом перетворилося 
на державне підприємство «Київтрансгаз». 
Разом з науковою елітою України спеціалісти 
новоствореної установи здійснили нечува-
ний на ті часи проект. I саме на їхні плечі лягла 
відповідальність за розвиток газової індустрії 
нашої держави. Як i всі будівництва того часу, 
його було завершено у короткий термін, але, 
за словами сучасних газовиків, досить якісно. 
Загальна потужність газопроводу мала скла-
дати понад 2 млн м3 газу щодоби.

У 1948-1951 роках газопровід був продо-
вжений від Києва по трасі Чернігів-Брянск до 
Москви. Столиця радянського Союзу одер-
жала дашавський газ. Ці два об’єднаних магі-
стральних газопроводи загальною довжиною 
близько 1300 км на початку 50-х мали про-
дуктивність 2,1 млн м3 на добу. У 1951 році 
з вводом в експлуатацію Красилівської та 
Боярської, а у 1955-му — Бердичівської та 
Тернопільскої компресорних станцій про-
дуктивність газопроводу зросла до 5,2 млн м3 
на добу. Перші КС були оснащені амери-
канськими агрегатами RA-5 фірми «Кларк». 
З 1955 року їм на заміну прийшли вітчизня-
ні газомоторні компресори 10ГК, які почав 
випускати горьківський завод «Двигун рево-
люції». Сформувалася перша генерація газо-
транспортників-професіоналів, що склали 
«золотий фонд» галузі. 

Із відкриттям Шебелинського газоконден-
сатного (1950), а пізніше й інших великих родо-
вищ на сході України споруджуються і вво-
дяться нові газопроводи, розгортається гази-
фікація великих промислових центрів України. 
З нарощуванням сировинної бази ресурсів 
газу в східних регіонах України у середині 60-х 
років було побудовано магістральний газо-
провід «Шебелинка-Полтава-Київ» діаметром 
700 мм з КС у Диканьці, що була оснащена 
13 газомотокомпресорами 10 ГКНА і першою 
газотурбінною КС з трьома агрегатами ГТК-5 
у Лубнах, пізніше «Єфремівка-Диканька-Київ», 
об’єднаних у систему пропускною здатністю 
18 млрд м3 на рік. Пізніше газопровід «Дашава-
Київ» підключили до першої нитки газопрово-
ду «Шебелинка-Полтава-Київ», і у жовтні 1966 
року газ по ньому пішов у зворотному напрям-
ку — зі сходу на захід.

Відправною точкою була постанова Ради 
міністрів СРСР від 8 липня 1959 року, яка 
визначила важливість і потребу створення 
підземного зберігання газу для безперебійно-
го газопостачання великих центрів (Москви, 
Ленінграду, Києва та ін.).

Через відсутність поблизу цих міст виро-
блених газових родовищ було прийнято 
рішення про створення підземних сховищ 
газу у водоносних структурах. Для Києва 
було вибрано спочатку Олишівську, а потім 
Червонопартизанську структури.
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Київтрансгаз — одне  
з найстарших підприємств  
газової промисловості

Ю. М. Ступа
УМГ «Київтрансгаз»

Історія розвитку 
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Дослідне закачування газу у водоносний 
пласт Олишівської структури було розпо-
чато 25 травня 1964 року. Цю дату і прийнято 
вважати початком створення в Україні дуже 
важливого напрямку газової промисловості 
— підземного зберігання газу.

Другим підземним газосховищем, створе-
ним на базі водоносної структури для забез-
печення Києва і споживачів газопроводу 
«Київ-Брянськ», було Червонопартизанське. 
Дослідно-промислове закачування газу тут 
розпочато у 1968 році. Так завершилося фор-
мування системи надійного газопостачання 
столиці України — міста Києва.

Третім підземним газосховищем, ство-
реним на базі відпрацьованого пласта-
колектора Солохівського газового родо-

вища, стало Солохівське ПСГ. Будівництво 
розпочато 29 січня 1984 року і завершено у 
1991-му бурінням розвідувальних свердло-
вин. Заповнення підземного сховища розпо-
чалося 17 червня 1987 року.

У Київському УМГ з 1967 року в Лубнах 
запроваджуються і експлуатуються перші в 
Україні відцентровані газові компресори з 
приводом від стаціонарних газових турбін 
потужністю 4,4 МВт. Як все перше, їх освою-
вали важко.

На КС «Лубни» було впроваджено, пере-
вірено в дії багато інженерних напрацю-
вань, втілених у типові рішення проектних 
інститутів, заводські конструкторські доо-
працювання, а саме: універсальна техноло-
гічна обв’язка станції, що дає змогу набирати 
будь-які схеми, аж до паралельної безре-
зервної роботи нагнітачів на вимогу режи-
мів роботи магістралі; система забезпечення 

безперебійної роботи КС, що різко підви-
щила надійність роботи ГПА; автоматична 
система пінного пожежогасіння; шумопо-
глиначі різних конструкцій на всмоктуван-
ні осьових компресорів; котли-утилізато-
ри тепла для опалення проммайданчика 
КС. Впроваджено ще цілий ряд практичних 
робіт, цікаво вирішених з інженерної точки 
зору і на сьогоднішній день.

З розвитком газової галузі і міжнарод-
ної торгівлі газом на початку 70-х років 
було побудовано газопроводи діаметром 
1020 і 1220 системи «Шебелинка-Київ-Захід 
України». Потоки транспортованого газу 
зросли у декілька разів, змінився їхній голо-
вний напрям, який отримав орієнтацію схід-
захід. У неможливо стислі на нинішній час 
терміни було побудовано і введено в екс-
плуатацію КС, оснащені газотурбінними ГПА 
ГТ-750-6, ГТК 10-2 і електроприводними агре-
гатами СТД-4000-2, що мали високі на той час 
техніко-економічні показники. Ці агрегати 
замінили малопродуктивні, морально заста-

рілі газокомпресори на лінійних КС газопро-
воду «Дашава-Київ», «Шебелинка-Полтава-
Київ», «Єфремівка-Диканька-Київ».

Таким чином, з уведенням у дію вели-
ких газоконденсатних родовищ, газопрово-
дів «Шебелика-Диканька-Київ», «Єфремівка-
Диканька-Київ» і двох ниток газопроводу 
«Київ-Захід України» спільно з підземними схо-
вищами газу було створено, по суті, стрижень 
єдиної системи газопостачання держави. І 
київська система газопроводів, що експлуату-
валась Київським управлінням магістральних 
газопроводів (нині УМГ «Київтрансгаз»), посі-
ла у ній центральне місце.

У зв’язку зі збільшенням експортних 
поставок газу з колишнього СРСР та зрос-
танням обсягів споживання газу в Україні у 
80-90-х роках минулого століття будуються 
нові великі газпроводи: «Уренгой-Ужгород», 
«Курськ-Київ», «Прогрес», «Єлець-Курск-
Кривий Ріг», «Тула-Шостка-Київ», що сприяло 
подальшому розширенню системи газопро-
водів «Київтрансгазу». Завдяки цілеспрямова-
ній роботі київських газовиків система газо-
проводів України стала однією з найрозгалу-
жених у Європі, надійною базою подальшої 
газифікації країни. Тенденція якнайширше 
охопити територію магістральними газопро-
водами збереглася і тоді, коли Україною про-
лягли трансконтинентальні транзитні газо-
проводи.

У 1986-1988 роках у стислі терміни були 
побудовані та прийняті в експлуатацію газо-
проводи-відводи до семи міст і в Чорно биль-
ську зону.

У 1986-1990-х на розгалужених газових 
магістралях «Київтрансгазу» було збудовано 
мережу автомобільних газонаповнювальних 
компресорних станцій (АГНКС). Під керівни-
цтвом Ярослава Марчука створено перше 
у газовій промисловості України районне 
управління «Київавтогаз», яке у 2002 році 
реорганізували у філію «Укравтогаз».

У період з 1954-го по 1992 рік йшло бурх-
ливе будівництво магістральних газопрово-
дів, компресорних станцій, облаштування 

Газифікація Києва

Історично Київтрансгазу 
 належить першість  
у започаткуванні розвитку 
підземного зберігання  
газу в Україні. Колективне прокладання магістрального газопроводу  

в тяжких умовах
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газових промислів, підземних сховищ газу 
і газонаповнювальних станцій. За ці роки 
управлінням «Київтрансгаз» було побудовано 
понад 5 тис. км магістральних газопроводів 
діаметром 700-1400 мм пропускною здат-
ністю 320 млн м3 на добу, близько 4  тис.  км 
газопроводів-відводів, три підземних схо-
вища газу, 12 автомобільних газонаповню-
вальних станцій і ряд інших об’єктів. Крім 
того, «Київтрансгаз» виступав замовником 
з облаштування ряду газових промислів: 
Шебелинського (перших 7 його свердловин), 
Кегичівського, Зачепилівського, Глинсько-
Розбишівського, Рибальського та інших, які 
були згодом передані на баланс другим газо-
промисловим управлінням. 

З 1992 року «Київтрансгаз» бере участь у 
реалізації програми «Укргазпрому» з рекон-
струкції КС, мета якої — доведення техніко-
економічних показників газотранспортної 
системи до світового рівня. В основу покла-
дено завдання розробки та серійного вироб-
ництва на заводах України сучасних вітчиз-
няних газотурбінних двигунів, газоперекачу-
вальних агрегатів, систем керування. Перші 
серійні конвертовані суднові газотурбінні 
двигуни ДН-80 Миколаївського ВО «Зоря» 

потужністю 25 МВт з ККД 34%, впроваджені 
під час модернізації ГПА на Гребінківській та 
Роменській КС, підтвердили високу результа-
тивність роботи.

У 1995 році стала до ладу Гребінківська 
КС, на якій були вперше освоєні газопере-
качувальні установки нового покоління ГПУ-
16С з ККД понад 30%, а у 1999 році рекон-
струювали Диканську КС, де вперше впрова-
джено вітчизняні блочні агрегати ГПА-Ц-6,3С 
з більш економічними судновими газотур-
бінними двигунами з ККД 34%. У 2005 році 
введено в експлуатацію ГПА з газотурбінним 
двигуном ДН-70 на КС-3 «Ромененська», а у 
2008-му — КС «Бобровницька» потужністю 
6,3 МВт, тип ГПА-Ц-6,3С.

У зв’язку зі старінням газопроводів з 1995 
року реалізуються нові підходи щодо підви-
щення надійності та економічності газотран-
спортної системи, здійснення її реконструкції 
та модернізації без зупинки газопроводів 
або скорочення обсягів транспортування. 
Це — впровадження вітчизняних газотурбін-
них двигунів нового покоління, проведен-
ня діагностики газопроводів за допомогою 
інтелектуальних поршнів, створення галузе-
вої системи технічної діагностики, сучасної 

ремонтної бази на основі найновіших комп-
лексів, упровадження принципово нових 
технологій і матеріалів для ремонту газопро-
водів та агрегатів, створення, по суті, нової 
системи достовірного обліку газу. Так, у 2002 
році створено нову систему комерційного 
обліку газу, обладнану високоточними при-
ладами виміру обсягів газу.

Славетний літопис «Київтрансгазу» склала 
праця тисяч людей. Не вистачить об’ємної 
книги, щоб назвати кожного. 

Сьогодні УМГ «Київтрансгаз» — потужний 
виробничий комплекс з розгалуженою газо-
транспортною системою протяжністю понад 
9 тис. км. До неї, крім першого магістраль-
ного газопроводу «Дашава-Київ», належать 
також потужні газові артерії «Шебелинка-
Полтава-Київ», «Київ-Захід України», 
«Уренгой-Помари-Ужгород», «Прогрес», а 
також Олишівське, Червонопартизанське 
та Солохівське підземні сховища газу, що 
забезпечують надійне постачання газу до 
Києва та суміжних областей. 

Протяжність газових магістралей «Київ-
трансгазу» складає 25% від загальної мережі 
газопроводів. Через 415 газорозподільних 
станцій, обладнаних сучасними обчислюва-
чами витрат газу, блакитне паливо постача-
ється споживачам Вінницької, Житомирської, 
Київської, Полтавської, Сумської, Харківської, 
Хмельницької, Черкаської, Чернігівської 
областей і міста Києва. 

Нині до складу УМГ «Київтрансгаз» входять 9 
структурних підрозділів — Сумське, Диканське, 
Лубенське, Яготинське, Чернігівське, Боярське, 
Бердичівське, Красилівське лінійні виробни-
чі управління магістральних газопроводів і 
Мринське виробниче управління підземного 
зберігання газу. 

За роки, що минули від дня заснування, 
«Київтрансгаз» став найпотужнішим підпри-
ємством газової галузі, міцною ланкою тран-
зитних трубоповідних шляхів між Сходом і 
Заходом — 85% транзитних поставок до 19 
країн Європи здійснюється через газопрово-
ди нашої філії. 

уМГ «київтрансгаз» здійснює:
— транспортування та постачання при-

родного газу споживачам України;

— забезпечення транзитних поставок;
— закачування, зберігання та відбір газу із ПСГ;
— технічне обслуговування і ремонт ліній-

ної частини та об’єктів газотранспортної сис-
теми, роботи з реконструкції та модернізації 
обладнання;

— капітальне будівництво нових об’єктів 
виробничого і невиробничого призначення;

— впровадження науково-дослідних, кон-
структорських робіт і нових технологій.

У 2011 році середня розрахункова гідрав-
лічна ефективність транзитних магістральних 
газопроводів (річна) становила більш 90%. 
Для підвищення надійності газотранспортної 
системи проводиться внутрішня діагностика 

газопроводів за допомогою «інтелектуальних 
поршнів». Пропуск очисних поршнів по рів-
нопрохідним магістральним газопроводам 
вівся як з метою очистки внутрішньотрубної 
порожнини від вологи, так і для підготовки 
газопроводів до внутрішньотрубної діагнос-
тики (ВТД). 

Фізичне виконання програми всіх видів 
ремонтів по УМГ «Київтрансгаз» у 2011 році 
склало 103,4%. 

Продовжуються роботи з введення моні-
торингу корозійного стану газопроводів, 
документації та звітності, оснащенню діль-
ниць протикорозійного захисту сучасними 
персональними комп’ютерами і програмним 

Сучасна виробнича діяльність
Обслуговування газоперекачувальних агрегатів

У будівлі ГРС-1 на вул. Комарова,  44 
відкрито музей історії підприємства. 
Саме цей газорозподільний пункт 17 лис-
топада 1948 року прийняв по газопрово-
ду «Дашава-Київ» і подав в оселі столиці 
України блакитне паливо Прикарпаття. 
У приміщенні, яке ніби обминув плин 
часу, збереглися розподільні нитки газо-
проводу з приладами та засувками, які 
експлуатувалися з 1948 року і донедавна. 
Цікаво представлено еволюцію засобів 
вимірювальної техніки. Багато знайомих 
облич наших ветеранів можна побачити 
на фотографіях, представлених на стен-
дах музею.
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забезпеченням та роботи з впровадження 
автоматизованої системи управління елек-
трохімзахисту.

Фахівцями філії застосовуються принци-
пово нові технології і матеріали для ремонту 
газопроводів без зупинки або скорочення 
об’ємів транспортування природного газу. 
Моніторинг технічного стану лінійної части-
ни забезпечує система паспортизації об’єктів 
газотранспортної системи. 

Компресорна станція — високотехнічна 
складова газотранспортної системи, на яку 
покладається забезпечення безперебійної 
подачі газу. 

На семи системах магістральних газопро-
водів і трьох підземних сховищах газу експлу-
атується 152 газоперекачувальних агрегати 
(ГПА), у тому числі: 100 газотурбінних ГПА 

(9 типорозмірів), 30 газомотокомпресорів, 22 
електроприводних ГПА. Агрегати розташовані 
на 21 компресорній станції (капітальні спо-
рудження цехів, індивідуальні укриття), на 14 
проммайданчиках. 

В УМГ «Київтрансгаз» безперебійно ведеть-
ся робота з підтримки технічного стану газо-
перекачувального парку та допоміжного 
обладнання КС з метою забезпечення надій-
ного транспортування природного газу спо-
живачам. 

Реалізація програми реконструкції КС спря-
мована на зменшення експлуатаційних витрат 
на одиницю транспортної роботи. Перші серій-
ні газотурбінні двигуни ДН-80 Миколаївського 
ВО «Зоря» потужністю 25 МВт з ККД 34% 
впроваджені під час модернізації ГПА-25/76 на 
Гребенківській та Роменській  КС. На головній 
у системі «Шебелинка-Київ» КС «Диканька» 
змонтовані сім, а на КС  «Бобровницька» — 
вісім блочно-контейнерних ГПА-Ц-6,3С 
виробництва Сумського ВАТ «НВО ім. Фрунзе»  
з високонапірними газовими компресорами, 
економічними двигунами ДТ-71П3, обладна-
них сучасною автоматикою. 

У цілому фахівці «Київтрансгазу» мають зна-
чний «бойовий» досвід освоєння нових типів 
ГПА, ГТД, систем керування, який може бути 
корисним для галузі.

Оперативне управління роботою компре-
сорних станцій, регламентне обслуговування 
обладнання здійснюють кваліфіковані досвід-
чені фахівці.

Наріжним каменем сьогоднішнього світо-
вого енергобалансу є ресурсоенергозбере-
ження та концентрація науково-технічного 
потенціалу на пріоритетних виробничих про-
блемах.

Фактично за рахунок впровадження енер-
гозберігаючих заходів протягом минулого року 
у виробничих управліннях очікувана економія 
склала 83,5 тис. т умовного палива. 

Для підвищення ефективності викорис-
тання ПЕР та запобігання втрат газу на спря-
мовані і заходи по забезпеченню достовір-
ного і безперервного ведення обліку газу на 
ГРС застосовують різні методи вимірювання 
витрат природного газу, найпоширенішим 
з яких є метод змінного перепаду тиску з 
використанням камерних діаграм та тахо-

метричний метод з використанням лічиль-
ників газу. Комерційний облік газу в УМГ 
«Київтрансгаз» ведеться на 415 ГРС, з яких 
на 661 ПВВГ.

Для визначення фізико-хімічних показників 
газу використовують сучасні потокові та лабо-
раторні хроматографи, вологоміри, гігроме-
три, фотокалориметри та ін.

Раціональне використання природних 
ресурсів, мінімізація негативного впливу на 
навколишнє середовище та зменшення шкід-
ливих викидів являються невід’ємними скла-
довими діяльності філії УМГ «Київтрансгаз». 
Забезпечуючи безперебійне транспор-
тування газу, виконуючи значний обсяг 
робіт з реконструкції системи газозабез-
печення, наша філія застосовує усі заходи 
з охорони стабільної екологічної ситуації 
у зоні виробничої діяльності. Розроблено 
Екологічну політику, якою визначені пріори-
тетні напрямки діяльності.

Нинішня система виробничого екологічно-
го контролю охоплює всі напрямки природо-
охоронної діяльності та забезпечена кадрови-
ми та технічними ресурсами.

Основні характеристики ГТС, яку експлуатує УМГ «Київтрансгаз»
Параметри Гтс кількість

Довжина газопроводів (у однонитковому обчисленні), всього, км 
У т.ч.: 
— магістральних газопроводів 
— газопроводів-відводів 
— розподільчих газопроводів з тиском до 1,2 МПа

9 234,151 
5 160,867 
4 073,284 
226,837 

Кількість газорозподільних станцій (ГРС) 415
Пропускна здатність ГТС (фактична), млрд м3 
— на вході 
— на виході

96,687 
86,100

Кількість компресорних станцій (компресорних цехів), КС (КЦ) 21
Кількість газоперекачувальних агрегатів (ГПА) 152
Потужність компресорних станцій, мВт 1 070,8
Кількість підземних сховищ газу (ПСГ) 3
Активна ємність ПСГ, млн м3 3 110
Облікова чисельність працівників, осіб 4 610

Проведення внутрішнього аудиту у Яготинському ЛВУМГ

Одна з компресорних станцій  
УМГ «Київтрансгаз» 
Бердичівська компресорна станція
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Однією зі складових успіху «Київтрансгазу» 
є традиційна увага адміністрації до потреб 
окремих працівників і всього колективу. З дня 
заснування розвиток соціальної сфери вважа-
ється такою ж важливою справою, як будь-яке 
виробниче питання. Прийнята підприємством 
програма соціального захисту, соціальних 
гарантій персоналу послідовно здійснюється 
протягом 64 років. У Мринському ВУПЗГ з 
1968-го по 1997 рік побудовано 12 житлових 
будинків (202 квартири) та відповідні комуні-
кації до них. У Диканському ЛВУМГ з 1963-го 
по 2003 рік побудовано 15 житлових будинків 
(680 квартир), школа (694 учні), два дитячих 
садка на 320 місць, магазини та відповідні 
комунікації до них. У Сумському ЛВУМГ: у 1984 
році побудовано Фінське містечко — 10 жит-
лових будинків (76 квартир), 5 гуртожитків 
на 120 місць, 2 дитячих садки-яслі на 100 
місць, клуб та медпункт; 1986 рік — дитячий 
сад-яслі на 320 місць; у період з 1962-го по 
1997 рік побудовано 35 будинків операторів 
ГРС. У Боярському ЛВУМГ з 1991-го по 2001 
рік побудовано три житлових будинки (395 
квартир), у 2011-му розпочато будівництво 
двохпід’їзного багатоповерхового будинку  
в м.  Боярка (на дане будівництво у 2011 році 
виділено 348000,00 грн).

Селища газовиків впорядковані та озе-
ленені, у будинках є всі комунальні вигоди. 
Адміністрація робить усе можливе для того, 
щоб люди працювали і жили у комфортних 
умовах. У всіх виробничих управліннях та 
апарату УМГ «Київтрансгаз» ведеться облік 
працівників (у вигляді контрольного списку), 
які потребують поліпшення житлових умов 
та знаходяться на квартирній черзі за місцем 
проживання. 

Протягом 2011 року кількість осіб, які пере-
бувають на черзі, зменшилась. Переважно при-
чиною були заяви працівників про зняття їх з 
черги у зв’язку із поліпшенням житлових умов.

Значні кошти асигнуються на медичне 
обслуговування і оздоровлення працівників 
ті членів їхніх сімей. У 2011 році путівки на 
оздоровлення, відповідно до змін у колектив-
ному договорі, надавались дітям працівників 
та пенсіонерам. 

Стало доброю традицією проведення 
спартакіад. За спільною ініціативою профко-
мів та адміністрації один раз на два роки 
проводяться спартакіади під девізом «Свято 
молодості, сили, чесної боротьби та здорово-
го образу життя». Метою цього спортивного 
свята є широке залучення працівників до 
занять фізичною культурою і спортом, зміц-
нення їхнього здоров’я і творчого довголіття 
засобами фізичної культури через систему 
масових змагань і оздоровчих заходів. У ці 
дні проходить і дитяча спартакіада, де батьки 

бачать прагнення до перемоги нашого май-
бутнього покоління віком від 3 до 12 років. 

Продовжується підтримка розвитку 
художньої самодіяльної творчості. Так, з 
метою відродження національної культури, 
української народної пісні у 2002 році за іні-
ціативою працівників ГКС Сумського ЛВУМГ 
був створений творчий колектив жіночого 
вокально-самодіяльного ансамблю «Мальви». 
Ансамбль бере участь майже у всіх культур-
но-масових заходах і святах, які проходять у 
Сумах, Києві, Яремчі. Ансамбль брав участь 
у фестивалях при урочистостях на спартакі-
адах УМГ «Київтрансгаз» та ДК «Укртрансгаз». 

З гордістю відзначаємо талановиту пра-
цівницю апарату «Київтрансгазу» Вікторію 
Шпаковату, яка неодноразово брала участь 
у святкових концертах, організованих в УМГ 
«Київтрансгаз», ДК  «Укртрансгаз» та НАК 
«Нафтогаз України». В апараті постійно про-
водяться конкурси дитячої творчості (малю-
вання, вишивання та інші).

У «Київтрансгазі» існує добра традиція 
щодо екскурсій — «Люби і знай свій рідний 
край». Профспілкові комітети беруть на себе 
організацію екскурсій вихідного дня для пра-
цівників та їхніх дітей по найцікавішим містам, 
містечкам і селам України. За останні роки 
були організовані екскурсії пам’ятними місця-
ми України.

Ми — колектив однодумців, об’єднаних 
однією справою, помноженою на хист, сміли-
вість та майстерність кожного. 

Нам є чим пишатися — здобутками 
попередніх поколінь. Нам є що залишити 
нащадкам. ТТ

Соціально-культурне життя

Музей УМГ «Київтрансгаз»

Збірна команда УМГ «Київтрансгаз» на спартакіаді ДК «Укртрансгаз» у 2011 р.

УМГ «Київтрансгаз» — це інтелектуаль-
ний потенціал людей, спрямований на 
вирішення виробничих завдань будь-
якої складності.
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— Господин янош, от условий поставок 
энергоносителей зависит стабильность 
государства. какие условия поставок 
природного газа на сегодняшний день 
характерны для венгрии?

— В настоящее время для Венгрии харак-
терна односторонняя зависимость от русско-
го газа. В то же время, благодаря развитию 
взглядов региона, будущее Венгрии — это 
увеличение портфолио газовых источников. 
Это стремление соответствует и взглядам 
Европейского Союза, которые направлены 
на постепенное образование интегрирован-
ного энергетического рынка. 

В ближайшие 10 лет в Венгрии и в окру-
жающих ее странах ожидаемое развитие эко-
номики предсказывает повышение спроса на 
природный газ. 

В связи с этим нами были разработа-
ны предложения по усовершенствованию 
отечественной газотранспортной системы 
на 10 лет и отправлены в Энергетический 
офис Венгрии с учетом правил нормативно-
правовой базы, регионального развития 
газотранспортной инфраструктуры, заявок 
поставщиков и изменений в экономике.

— За счет каких потребителей пред-
полагается рост спроса на природный 
газ?

— В Венгрии двигателем такого повы-
шения может быть увеличение потребления 
газа тепловыми станциями, предназначенны-
ми для получения электрической энергии. 

Газотранспортная система 
Венгрии — взгляд в будущее
О европейском рынке природного газа и перспективах развития газотранспортной системы 
Венгрии рассказал в интервью ответственному секретарю журнала «Трубопроводный 
транспорт» Максиму Белявскому руководитель Венгерского оператора магистральных 
газопроводов FGSZ Földgázszállító доктор Янош Жуга. 

Інтерв’ю подається мовою оригіналу

Доктор Янош Жуга, 
руководитель компании-оператора 
газотранспортной системы Венгрии 
FGSZ Földgázszállító. Окончил 
Мишкольцкий университет, квалифи-
кация инженер-механик газовой про-
мышленности. В том же университете 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора философии. 
В газовой промышленности Венгрии 
работает с 1994 года на должностях 
инженер-технолог, руководитель дис-
петчерской службы, производствен-
ного управления. 

Доктор Янош Жуга
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— с учетом увеличения на европей-
ском рынке спроса на природный газ, 
какие конкретные предложения по усо-
вершенствованию системы поставок 
голубого топлива подготовила ваша ком-
пания?

— Мы предлагаем, в соответствии с дей-
ствующими процессами на европейском 
газовом рынке, развитие входящих мощно-
стей импорта или в восточном, или в запад-
ном направлении. Это связано с тем, что 
к 2014-му году энергетическая политика 
Венгрии будет направлена или в сторону 
восточного, или западного импорта. 

— Помимо увеличения спроса на при-
родный газ, что еще являлось отправ-
ной точкой для разработки предложений 
по усовершенствованию газопроводной 
системы?

— Снижение добычи газа внутри страны 
и связанный с этим возрастающий спрос 
на импорт привели к необходимости раз-
рабатывать аспекты преодоления проблем 
зависимости от импорта и безопасного обе-
спечения газом. 

Кроме того, некоторые страны Евро-
пейского Союза находятся на так называемом 
«газовом острове», т.к. их инфраструктура не 
связана с инфраструктурами других стран 
Евросоюза. Наличие достаточной и дивер-
сифицированной газовой инфраструктуры, 
а именно новых инфраструктур, объединяю-
щих изолированные системы соседних стран 
Евросоюза как между отдельными странами, 
так и во всем ЕС, является основой преодо-
ления проблем в обеспечении газом. 

Поэтому региональные амбициозные 
планы развития необходимы для дальнейше-
го преобразования газового рынка. Развитие 
инфраструктуры является также и требовани-
ем Евросоюза. Исходя из содержания евро-
пейских директив должен быть обеспечен 
свободный поток газа между странами. Все 
это может быть достигнуто посредством соз-
дания большого количества и достаточных 
по размеру трансграничных мощностей, а 
также посредством создания объединяющих 
газопроводов двух направлений.

В то время как в Западной Европе основ-
ная цель будет направлена на усиление 
рыночной инфраструктуры, в Центральной 
и Юго-Восточной Европе основной целью 
будет образование базовой инфраструк-
туры.

Это усложняется тем, что непропорцио-
нально большая часть финансовой помощи 
от ЕС выделена более развитым странам. 

Кроме того, северные и западные страны 
Европы имеют большую вероятность полу-
чить назначенную помощь, в то время как 
утверждение и финансирование проектов 
стран Центральной и Южно-Восточной 
Европы намного проблематичнее, что свя-
зано с нормативно-правовой базой и более 
низким развитием газового рынка в этих 
странах. 

— Может ли быть гарантирована энер-
гетическая безопасность венгрии в слу-
чае кризиса? 

— Делая обзор газовых источников 
Венгрии, можно сказать, что на период кра-
тковременных газовых кризисов (2009 год, 
газовый спор между Украиной и Россией 
— ред.) уже существующих мощностей под-
земных хранилищ (60 дней в зимний период) 
будет достаточно. Это соответствует и крите-
рию Евросоюза N-1 (восполнение на случай 
потери самого большого источника импор-
та). В то же время безопасность обеспечения 
Венгрии при существующих мощностях не 
может быть гарантирована в случае кризиса 
на средний, длительный период и особенно 
в случае затянувшегося кризиса. 

— какие цены на природный газ в 
европе?

— Страны Восточной и Центральной 
Европы в большей степени зависят от импорт-
ных ресурсов. Обеспечение газом этого 
региона определяется импортом русского 
газа, единственным поставщиком которого 
является Россия. Это ведет к односторонней 

зависимости от импорта, высокой конечной 
цене потребителя вследствие отсутствия 
конкуренции, создает обстановку риска в 
безопасности обеспечения, что сопровожда-
ется значительными социальными и эконо-
мическими расходами. В транспортировке 
газа в страны Восточно-Центральной Европы 
отсутствуют связи в северо-южном направ-
лении, нет объединяющих газопроводов двух 
направлений (интерконнектор), нет доступа 
к СПГ, а также мощностей подземных хра-
нилищ. Последние в свою очередь создают 
проблемы с гибкостью решения вопросов. 

Детально анализируя газовое обеспече-
ние региона, можно выделить четыре группы.

Так называемая конкурентная зона в 
Запад ной Европе, где многочисленные 
источ ники газа конкурируют между собой, 
что в последующем отражается в более низ-
ких ценах. Если сравнить цены долгосрочных 
договоров с Россией со спотовыми ценами, 
можно прогнозировать, что по крайней мере 
до 2020-го года в Западной Европе послед-
ние станут ниже. Цены действующих долго-
срочных договоров для Западной Европы 
соревнуются с рыночными ценами, поэтому 
они значительно ниже, чем цены долгосроч-
ных договоров для Центральной Европы.  
В то же время страны конкурентной зоны 
продолжают расширять уже достаточно раз-
витую инфраструктуру с целью еще больше-
го увеличения конкуренции на рынке. 

Румыния и Хорватия, которые относят-
ся к независимой зоне, несмотря на пре-
имущество внутренних добыч все больше 
подвергаются влиянию русского импорта.  
В связи с этим возник план альтернативного 
источника (терминалы СПГ). 

ЗАО «Транспортировщик 
природного газа» (FGSZ) — 
газотранспортная компания, 
которая эксплуатируюет вен-
герскую сеть газопроводов 
высокого давления, а также 
управляет этой сетью. 

FGSZ предлагает развитие 
входных мощностей 
импорта в соответствии с 
действующими процессами 
на газовом рынке Европы или 
в восточном, или в западном 

направлении. 

данные трансграничных газопроводов,  
млрд м3/год

БЕРЕГОВО
УКРАИНА/ВЕНГРИЯ 20,5
АВСТРИА/ВЕНГРИЯ* 4,8
РУМЫНИЯ/ВЕНГРИЯ 1,7
ХОРВАТИЯ/ВЕНГРЯ 6,5
СЛОВАКИЯ/ВЕНГРИЯ 5,0

Газотранспортная система Венгрии
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Венгрия и аналогичные ей страны, напри-
мер Словакия, находятся в так называемой 
зоне зависимости. В данном случае из-за 
высокого потребления газа, а также суще-
ствующей инфраструктуры русскому газу нет 
альтернативы. Поэтому страны этого региона 
за тот же самый русский газ платят боль-
ше, чем страны Западной Европы, имеющие 
диверсифицированные источники. В послед-
них диверсифицированные источники дают 
возможность создания газовой конкуренции, 
образования более низких цен по сравне-
нию с ценами стран, которые располагают 
только одним источником. В странах зоны 
зависимости решением проблемы является 
объединение газовой системы данного реги-
она (северно-южный коридор) и появление 
новых источников. 

И, наконец, четвертая, монопольная 
зона, члены которой — например, Сербия и 
Польша. Эти страны исключительно зависят 
от русского газа, но в то же время газ не 
является их главным источником. До появле-
ния новых источников в этих странах зави-
симость от газа будет возрастать вследствие 
повышения потребления. 

— насколько развита газотранспорт-
ная инфраструктура венгрии?

— Развитие газопроводной инфраструкту-
ры Восточной и Центральной Европы сильно 
отстает от уровня развития инфраструктуры 
Западной Европы, отсутствует ее основное 
развитие внутри стран, нет трансграничных 
мощностей. 

— какие проекты усовершенство-
вания венгерской газотранспортной 
системы ваша компания осуществила за 
последние годы?

— В 2010 году был сдан венгерско-румын-
ский интерконнектор, уже готов венгерско-
хорватский газопровод. Начались подгото-
вительные работы относительно словацко-
венгерского соединительного газопровода. 
Кроме того, идет изучение возможностей 

осуществления проекта словенско-венгер-
ского интерконнектора. 

Вышеперечисленные проекты являются 
одним из главных енергетических приори-
тетов Европы, а также основным аспектом 
северо-южного газового корридора. Для 
Евросоюза назначение этого проекта заклю-
чается в диверсификации газовых источни-
ков от Балтийского до Адриатического моря, 
а также в создании тут же интегрированного 
соревнуюшегося газового рынка. Цель газо-
вого коридора — гармоничное развитие 
региональной инфраструктуры (интеркон-
некторы, газовые хранилища, терминалы 
СПГ) и повышение эффективности газового 
рынка. 

Наряду с этим проектом дала обязятель-
ства и Вишеградская четверка. Строится 
польско-чешский газопровод, кроме того, 
Польша готовится соединить свою газо-
транспортную систему с системами Литвы, 
Эстонии и Латвии. Согласно плану, двумя 
конечными пунктами газового коридора 
будут являться строящиеся терминалы СПГ 
в Хорватии и польском городе Свиноусьц, 
благодаря чему регион обогатится новыми 
источниками и новыми маршрутами. 

Наряду с северо-южным коридором, зна-
чительно поддерживаемым ЕС, необходи-
мо напомнить и проекты, направленные 
на диверсификацию газовых источников. 
Такими, например, являются «Набукко», 
«Южный поток», создание терминала СПГ в 
Константе (Румыния), а также проект АГРИ. 
Они могут принести новые источники по 
новым маршрутам из Каспийского региона, 
что в свою очередь тоже может улучшить 
безопасность обеспечения Венгрии и ее 
соседних стран. 

Соединение газопроводов региона в 
северо-южном направлении особенно важно 
в связи с тем, что в настоящий момент значи-
тельная часть спроса на газ удовлетворяется 
посредством газопровода, проходящего из 
России в сторону Запада. Если в течение 
нескольких лет образуется единый евро-

пейский енергетический рынок, положение 
стран, которые в данный момент сильно под-
вергаются газовой зависимости, значительно 
улучшится. 

— когда планируете пересмотреть 
договоры на поставку голубого топлива?

— Действие нашего долгосрочного 
договора с «Газпромом» заканчивается 31 
декабря 2016 года. Из-за отсутствия аль-
тернативных источников импорта и альтер-
нативных маршрутов Венгрия может быть 
вынуждена принять любое повышение цены 
после 2016 года. 

В интересах каждого из нас, чтобы Венгрия 
в период новых переговоров в 2015 году 
занимала наилучшую рыночную позицию, 
которая может быть достигнута благодаря 
диверсификации источников. Вследствие 
этого образуется конкуренция цен на газо-
вых рынках, увеличивается оборот, а это при-
водит к тому, что потребители могут покупать 
газ по более низким ценам. 

Под влиянием планируемых проектов 
вложений и появления новых газовых источ-
ников в конечном счете образуется ценовое 
преимущество на газовых рынках Восточной 
и Центральной Европы. На газовых биржах 
Западной Европы цена на газ остается низ-
кой. Это может быть достигнуто и в регионе 
Восточно-Центральной Европы благодаря 
усовершенствованию инфраструктуры и 
появлению новых мощностей. Преимущество 
цен может быть достигнуто и на продолжи-
тельный период. Появление новых газовых 
источников действительно порождает конку-
ренцию, что приводит к понижению газовых 
цен и усиливает региональную безопасность 
снабжения газом.

— каковы перспективы газотран-
спортной системы венгрии?

— Венгрия благодаря своему идеальному 
географическому положению будет распола-
гаться на пересечении газовых поставок вос-
точно-западного и северо-южного направ-

Объекты газотранспортной системы Венгрии

Расширение газопроводной 
системы Венгрии
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лений. В результате она может стать газовым 
дистрибьютором региона, и при этом про-
блемы безопасного обеспечения могут пре-
кратиться. Газовые хранилища Венгрии могут 
обслуживать и спрос региона. Относительно 
Венгрии новые источники создадут газовую 
конкуренцию на венгерском газовом рынке, 
что посредством венгерской газовой биржи 
приведет к понижению конечной цены для 
потребителя.

— какая цель положена в программу 
развития газотранспортной инфраструк-
туры венгрии? 

— Наша цель — формирование роли дис-
трибьютора в регионе, что может произойти 
только благодаря благоприятным рыночным 
условиям и сооветствующей нормативно-
правовой базе. В настоящее время в Венгрии 
нет условий для образования газового хаба 
из-за отсутствия обеспечивающей ликвид-
ность инфраструктуры и не диверсифициро-
ванных газовых источников. 

За основу развития мы предлагаем, с 
одной стороны, вложения для обеспечения 
дополнительного спроса на мощности вен-
герской газотранспортной системы, с другой 
стороны, создание венгерско-словацкого 
газопровода и необходимой для него ком-
прессорной станции. Вышеcказанное можно 
разделить на три группы: улучшение безо-
пасного обеспечения в Задунайском направ-
лении и транспортировки в восточно-запад-
ном направлении Венгрии; удовлетворение 
возрастающего спроса электростанций в 
районе Будапешта; повышение спроса на 
пользование венгерской газотранспортной 
системой, разрешение проблем недостаточ-
ности транспортных мощностей в опреде-
ленных местах венгерской газотранспорт-
ной системы. Эти цели взаимосвязаны между 
собой и образуют единую концепцию раз-
вития. 

Относительно постройки венгерско-сло-
вацкого газопровода следует выделить сле-
дующее: правительство Венгрии взяло на 
себя обязательство постройки венгерско-
словацкого интерконнектора. 

— Что даст постройка венгерско-сло-
вацкого интерконнектора?

— Вследствие постройки газопровода 
Венгрия могла бы получить доступ к новым 
источникам импорта, более развитым и лик-
видным рынкам, в результате чего могла бы 
усилиться ее региональная позиция. 

Благодаря безопасному обеспечению 
более высокого уровня, расширению инфра-
структуры импорта, а также уменьшению 
зависимости от русского импорта рыночная 
позиция Венгрии улучшилась. 

— и в завершение, господин янош, 
расскажите о перспективах формирова-
ния цены на природный газ в венгрии в 
случае реализации разработанной про-
граммы. 

— Планы развития нашей компании в 
целом понижают газовую цену для конеч-
ного потребителя, улучшают региональную 
роль Венгрии, а также ее позицию в пере-

говорах. Таким образом, может быть обе-
спечена необходимая ликвидность в работе 
и развитии внутреннего газового рынка, и 
не в последнюю очередь можно сказать, что 
Венгрия вместо страны-потребителя может 
стать транзитной страной. 

В случае ценового преимущества в 
западном направлении можно предпо-
лагать, что характерный избыток газа на 
западно-европейской стороне, существу-
ющий с 2008 года, сохранится. Цены на 
западноевропейских газовых биржах дол-
гое время будут ниже цен в долгосрочных 
договорах на импорт, в результате чего 
эта разница может выразиться в более 
низкой цене для конечного потребителя. 
В этом случае интересы Венгрии заклю-
чаются в том, чтобы в структуре импорта 
преобладали краткосрочные предложения 
(договоры). 

Рекомендуемое развитие инфраструкту-
ры в этом случае предполагает увеличение 
входной мощности австрийско-венгерского 
газопровода (HAG) со стороны импорта, 
а также предоставить возможность транс-
портировки дополнительного количества 
внутри страны. 

В случае ценового преимущества в вос-
точном направлении образовавшаяся раз-
ница между западными спотовыми ценами 
и ценами в долгосрочных договорах не 
продержится долго, долгосрочные и крат-
косрочные цены постепенно начнут уравни-
ваться. Таким образом, из-за благоприятной 
позиции на внутреннем рынке мы сможем 
рассчитывать на более низкие договорные 
цены по импорту, которые в дальнейшем 
смогут отразиться на конечных ценах. В этом 
случае интересы Венгрии будут направлены 
(и в дальнейшем, минуя риски для безопас-
ности обеспечения) на повышение сооот-
ношения русского газа в структуре импорта, 
а также на увеличение мощности и произво-

дительности газопроводов и компрессоров, 
обслуживающих восточный импорт. 

Решение, связанное с осуществлением 
вложений для входных пунктов импорта, 
зависит от актуальной информации отно-
сительно южных газопроводов, а также от 
формирования газовых цен на западном и 
восточном рынках. Это может быть прогно-
зировано к 2014 году. К тому времени уже 
можно будет объективно понимать, будет 
ли преимущество западных спотовых цен 
перед ценами русского импорта продолжи-
тельным. Кроме того, до 2014 года решение 
относительно вложений может реализовать-
ся и в построении газопроводов «Набукко» и 
«Южный поток». 

При осуществлении любого из этих 
на правлений планируемые вложения дают 
возможность Венгрии выступать в роле дис-
трибьютора. ТТ

В компании FGSZ работают 
первоклассные специалисты

Управление газотранспортной системой Венгрии 
осуществляется с помощью современных IТ-технологий



Трубопровiдний транспорт | №4(76) 201214

в
и

р
о

б
Н

и
ц

т
в

о

— віталію володимировичу, розкажіть 
більш детально, що собою являє комп-
лексна система автоматизації бізнес-
процесів, яку закінчує впроваджувати 
наша компанія? 

— Модернізація запланована на 2011-
2012 роки. Ми досягли достатніх результатів 
у вирішенні задач з впровадження комплек-
сної системи автоматизації бізнес-процесів у 
нашій компанії. Вже сьогодні деякі облікові 
та управлінські процеси виконуються у режи-
мі реального часу. Система автоматизації дає 
менеджменту інструмент, який може в онлайн-
режимі підказати управлінські рішення, допо-
могти визначитись із собівартістю, виявити, що 
в даний момент необхідно, що слід відремон-
тувати, які запаси слід поповнити. Побудова 
інформаційної системи у нашій компанії — це 
масштабна програма, яка охоплює 42 проекти. 

Окрім автоматизації управлінської діяль-
ності з допомогою ERP-системи у програму 
включені інші проекти, наприклад, по стан-
дартизації обладнання, будівництво мереж, 
центр обробки даних, MES–системи управлін-
ня виробництвом, проект з паспортизації та 
геоінформаційна система. 

— Чим відрізняються підходи нашої 
компанії по впровадженню системи ERP 
від аналогів?

— Існує традиційний підхід по впрова-
дженню ERP-систем, коли проект стартує в 
одному філіалі і протягом трьох років впро-
ваджується. Після цього проходить тира-
жування на інші філіали. Враховуючи, що в 
ДК «Укртрансгаз» 17 філій, знадобилось кілька 
десятиліть на впровадження системи ERP по 
традиційній схемі. 

Суть нашого підходу полягає в тому, що 
якщо існує готове рішення — слід впроваджу-
вати його якнайшвидше, а не займатись дов-
гою підготовкою, написанням мегаконцепцій. 
Все це призводить до безпідставної трати 
фінансового та інтелектуального ресурсу. 

— які інновації ви використовували 
для пришвидшення впровадження SAP  
у виробничий процес?

— Ми запропонували 100% гнучкість 
впровадження, налаштування on the fly, адже 
з практиками достатньо важко знайти спіль-

ну мову, використовуючи тільки презентації 
з картинками. Для цього був розгорнутий 
ландшафт єдиної системи в центрі обробки 
даних, на якому побудований прототип сис-

теми, і проектна команда поїхала по філіалам. 
Коли ми демонстрували, як система працює, 
бізнес-користувачі давали свої рекомендації. 
Переїжджаючи з одного філіалу в інший, ми 

Віталій Волосецький:  
«SAP — це система, яка 
може і буде впроваджена!»
Подаємо наважливіші фрагменти інтерв’ю директора філії «Укргазтехзв’язок» періодичному 
виданню «IT management» №6, від червня 2012 року.

На знімку: 
Віталій Волосецький



Трубопровiдний транспорт | №4(76) 2012 15

в
и

р
о

б
Н

и
ц

т
в

о

встигали на наступний ранок удосконалити 
процес з урахуванням рекомендацій корис-
тувачів. Коли ми демонстрували цей допра-
цьований процес у Львові, у режимі відео-
конференції з’єднались з Івано-Франківськом, 
і там користувачі побачили, що їхні вимоги вже 
реалізовані у системі. 

Дякуючи оперативності налаштувань, від-
критому діалогу, багато людей повірило, що 
SAP — це система, яка може і повинна впро-
ваджуватись, тому що вона дійсно спрощує 
роботу. Ніхто не запевняв за допомогою кар-
тинок. Усі переконались завдяки практичним 
діям та результатам. 

Тут обов’язково слід відмітити, що для 
того, аби це запрацювало, слід було створити 
середовище комунікацій. Ми розгорнули кор-
поративну систему HD–відео-конференцій у 
17 філіалах нашої компанії, на 180 точках. Крім 
того, запустили систему швидких комуніка-
цій Lync, якою вже користується 5968 чоло-
вік. Обидві технології інтегровані між собою, 
і вони разом створили єдине середовище 
комунікацій. 

На основі системи дистанційного навчання 
було організоване масштабне інтерактивне 
навчання. Так, для введення у промислову 
експлуатацію тільки планування бюджету ми 
змогли за два дні підготувати 2500 користува-
чів системи. Всього 8605 спеціалістів компанії 
за три місяці пройшли навчання і вже повно-
цінно експлуатують SAP. 

— розкажіть більш детально про сам 
процес впровадження. як усе відбувалось? 

— Після демонстрації та налаштування 
ми перейшли безпосередньо до тестуван-
ня прототипів. При цьому ми підключили 
користувачів, віддавши їм систему тестів. 
SAP-ландшафт складається з трьох рівнів. 
Перший — середовище розробки. Другий 
— система якості, в яку переносяться усі 
розробки та де проходить попереднє тес-
тування. Ми розширили роль системи якос-
ті, надавши доступ до неї користувачам, 
аби вони перевіряли налаштування разом 
з нами, працюючи за тими курсами навчан-
ня, які вони пройшли. Коли користувачі 
підтверджують, що усі бізнес-процеси пра-
цюють вірно, ми запустили третій рівень 
— перенесли налаштування у продуктивну 
систему. Ще один плюс такого підходу — до 
моменту переносу запитів у продуктивну 
систему наші користувачі отримають прак-
тичний досвід роботи, а не тільки теорію. 

— якими методиками ви користува-
лись? 

— Ми використовували симбіоз трьох мето-
дик. Методологію прискореного поетапного 
(релізного) впровадження (Agile Accelerated SAP 
— ред.), а також методологію (ASAP FOCUS — 
ред.), в якій використовуються кращі практики 
як основа системи. І третя методологія — влас-
на: ми запропонували не презентацію рішення, а 
його демонстрацію з перших секунд спілкування 
з користувачами. При такому симбіозі ми залуча-
ємо своїх потенційних користувачів до процесу 
налаштування та вдосконалення системи. 

— Безсумнівно, що такі масштабні про-
екти, як впровадження системи SAP, не 
можуть проходити без керівника компанії. 

— Саме так! Компанію будує лідер та 
директор ДК «Укртрансгаз» Сергій Вінокуров. 
Він саме той лідер, за яким пішли люди, вони 
повірили в його стратегію та підтримали її. 
Компанія встала на шлях модернізації, і сьо-
годні вона вже повністю інша.

— Чим особливі наступні релізи? 
— У жовтні 2012 року має бути запущений 

шостий реліз, передостанній, який передбачає 
планування бюджету на 2013 рік, управління 
збутом, витратами, якістю, доходами та аналіз 
прибутковості, проведення обліку матеріаль-
них потоків та електронні торги. 

Останній, сьомий реліз, буде працювати 
з 1 січня 2013 року і об’єднає абсолютно усі 
релізи системи автоматизації бізнес-процесів 
ДК «Укртрансгаз». ТТ

Кількість введених документів  
по функціональним напрямкам  
(станом на 01.08.2012 р.)

ММ — Матеріальний облік 1158

FI — Бухгалтерський та податковий облік 1271

PS — Управління проектами та 
капітальним будівництвом 91

SD — Збут 174

CO — Контроллінг 2899

HR- введені основні дані співробітників 24 548 

Всього користувачів в системі PR3 4523

Всього користувачів в системі PHR 280 280
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Унікальність проекту впровадження комп-
лексної автоматизованої системи керування 
(КАСК) на базі програмних продуктів SAP у 
ДК  «Укртрансгаз» обумовлена насамперед 
надзвичайно стислими строками. Керівництво 
компанії застосувало принципово новий під-
хід до розв’язання завдань проекту — впро-
ваджувати готове рішення без тривалої під-
готовки. 

Основа рішення — комплексна центра-
лізована система керування ресурсами під-
приємства SAP ERP, за допомогою якої багато 
облікових і управлінських процесів компанії 
уже виконуються у режимі реального часу.

Сміливість керівництва та рішучість чле-
нів проектної команди не залишають сумнівів 
щодо неминучості впровадження запланова-

них проектних рішень SAP у всіх структурних 
підрозділах компанії по всій території України.

Микола Сапунцов, архітектор проекту 
SAP (КАСК).

На 2012 рік заплановано переведення 
у промислову експлуатацію груп процесів, 
реалізованих за допомогою відповідних 
модулів SAP. 

Сьогодні на проекті застосовується уні-
кальна методологія, що дозволяє максимально 
скоротити строки впровадження за рахунок:

— використання найкращих галузевих 
практик SAP і попередньо налаштованих 
рішень;

— поділу проекту на більш керовані етапи 
(релізи);

— інноваційної системи навчання;
— застосування сучасних засобів кому-

нікації;
— створення в компанії власної професій-

ної команди впровадження, що складається з 
консультантів із впровадження SAP і профіль-
них фахівців із величезним досвідом роботи в 
газовій сфері.

Відповідно до графіка проекту низку проце-
сів уже переведено у промислову експлуатацію:

— ведення довідників;
— ведення договорів;
— складання фінансового плану компанії;
— казначейство.
З липня 2012 року стартувала дослідно-

промислова експлуатація процесів фактично-
го обліку та окремих процесів оперативного 
планування.

Нині для багатьох процесів компанії SAP 
є первинною системою, а для низки — єди-
ною централізованою системою введення та 
обробки даних і одержання звітності. 

У четвертому кварталі 2012 року запланова-
но переведення у дослідно-промислову експлу-
атацію процесів планування ремонтів, закупівлі 
й витрат, а також складання річних бюджетів.

Андрій Галковський, заступник началь
ника Центру компетенції SAP із впрова
дження. 

На даний момент у продуктивній системі 
SAP здійснюється ведення стандартної ієрархії 
місць виникнення витрат (МВВ) та переліку 
видів витрат. 

Також у продуктивній системі почали 
працювати економічні служби із визначення 
й створення у системі додаткових об’єктів 
обліку витрат СО (внутрішньоконтролінго-
вих) замовлень. Бухгалтерська служба зазви-
чай починає використовувати функціонал 
«Контролінг» після завершення звітного пері-
оду. Традиційно фахівці бухгалтерської служби 
є відповідальними за процеси закриття періо-
ду. Цей процес містить у собі аналіз операцій, 
виконаних протягом періоду, перерозподіл 
витрат усередині філії та між філіями, форму-
вання управлінської звітності.

Окремо дякую працівникам підрозділів 
за виявлену активність під час формування 
проектних рішень, які лягли в основу підго-
товки системи до продуктивної експлуатації. 
Обговорення спірних питань та оперативне 
узгодження пропонованих механізмів реаліза-
ції процесів формування й розподілу витрат у 
системі дали змогу в найкоротший термін під-
готувати її до дослідно-промислової експлуата-
ції. З огляду на особливості окремих підрозділів 
налаштовано різні механізми реалізації про-
цесів формування й розподілу витрат у системі. 

Усі розуміють, що закриття першого пері-
оду — один із найскладніших етапів проекту, 
оскільки цей процес має бути виконаний мак-
симально швидко, й багато питань доведеться 
вирішувати максимально оперативно. Лише 
узгоджена   робота та тісна співпраця еко-
номічної й бухгалтерської служб компанії у 
виконанні завдань із закриття періоду дадуть 
очікуваний результат впровадження цього 
функціоналу.

SAP-рішення у життя!
Після місяця дослідно-промислової експлуатації SAP, команда впровадження ділиться 
враженнями. 

Я. М. Синько
Філія «Укргазтехзв’язок» 

SAP — світовий лідер рішень для 
стратегічного планування, бюджетуван-
ня, оперативного планування, обліку й 
контролю, консолідації даних, звітності 
й аналітики.

Близько 109 тис. компаній викорис-
товують програмне забезпечення SAP 
— 12 млн користувачів у понад 120 
країнах світу.

SAP-факти у нафтогазовій галузі: 
•  понад  20  років  досвіду  роботи  в 

галузі;
•  більш  ніж  500  клієнтів,  що  мають 

понад 600 тис. користувачів;
•  70%  усіх  об’єднаних  нафтогазових 

компаній по всьому світу використову-
ють продукти SAP;

•  75%  із  20  найбільших  світових 
нафтовидобувних компаній використо-
вують продукти SAP;

•  9  із 10 найбільших нафтових  і газо-
вих компаній США використовують про-
дукти SAP .
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Сергій Шалаєв, начальник відділу (ММ) 
Центру компетенції SAP.

Особливо хочу відзначити внесок пра-
цівника УМГ «Черкаситрансгаз» Олега 
Конанчика у період введення даних за 
залишками в модуль ММ. Завдяки його ініці-
ативі з доробки поточної облікової системи 
по філії у цілому зросла продуктивність під-
готовки даних за залишками. Якість наданих 
даних виявилася помітно вищою порівняно 
з іншими філіями.

Володимир Приймак, провідний інже-
нер Богородчанського ЛВУМГ «Прикарпат-
трансгазу», приємно здивував ставленням 
до роботи. Не часто зустрічаються люди, які 
настільки скрупульозно, уважно й акуратно 
підходять до виконання поставленого завдан-
ня. Завдяки його старанням підрозділ першим 
одержав завантажені залишки в SAP і взявся 
до їхньої вивірки. 

Ще хочу відзначити Віталія Данилова, 
заступника начальника виробничо-технічного 
відділу управління СІАТ. Якість наданих даних 
помітно перевищувала загальний рівень. Усі 
деталі й нюанси підготовки обговорювалися 
конструктивно, а реакція на необхідні зміни 
була дуже оперативною.

Борис Білик, провідний інженер (SD) 
Центру компетенції SAP.

Першим працівником, що провів опе-
рацію у продуктивній системі за напрямом 
«Керування збутом», стала головний бухгал-
тер Запорізького ЛВУ (УМГ «Харьківтрансгаз») 
Наталя Бувайло.

У системі було успішно реалізовано ланцю-
жок із продажу послуги з технічного контролю 
обладнання, а саме створено такі документи:

— договір із контрагентом;
— специфікація до договору;
— замовлення; 
— документ збутової фактури.

Тетяна Тарасова, провідний інженер 
Центру компетенції SAP.

Процес навчання є невід’ємною частиною 
проекту впровадження КАСК, тому що кінце-
вими користувачами системи стають праців-
ники компанії. Основний навчальний процес 
було вирішено будувати на принципах дистан-
ційного навчання — шляхом прослуховуван-
ня інтерактивних курсів із можливістю одразу 
здати екзамен із пройденого матеріалу. 

Сьогодні понад 4700 працівників компа-
нії мають можливість у зручний для них час 
прослухати курси щодо низки процесів, реа-
лізованих у системі SAP. До роботи у SAP вже 
допущено більш ніж 4500 осіб.

Великий внесок в організацію проце-
су доступу такої кількості користувачів до 
навчальної й продуктивної систем SAP роблять 
і адміністратори проекту від філій. Особливо 
хотілося б відзначити роботу Тетяни Цимбал 
(«Черкаситрансгаз»), Максима Тесленко 
(«Укргазпромбуд»), Олександра Ахметова 
(«Донбастрансгаз»), Максима Смирнова 
(«Прикарпаттрансгаз»), Тетяни Шульженко 
(«Харківтрансгаз»), а також висловити подяку 
керівникам згаданих філій.

Олександр Міклашевський, начальник 
Центру знань.

У процесі впровадження будь-якої нової сис-
теми навантаження на працівників зростає, і 
іноді може виникати спокуса ігнорувати процес 
навчання. Однак активність у навчальних захо-
дах SAP висока, це видно за участю в Lync-сесіях, 
які є не обов’язковими, а консультаційними. 

Хочу висловити окрему подяку за ваго-
мий внесок у спільний результат проекту тим 
керівникам, у підпорядкуванні яких працю-
ють тьютори, які безпосередньо здійснюють 
навчання. Адже поки тьютор навчає, його 
основну роботу хтось виконує, і забезпечення 
цього процесу лягає на плечі керівників. Така 

далекоглядність і розуміння відповідальності 
не лише за результат свого підрозділу, а й орга-
нізації в цілому свідчить про реальний про-
фесіоналізм керівників. На сьогодні найбіль-
шу підтримку ми одержуємо у цьому питанні 
від «Харківтрансгазу», «Прикарпаттрансгазу», 
«Черкаситрансгазу» та НВЦ «Техдіагаз».

Роман Дмитрієнко, інженерпрограміст 
І категорії, тьютор.

Робота тьютора передбачає не лише 
вміння донести до кінцевих користува-
чів суть матеріалу, що викладається, а й 
поглиблене знання  функціонала SAP, розу-
міння моментів взаємодії модулів  SAP між 
собою. Серед своїх колег хочу відзначити 
працівників, які першими почали дистан-
ційне навчання користувачів за допомо-
гою програми Microsoft Lync: Олександра 
Карвасарського («Харківтрансгаз»), Юлію 
Журбу («Черкаситрансгаз»), Дмитра Гурмака 
(«Прикарпаттрансгаз»). У найкоротший тер-
мін вони закрили питання навчання щодо 
модулю FM в інтерактивному режимі.

Процес впровадження системи SAP у 
ДК «Укртрансгаз» уже досяг своєї «точки непо-
вернення» у виконанні головного завдання 
проекту — досягнення прозорості бізнесу 
на всіх рівнях управління. З кожним днем усі 
бізнес-процеси компанії стають більш зрозумі-
лими. Наприклад, користувачі системи розумі-
ють, на якому рівні перебувають їхні заявки на 
платіж і який їхній статус. Для вищого менедж-
менту система SAP стає інформаційним табло, 
що дозволяє ефективно управляти компанією. 

У наступних номерах журналу ми інформу-
ватимемо Вас про хід проекту SAP, складності 
й ризики, з якими щодня стикаються проектна 
команда, менеджмент компанії та працівники 
на місцях. Про унікальні рішення й конкретних 
людей, що втілюють їх у життя. ТТ

Команда впровадження SAP
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Збереженням енергії людина опікується 
з давніх часів. Спочатку люди винахо-
дили заходи для збереження енергії у 

своїх домівках. Згодом замислились і над 
збереженням енергії у процесі виробницт-
ва продукції.

В останні роки в Україні питання енер-
гозбереження набуло державного зна-
чення у зв’язку зі значним зростанням 
вартості енергоресурсів, особливо при-
родного газу. Однією із основних енер-

гоємних галузей України є нафтогазова 
промисловість. А у її складі найбільшим 
споживачем енергоресурсів є газотран-
спортна система України.

ДК  «Укртрансгаз» як оператор газотран-
спортної системи України прикладає мак-
симум зусиль для зменшення енергоємності 
по наданню послуг з транзиту транспорто-
ваного природного газу.

Даних показників вдалося досягти завдя-
ки таким заходам:

1) проведенню первинної інвентаризації 
та чіткого розділу на групи статей витрат ПЕР;

2) проведенню роз’яснень серед спеціа-
лістів компанії, відповідальних за плануван-
ня, обліку та списання ПЕР щодо підвищення 
дисципліни і чіткого виконання норматив-
но-методичних документів;

3) розробці та затвердженню переліку 
енергозберігаючих заходів та щорічному 
плануванню впровадження даних заходів на 
об’єктах компанії;

Політика енергозбереження
Енергозберігаючі заходи, які проводить Укртрансгаз дозволили отримати щонайменше два 
феноменальні результати: зменшився об’єм розбалансів природного газу, скоротилась питома 
вага енергоресурсів до 13,6%. 

І. О. Прищепо
ДК «Укртрансгаз»
В. О. Коваленко
ОДУ ДК «Укртрансгаз»
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Рис. 1. Виробничо-технологічні потреби під час транспортування газу
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4) введенню практики заохочення фахів-
ців компанії, що беруть участь у впрова-
дженні заходів з енергозбереження (рис 2.);

5) створенню структурного підрозділу 
в апараті компанії для координації робіт з 
енергозбереження;

6) створенню мобільних лабораторій з 
виявлення та усунення витоків природного 
газу, обладнання ГТС та оснащення їх най-
сучаснішим діагностичним обладнанням та 
обладнанням по ремонту (більш детальна 
інформація буде представлена в наступних 
номерах журналу).

Вищевказані дії привели до скорочення 
витрат ПЕР в ДК «Укртрансгаз» з 6,56 млрд м3 
у 2005 році до 3,36 млрд м3 у 2011 році, тобто 
на 48,8%.

З 2005-го по 2011 рік ДК  «Укртрансгаз» 
завдяки впровадженню заходів з енергозбе-
реження та модернізації ГТС вдалось зеконо-
мити близько 1 749 млн м3 природного газу 
та 35,5 млн кВт•год електроенергії (рис.3).

Враховуючи існуюче співвідношення цін 
на електроенергію та природний газ, вико-
ристання газоперекачувальних агрегатів, що 
працюють на електроенергії, замість газотур-
бінних є ефективним та економічно доцільним 
заходом, дозволяє зекономити природний газ 
та зменшує негативний вплив на навколишнє 
середовище. Саме тому ДК «Укртрансгаз» про-
водить систематичну роботу з пріоритетного 
використання електричної енергії для пере-
качування природного газу. Даний захід дав 
змогу у 2011 році вивільнити (не викорис-
тати) 405 млн м3 природного газу та зеконо-
мити ДК  «Укртрансгаз» понад 400 млн  грн. 
Починаючи з 2011 року завдяки вищевка-
заним діям ДК  «Укртрансгаз» з впевненістю 
розпочав роботу з впровадження системи 
енергоменеджменту та підтвердженню її між-
народним стандартом ІSO 50001.

Наразі основними завданнями фахівців 
компанії є втримання досягнутих показників 
енергоємності роботи обладнання та пошук 
нових енергозберігаючих заходів для їхньо-
го подальшого впровадження. ТТ
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Починаючи з 2001 року,  
в ДК  «Укр трансгаз» розвивається 
напрямок енергозбереження, резуль-
татом діяльності якого є такі показники:

— питома витрата енергоресурсів 
на транспортування 1 тис. м3 на 100 км 
знизилась з 29,74 кг умовного палива/
млн  м3 (2005 рік) до 25,70 кг умовно-
го палива/млн  м3 (2011 рік), тобто на 
13,6%;

— обсяги витрат та «розбалансів» 
під час транспортування природного 
газу знизились з 1 303,5 млн м3 (2005 
рік) до 760,8 млн м3 (2011 рік), тобто 
на 41,6%, при цьому надходження до 
ГТС ДК  «Укртрансгаз» скоротилось  
з 206,8 млрд м3 (2005 рік) до 171 млрд м3 
(2011 рік), тобто на 17,3% (рис.1);

— було створено нормативно-мето-
дичну базу з питань енергозбереження 
і з планування та обліку витрат енерго-
ресурсів.

Встановлення муфт без припинення транспорту газу — 
один із заходів енергозбереження в ДК «Укртрансгаз» 

Рис. 2. Динаміка економіки ПЕР та сума на преміювання у грошовому та процентному 
співвідношенні за 2005-2011 роки

Рис. 3. Обсяги економіки ПЕР від впровадження енергозберігаючих заходів 
в ДК «Укртрансгаз» у розрізі 2005-2011 роки
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Для удосконалення технологічного ре-
жиму експлуатації свердловин було 
проведено аналіз безпосередньо всіх 

факторів, які впливають на запобігання утво-
рення гідратів на трьох ділянках системи 
збору і підготовки газу, зокрема утворення 
гідратів у: 

1) свердловинах — привибійна зона  
і середовище в насосно-компресорних тру-
бах; 

2) шлейфах свердловин; 
3) вузлах відключення шлейфів свердло-

вин до газозбірного пункту. 
Основними факторами, які визначають 

умови утворення і стабільного існування 
газогідратів, є компонентний склад газу, 
фазовий стан і склад води, температура і тиск 
природного газу. Процес гідратоутворення 
проходить на межі «газ-вода» за умови повно-
го насичення природного газу вологою. Але 
процеси утворення і накопичення гідратів 
можуть розвиватися в умовах недонасичення 
газу парами води. Тому для прогнозуван-
ня місця утворення й інтенсивності накопи-
чення газогідратів у різних системах видо-
бування, підготовки і транспортування газу 
необхідно знати його вологовміст і зміну в 
різних термобаричних умовах із врахуванням 
компонентного складу газу. Компонентний 
склад газу визначається щотижня як під час 
закачування, так і відбору газу, і є величиною 
відносно постійною. 

Щодо вологовмісту природного газу, то 
його визначають різними методами, у т. ч. 
експериментальними, аналітичними та гра-
фічними. Найбільш простий, але досить опти-
мальний для виробничих умов — графічний 
метод. 

Нагадаємо, що Червонопартизанське ПСГ 
сформовано в юрському водоносному комп-
лексі, який включає в т.ч. нижньобатський і 
байоський водоносні горизонти, які представ-
лені водами гідрокарбонатно–натрієвого типу. 

На вузлі підключення експлуатаційних 
свердловин вологовміст газу зменшується 
внаслідок випадання вологи в рідинну фазу за 
рахунок зменшення тиску, спостерігається так 
званий ефект Джоуля-Томсона. Вологовміст 
природного газу зменшується із збільшенням 
молекулярної маси і солоності води. 

За результатами практичних досліджень 
була встановлена залежність рівноважних 
параметрів гідратоутворень природних газів 
від їхньої густини. 

Область ісіи газу збільшується температу-
ра утворення гідратів. Так, для газу з питомою 
вагою g = 0,6 при тиску 2,5 МПа гідрати утво-
рюються при температурі 7°С, а для газів з g 
= 0,7 — при температурі 10°С. 

Із збільшенням тиску підвищення темпе-
ратури гідратоутворення залежно від густи-
ни газу стає менш значним. Наприклад, при 
тиску 15 МПа газ з g = 0,6 утворює гідрати 
при температурі 20 °С, а газ з g = 0,75 при 
температурі 21 °С.

У процесі відбору газу із Червоно парти-
занського ПСГ змінюється тиск і температура 
у технологічній системі, з якими газ поступає 
із експлуатаційних свердловин, і як наслі-
док — вологовміст газу в часі. Частина води 
випаровується, і призабійна зона при стаці-
онарних режимах відбирання осушується, 
що приводить до збільшення її проникнос-

Удосконалення експлуатації 
підземних сховищ газу
Авторами запропоновано удосконалення технологічного режиму експлуатації свердловин 
Червонопартизанського підземного сховища газу (ПСГ) у процесі відбору природного газу  
за рахунок зміни технології подачі діетиленгліколю (ДЕГ) і вибору оптимального безгідратного 
режиму експлуатації індивідуально кожної свердловини.

І. М. Гладкий
Мринське ВУПЗГ
В. Г. Моца
Нормативно-аналітичний центр

Галій Петро Петрович, провідний інженер відділу геології 
апарату управління ДК «Укртрансгаз» . 

Дана стаття черговий раз підтверджує, що в результаті набуття 
значного практичного досвіду експлуатації підземних сховищ 
газу закономірним і необхідним є вдосконалення технології екс-
плуатації газосховищ у різних її аспектах, а саме — забезпечення 
безгідратного режиму роботи свердловин ПСГ, де такі явища 
мають певну тенденцію.

Прогнозування та визначення місця потенційно можливого 
утворення гідрату з подачею інгібітору в необхідний технологіч-
ний вузол (вибій свердловини, гирло чи «гребінка»), за певних 

умов режиму роботи газосховища, забезпечує економію інгібітору гідратоутворення та 
більш надійну і оптимальну роботу свердловин ПСГ, що позитивно відображається на 

техніко-економічних показниках роботи сховища в цілому.

Під час виробничих 
досліджень авторами було 
встановлено, що вологовміст 
природного газу збільшується 
із підвищенням температури 
і знижується із збільшенням 
тиску. 
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ті. Рух газу від вибою свердловини до устя 
супроводжується зниженням температури і 
конденсацією надлишкової вологи із газо-
вого потоку.

Для визначення радіусу утворення гідра-
тів у привибійній зоні і насосно-компресор-
них трубах свердловин необхідно перед-
бачати місце можливого утворення гідратів. 
Це вирішується шляхом порівняння умов 
початку гідратоутворення газу даного складу 
з температурою і тиском у потоці газу. Для 
утворення гідратів, як було вище вказано, без 
відповідних температури і тиску обов’язкова 
присутність вологи в конденсійній фазі. У 
стволі свердловини вищевказані показники 
існують, так як у пластових умовах газ завжди 
насичений парами води. Під час руху газу по 
насосно-компресорним трубам його темпе-
ратура знижується, і відбувається конденса-
ція вологи. 

Порівнюючи температуру і тиск початку 
гідратоутворення газу даного складу із тем-
пературою і тиском у стовбурі свердлови-
ни, можна визначити можливу глибину місця 
утворення гідратної пробки. 

Визначення області можливого утворення 
гідратів експлуатаційних свердловин пропо-
нується здійснювати графічним методом. Для 
цього слід емпіричним методом визначати 
розподіл температури у стволі працюючої 
свердловини таким чином:

t t t

D p p
 (1)

д е : 
tl — температура газу на глибині l при обчис-
ленні середини інтервалу перфорації °С; ∆t 
— перепад температури в пласті, °С; Dі — 
диференційний коефіцієнт Джоуля-Томсона 
у стовбурі свердловини °С/МПа; рl — тиск на 
глибині l при обчисленні від середини інтер-
валу перфорації, МПа; A — термічний еквіва-
лент роботи, який дорівнює 9,8 кДж/(кг*м); 
Cp — середня теплоємність газу в стовбурі 

свердловини, кДж/(кг*°С); a — коефіцієнт, 
який визначається за формулою:

GC f       (2)

де: λп — теплопровідність породи; f(ф) — без-
розмірна функція часу, яка обчислюється 

f
C R   (3)

Теплопровідність і теплоємність породи 
залежать від густини, вологовмісту, мінерало-
гічного складу, структури, тому визначалися 
згідно з графіком зміни теплопровідності і 
теплоємності порід.

Тому було прийнято рішення щодо зміни 
технології подачі ДЕГ безпосередньо на гирло 
свердловини та вузол підключення (рис. 1, 2), 
а не у привибійну зону, як показано на (рис. 2). 

Запропонована технологія подачі ДЕГ під-
вищила ефективність використання пластової 
системи за рахунок зменшення гідравлічних 
втрат у насосно-компресорних трубах сверд-
ловин і зменшення депресії під час видобуван-
ня газу безпосередньо по кожній свердловині. 
Дане рішення дало змогу суттєво зменшити 
технологічні витрати ДЕГ, які пов’язані з його 
випаданням у пласті-колекторі. 

Основний показник порушення техноло-
гічного режиму експлуатації шлейфів екс-
плуатаційних свердловин — це збільшення 
перепаду тиску на певній його ділянці. 

Одною із причин порушення режиму може 
бути утворення гідратів. Тому необхідно вико-
нувати заходи з їхньої ліквідації, не допускаю-
чи повного перекриття газопроводу гідрат-
ними пробками. Місце утворення гідрату в 
газопроводі визначаємо, аналізуючи пара-
метри його роботи. Із аналізу безгідратної 
експлуатації систем пласт-привибійна зона 
свердловин — шлейф — вузол підключення 
свердловин до ГЗП Червонопартизанського 
ПСГ авторами було змінено усталений поря-
док подачі ДЕГ, яка здійснювалася безпо-
середньо на вузол підключення експлуата-

ційних свердловин за такою схемою (рис. 1). 
Тобто в пунктах розподілу інгібітору гідрато-
утворення за допомогою фільтрів відбувало-
ся очищення від механічних домішок і про-
ходив розподіл загальної кількості РДЕГ інди-
відуально для кожної експлуатаційної сверд-
ловини. Система оптимального управління 
СВІГ-3 здійснювала імпульсну дозовану пода-
чу ДЕГА по інгібіторопроводам свердловин за 
допомогою електромагнітних клапанів. Але 
безпосередньо на свердловинах була пере-
крита запірна арматура вводу потоку ДЕГ 
за трубний простір свердловин, а запірна 
арматура на вузлах підключення знаходила-
ся у положенні «відкрито», куди імпульсною 
подачею спрямовувався 75% розчин ДЕГ. 

Враховуючи аналіз можливого утворення 
гідратів індивідуально по кожній експлуа-
таційній свердловині залежно від фазового 
стану і складу води, температури і тиску при-
родного газу, подача ДЕГ здійснювалася на 
вузол підключення свердловин до ГЗП.

Під час експлуатації свердловин Червоно-
партизанського ПСГ по можливості, залежно 
від режимів відбору газу, встановлювалися 
такі дебіти свердловин (регулюванням шту-
цера), за яких була безгідратною їхня робота. 
Це дало змогу суттєво зменшити ймовір-
ність утворення гідратних пробок у стовбурі 
свердловини, що в свою чергу значно скоро-
тило експлуатаційні витрати на використання 
діетиленгліколю. ТТ

Рис. 1. Технологічна схема подачі ДЕГ на вузол підключення 
експлуатаційних свердловин під час відбору газу  
із Червонопартизанського ПСГ(1,2,3,3а,4,5,6 — кранові вузли)

Рис. 2. Технологічна схема подачі ДЕГа на гирло 
експлуатаційних свердловин під час відбору газу  
із Червонопартизанського ПСГ

Внаслідок зміни технології подачі ДЕГ 
вдалося суттєво зменшити експлуатаційні 
затрати з використання діетиленгліколю 
на запобігання ліквідації гідратів. 

За результатами аналізів насиченого  
і регенерованого розчинів ДЕГ, коли  
в продукції свердловин спостерігалася 
наявність вод гідрокарбонатно–натрієво-
го типу, було прийнято рішення щодо 
індивідуальної подачі ДЕГ на вибій сверд-
ловини залежно від величини газоводя-
ного контакту по кожній експлуатаційній 
свердловині. 
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Сьогодні ультразвукові лічильники набу-
вають найбільш широкого використан-
ня для вимірювання об’єму, об’ємної 

витрати та кількості природного газу завдяки 
їхнім перевагам у конструктивному виконанні 
і високим метрологічним характеристикам.

До конструктивних особливостей ультра-
звукових перетворювачів необхідно віднести:

— надійність чутливих елементів (сенсорів) 
первинних вимірювальних перетворювачів; 

— використання декількох променів для 
усереднення швидкостей у площині попере-
чного перетину газопроводу.

Основні метрологічні характеристики уль-
тразвукових лічильників наведено в [1, 2].

Усі ультразвукові лічильники призначе-
ні для комерційного вимірювання об’єму, 
об’ємної витрати та кількості природного 
газу, обов’язково проходять процедури калі-
брування та повірки на установках у сертифі-
кованих метрологічних центрах при робочих 
тисках із використанням природного газу 
в якості середовища для оцінки похибок і 
достовірності результатів вимірювань у всьо-
му діапазоні об’ємної витрати. 

Як правило, при комерційному обліку газу 
використовують багатопроменеві ультразву-
кові лічильники для вимірювання швидкості, 
враховуючи такі особливості:

— пари чутливих елементів первинних 
вимірювальних перетворювачів вимірюють 
час проходження ультразвукових імпульсів 
за та проти руху потоку газу (при нульовій 
об’ємній витраті час проходження ультразву-
кових імпульсів за та проти руху потоку газу 
однаковий);

— значення швидкостей розраховують 
для кожної пари чутливих елементів із вико-
ристанням результатів вимірювання різниці 

часу проходження ультразвукових імпульсів 
за та проти руху потоку газу;

— усі розраховані значення швидкостей 
для кожної пари чутливих елементів (напри-
клад, для всіх п’яти пар) усереднюють, вра-
хувавши просторове розміщення променів 
у поперечному перетині вимірюваного тру-
бопроводу, і формують сумарне значення 
швидкості руху газу, добуток якого на площу 
поперечного перерізу корпуса лічильника 
визначає величину об’ємної витрати газу за 
робочих умов вимірювання. 

Розглянемо основні проблемні питання та 
деякі технічні особливості у процесі викорис-
тання ультразвукових лічильників при вимірю-
ванні об’ємної витрати природного газу, зокре-
ма: вплив шуму від працюючого регулятора 
тиску; частота сигналу; ультразвукові сенсори.

1. Вплив шуму від працюючого регулятора 
тиску, вмонтованого на вході ультразвукового 
лічильника природного газу, на достовірність 
його результатів.

На базі досліджень встановлено, що регу-
лятор тиску генерує звукові хвилі широкого 
частотного спектру, який може перекривати 
й робочий діапазон ультразвукових газових 
сенсорів (135 ÷ 210) кГц і 350 кГц. 

Як правило, звукові хвилі у газоподібно-
му середовищі поширюються у радіальних 
напрямках від точки зародження. Рівень звуко-
вого тиску в деякій точці пропорційний амплі-
туді коливань від джерела звуку та експоненці-
ально зменшується у разі збільшення відстані 
від джерела звуку. За час поширення коливань 
сила звуку послаблюється внаслідок взаємодії 
зі середовищем. Енергія звукової хвилі пере-
творюється на тепло за рахунок в’язкості й 
теплопровідності середовища. Степінь зату-
хання значною мірою залежить від виду 
середовища, в якому поширюється сигнал,  
і від його частоти. 

Регулятори тиску як окремі елементи сис-
тем регулювання чи вузла редукування є і 
місцевими опорами, правда, несертифіко-

Впровадження ультразвукових 
лічильників газу
Розглянуті основні проблемні питання впровадження ультразвукових лічильників для 
вимірювання витрати та кількості природного газу. Представлений досвід компанії E.ON 
Ruhrgas по дослідженню впливу регуляторів тиску на роботу ультразвукових лічильників газу.

І. С. Крук  
канд. техн. наук
Нормативно-аналітичний центр
М. І. Болховітін
ДК «Укртрансгаз»

Коробко Іван Васильович, канд. техн. наук, доцент, 
директор науково-дослідного центру «Прилади та системи 
енергозбереження» Національного технічного університету 
«Київський політехнічний інститут» 

Авторами детально проведений аналіз достовірності резуль-
татів вимірювання за різними факторами, зокрема: вплив шумів 
від працюючого регулятора тиску, вмонтованого на вході уль-
тразвукового лічильника природного газу, на достовірність його 
результатів вимірювання, що частково вирішується шляхом вста-
новлення додаткових місцевих опорів, іншим варіантом є укомп-
лектування самого регулятора тиску додатковим пристроєм — 

шумопоглиначем (глушником), а вдалим рішенням є розміщення регулятора тиску за 
ультразвуковим лічильником на ділянці вимірювального трубопроводу; частота сиг-
налу, кут між його траєкторією та віссю вимірювання повинні бути одинакові як для 
прямого, так і для відбитого сигналів; оброблення сигналу відношення «сигнал — шум» 

можна покращити методами усереднення або кодуванням сигналів.
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ваними, які можуть розміщуватися як перед, 
так і за ультразвуковими лічильниками на 
вимірювальному трубопроводі і як потужне 
джерело шумів можуть суттєво впливати на 
роботу ультразвукових лічильників, зокрема 
на вимірювання у кінцевому варіанті об’ємної 
витрати та кількості природного газу. 

Найпростішим варіантом за наявності 
регуляторів тиску є ускладнення конструкції 
виміряного трубопроводу шляхом встанов-
лення додаткових місцевих опорів, що дає 

змогу значно зменшити рівень шуму від регу-
лятора (див. рис. 1).

Іншим варіантом є укомплектування само-
го регулятора тиску додатковим пристроєм 
— шумопоглиначем (глушником), що приво-
дить до суттєвого зменшення рівня шумів у 
залежності від різниці тисків і швидкості газо-
вого потоку. Такими глушниками сьогодні вже 
комплектуються сучасні регулятори тиску.

Нарешті вдалим рішенням є розміщення 
регулятора тиску за ультразвуковим лічиль-

ником на ділянці вимірювального трубопро-
воду довжиною, яка б забезпечувала цілкови-
те виключення впливу шумів регулятора. 

Розміщення регулятора тиску перед уль-
тразвуковим лічильником без глушників вима-
гає значної довжини прямолінійної ділянки 
вимірювального трубопроводу. Визначення 
довжини, яка забезпечить цілковите виклю-
чення впливу шумів регулятора прямої дії на 
роботу ультразвукового лічильника, є питан-
ням додаткового дослідження. 

Сьогодні для зменшення потужності дже-
рела шумів від регулятора тиску використо-
вують струминовипрямлячі газового потоку 
(наприклад, типу PTB), або глушники потоку, 
або губчаті металеві конструкції. На рис. 2 
наведено типові конструкції даних пристроїв. 

2. Частота сигналу, кут між його траєк-
торією та віссю вимірювання повинні бути 
однакові як для прямого, так і для відбитого 
сигналів. Сигнал, що випромінює джерело, 
на шляху до приймача затухає, і якщо сила 
прямого сигналу в точці приймання близька 
до 70% від початкової, то сила відбитого 
сигналу в точці приймання значно менша, 
оскільки він проходить подвійну відстань, а 
також через наявні втрати під час відбивання. 

Рівень шумів на приймачі складається із 
акустичного та електричного шуму підсилю-
вачів приймача. Сучасні електронні модулі 
підсилювачів зі зворотним зв’язком і авто-
матичним регулюванням рівня підсилення 
дають можливість підсилити сигнал у діа-
пазоні до 86 дБ без будь-яких обмежень зі 
сторони впливу електричних шумів. 

Ультразвукові сенсори використовують із 
частотами 135 ÷ 210 і 350 кГц.

Для вимірювання витрати природного 
газу, як правило, застосовують п’єзокерамічні 
приймачі-передавачі, які конструктивно пред-
ставляють собою плоский диск. При подаванні 
змінної напруги на електроди п’єзокерамічних 
елементів змінюється їхня геометрія, що 
спричиняє механічні коливання із частотою, 
яка співпадає з частотою поданої напруги. 
Максимальна потужність поданої напруги 
обмежена у разі досягнення необхідної іскро-
безпеки електричних кіл сенсора. Внаслідок 
стрибка акустичного опору на границі перехо-
ду від твердої поверхні до газу лише незначна 
частина енергії передається у газове серед-
овище. Для підвищення ефективності переда-
чі енергії та рівня звукового тиску амплітуда 
механічних коливань збільшується за допомо-
гою механічного осцилятора. Розрізняють два 
види коливань: радіальні та поперечні.

Зважаючи на простоту конструкції, часті-
ше всього використовують п’єзоелектричні 
приймачі-передавачі, в які вмонтований акус-
тичний перехідник, що забезпечує передачу 
акустичного сигналу та перетворення коли-
вань у осьові. Він виготовлений із епоксидної 
смоли із застосуванням пустотілих скляних 
сфер, а його товщина залежить від робо-
чої частоти ультразвукового сенсору. Шар 
клею при цьому повинен витримувати зна-
чні навантаження при зміщенні. Для захисту 
епоксидної смоли перехідника від хімічної 
взаємодії з газовим середовищем (напри-

Рис. 1. Дільниця вимірювального трубопроводу з додатковими місцевими опорами

Рис. 2. Приклади конструкції струминовипрямлячів та глушників

Рис. 3. Схема формування сигналу на виході ультразвукового перетворювача
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клад, сірководнем) його покривають тонкою 
металевою фольгою. Правда, це призводить 
до зменшення амплітуди та рівня вихідного 
акустичного сигналу приймача. 

Передачу максимальної енергії у газове 
середовище забезпечують створеним резо-
нансним режимом роботи сенсорів. 

3. Оброблення сигналу відношення «сиг-
нал — шум» можна покращити методами 
усереднення або кодуванням сигналів. Згідно 
з теорією сигналів, у цьому випадку опти-
мальний результат досягається у разі вико-
ристання кореляційного методу розрахунку 
часу проходження сигналу. Щоправда, він 
потребує суттєвих обчислювальних затрат 
при цифровому обробленні сигналу. 

Якщо відношення «сигнал — шум» падає 
нижче граничного рівня, що залежить від 
алгоритму оброблення сигналу, то можливе 
неправильне визначення часу проходження 
сигналу та швидкості газового потоку. Схему 
формування сигналу на виході ультразвуко-
вого перетворювача наведено на рис. 3.

Враховуючи вищенаведені положення, 
можна легко виділити такі основні критерії 
оптимізації ультразвукових газових лічильни-
ків, розміщених поблизу регуляторів тиску: 

а) вибирати ультразвукові сенсори з мак-
симально можливою частотою робочого сиг-
налу, оскільки: 

— шум від регулятора тиску є значно 
слабший на частотах вище 100 кГц; 

— частотно-залежна степінь затухан-
ня шумового сигналу при проходженні до 
лічильника забезпечує більш низький рівень 
шумів на високих частотах, ніж на низьких. 

б) забезпечити роботу ультразвукового 
сенсору в строго заданому частотному діа-
пазоні, що мінімізує частотний спектр шумів. 

в) вибрати таку траєкторію проходження 
сигналу від передавача, щоб забезпечити 
максимальний його рівень зі сторони при-
ймача. 

г) вибирати такі методи оброблення сиг-
налу, які б забезпечили надійність і достовір-
ність результатів вимірювання при мінімаль-
них вимогах до відношення «сигнал —шум».

Враховуючи той факт, що значення вимі-
ряної швидкості звуку завжди порівнюєть-
ся із відповідно синхронним розрахованим 
значенням швидкості звуку згідно з діючи-
ми методиками, виробниками ультразвуко-
вих лічильників методично та алгоритмічно 
забезпечується і гарантується достовірність і 
точність вимірювання. 

Сигнал оцінюється за такими показниками: 
— час проходження сигналу (не раніше й 

не пізніше заданого інтервалу); 
— амплітуда сигналу (не менша й не біль-

ша заданого діапазону); 
— відношення «сигнал — шум» (не нижче 

заданої величини); 
— адекватність результатів вимірювання 

та розрахунків за математичними моделями. 
Якщо всі перераховані показники будуть 

виконані, лише тоді (наприклад, тричі) пере-
раховують час проходження сигналу, вико-
ристовуючи при цьому різні критерії, а збіг 
отриманих результатів, двох із трьох, можна 
вважати вже достовірним.

Компанією E.ON Ruhrgas було проведе-
но експериментальні дослідження впливу 
регуляторів тиску на роботу ультразвукових 
лічильників газу.

На вимірювальному стенді високого тиску 
E.ON Ruhrgas в Лінторфі (див. таблицю) та на 
газорозподільній станції зарекомендували 
себе ультразвукові лічильники, укомплекто-

вані сенсори з частотою 210 кГц, а також 
лічильники із недавно розробленими сен-
сорами з частотою 350 кГц. На газорозпо-
дільній станції отримані результати під час 
проведення випробувань ультразвукового 
газового лічильника FLOWSIC 600, із сенсо-
рами з частотою 210 кГц, за яким розміщався 
регулятор тиску.

Сенсори 210 кГц і 350 кГц пройшли випро-
бування також на стенді E.ON Ruhrgas для 
випробувань на високому тиску в Лінторфі.

Для тестування та оптимізації газових 
лічильників використовували E.ON Ruhrgas 
установку PIGSAR™ [3], обладнання високого 
тиску для високоточного калібрування та 
верифікації газових лічильників під високим 
тиском. 

На вході регулюють тиск, а необхідна 
швидкість потоку може бути задана на виході 
з використанням регулятора витрати газо-
вого потоку. Як робочі еталони використано 
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Рис. 4. Схема установки робочих еталонів [4]

Полігон із високоточним облад-
нанням в Лінторфі [4] служить для: 

— випробування нових технічних 
засобів вимірювання в умовах, близьких 
до робочих; 

— дослідження особливих факторів 
впливу шумів, епюри швидкостей газо-
вого потоку на проведення вимірювань;

— оптимізації структури та інших ком-
понентів інформаційно-вимірювальних 
систем; 

— розв’язання задач, пов’язаних із 
функціонуванням пунктів вимірюван-
ня об’єму та об’ємної витрати, точністю 
результатів вимірювань; 

— дослідження нових технологій  
і методик виконання вимірювань. 
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п’ять паралельних вимірювальних трубопро-
водів (ВТ), чотири з яких обладнані діафраг-
мами згідно з ISO 5167 (DN 200), а п’ятий ВТ 
діаметром DN 150 із турбінним і ультразву-
ковим лічильниками. Від цих еталонів отри-
мують значення для тестування лічильників 
і регуляторів тиску. Турбінний лічильник (DN 
300), розміщений перед еталонами, а уль-
тразвуковий (DN 300) — після нього. 

Схему установки робочих еталонів наве-
дено на рис. 4.

На установці перед ультразвуковим лічиль-
ником діаметром 200 мм (8 дюймів) був вста-
новлений регулятор тиску типу RMG, відстань 
між ними складала 15 D. Для пониження шумів 
регулятор тиску був обладнаний глушником, 
а дослідження проводились для регулятора 
тиску без глушника та з глушником, відповід-
но. Досліджувались зі сенсорами частотою 
210 кГц і 350 кГц. Для коректного порівняння 
результатів тести проводились незалежно. 
Встановлення обох систем в одному корпу-
сі гарантувала ідентичність умов тестування, 
вільний прямий потік газу на ділянці довжи-
ною 66 D (4-променеві системи: 1 — сенсори 
210 кГц; 2 — сенсори 350 кГц). Сенсори з час-
тотою 350 кГц були протестовані на стенді в 
Лінторфі. Для системи 1 похибка вимірювання 
була незначна, а для системи 2 вона склала 
0,5  % і залишалася практично незмінною на 
всіх режимах динаміки потоку.

Дослідження проводили для критичного 
випадку, коли регулятор тиску був розмі-
щений перед газовим лічильником і визна-
чалась границя можливого застосування 
лічильника для вимірювання об’єму. Правда, 
при порівнянні сенсорів із частотою 210 кГц 
і нових сенсорів із частотою 350 кГц зна-
чно підвищилась стійкість ультразвукового 
газового лічильника до впливу шумів, добрі 
результати були отримані навіть при тес-
туванні в екстремальних умовах. Сенсори 
частотою 350 кГц так і не досягли границі 
своєї працездатності до тих пір, поки не про-
вели випробувань із граничним регулятором 
тиску (зі знятим глушником). 

Із попередніх досліджень відомо, що регу-
лятор тиску, встановлений перед ультраз-
вуковим лічильником, сильніше впливає на 
достовірність показів, чим регулятор тиску, 
встановлений після нього. Тести, описані в 
даному документі, стосувались лише самих 
незручних варіантів, коли регулятор тиску 
був розміщений перед лічильником на від-
стані 15 D. Ефективність лічильника переві-
рялась для різних значень перепадів тиску 
на регуляторі, абсолютних тисків і швидкості 
газового потоку. 

На першому етапі випробувань регулятор 
тиску був установлений разом із глушником. 

У порівнянні результатів для двох систем 
при пониженні тиску на регуляторі від 40 бар 
до 10 бар показано значно менший вплив рів-
нів шуму від регулятора на систему з частотою 
350 кГц, чим на систему з частотою 210 кГц. З 
таким рівнем зменшення тиску та значними 
швидкостями потоку (більше 25 м/с) стабіль-
ність традиційної системи з частотою 210 кГц 
досягла своєї граничної величини, при якій 

відмови лічильника не відбулося, правда, на 
установці з високим перепадом тиску швид-
кість потоку була обмежена до 20 ... 25 м/с. 

Похибка вимірювання для обох систем 
склала величину, що не перевищувала ±0,5%. 
Основна увага при випробуваннях була 
направлена не на точність вимірювання, а на 
дослідження стійкості показів ультразвуко-
вого лічильника до зовнішньої дії шумів від 
регулятора тиску. 

Система на базі сенсорів із частотою 
210 кГц відказала на низьких швидкостях пото-
ку та при перепадах тиску ∆Р = 10 бар, а систе-
ма з частотою 350 кГц не відмовила до макси-
мально можливої швидкості потоку на стенді. 

У разі підвищення швидкості потоку спів-
відношення «сигнал — шум» зменшується, 
а вплив величини перепаду тиску при його 
збільшенні на співвідношення «сигнал — 
шум» лише незначний. Сильніший вплив на 
співвідношення «сигнал — шум» спостеріга-
ється при високих значеннях тисків (з 40 до 
25 бар), ніж при низьких (з 25 до 10 бар). Тому 
випробування на низьких тисках і подальша 
екстраполяція результатів на високі тиски  
є некоректною. 

На газорозподільній станції поряд із регу-
лятором тиску було встановлено ультразву-
ковий лічильник FLOWSIC 600 зі стандарт-
ними сенсорами з частотою 210 кГц. Великі 
об’ємні швидкості потоку та перепади тиску 
визивали ризик того, що шум від регулятора 
тиску вплине на роботу лічильника. 

Для дослідження використали ультразву-
ковий лічильник діаметром 400 мм (16 дюй-
мів), а також розміщений нижче за потоком 
регулятор тиску з номінальним розміром 
500 мм (20 дюймів). При тисках газу від 50 до 
85 бар об’ємна витрата газового потоку могла 
досягати 500 000 м3/г, а перепади тисків — 
від 0 до 30 бар. Випробування проводили для 
різних швидкостей потоку, перепадів тиску 
та розраховувались розходження показів 
вихрового та ультразвукового лічильників. 

Для вимірювання рівня шуму між регуля-
тором і ультразвуковим лічильником був вста-
новлений широкосмуговий сенсор акустично-
го типу. На робочій частоті лічильника 210 кГц 
рівень шуму змінювався від 128 дБ до 136 дБ. 

Після отриманих позитивних результатів 
ультразвуковий лічильник був відкаліброва-
ний на PIGSAR™ і використаний на газороз-
подільній станції. 

висновки
1. Різні регулятори тиску мають індивіду-

альні характеристики шумів, зокрема в уль-

тразвуковому діапазоні від 100 до 400  кГц. 
Тому перед проектуванням системи необ-
хідно: 

— визначити можливі характеристики 
шумів від регуляторів тиску або інших мож-
ливих джерел; 

— мінімізувати вплив шумів шляхом 
забезпечення необхідних довжин прямих 
ділянок, встановленням глушників або роз-
міщати регулятори тиску за ультразвуковими 
лічильниками; 

— вибрати тип та характеристики сенсо-
рів ультразвукових лічильників. 

2. Значення внутрішнього діаметра 
лі чиль ника при 20°С не повинне переви-
щувати аналогічне значення діаметра вимі-
рювального трубопроводу, на якому змон-
тований ультразвуковий лічильник, більше 
ніж на 0,3% .

3. Вхідний і вихідний торці лічильників 
повинні мати циліндричний профіль без скіс-
них проточок.

4. Основні метрологічні характеристики 
ультразвукових лічильників повинні відпові-
дати вимогам ISO 17089 -1:2010 і розробленій 
МВУ «Метрологія. Об’єм природного газу за 
стандартних умов. Типова методика виконан-
ня вимірювань з використанням ультразвуко-
вого лічильника газу».

5. При створенні алгоритмів і розроблен-
ні програмного забезпечення для обчис-
лювачів-коректорів використовувати ДСТУ 
ISO 12213 при розрахунку коефіцієнта стис-
ливості газу, швидкості звуку та інші діючі 
нормативні документи, гармонізовані з ISO.
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Частина 1: Лічильники для вимірювання під 
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2010. — 100 с.

2. Warner K., Zanker K., «Noise Reduction 
in Ultrasonic Gas Flow Measurement»// 4-й 
Международный Симпозиум по измерению 
потоков. — Денвер (США), 1999. — 9 с.

3. PIGSARTM, испытательный стенд 
высокого давления и национальный стан-
дарт для природного газа в Германии,  
www.eon-ruhrgas.com. 

4. испытательный стенд высокого 
давления E.ON Ruhrgas в Линторфе,  
www.eon-ruhrgas.com. ТТ

об’ємна швидкість потоку від 100 м3/г до 100 000 м3/г
Тиск від 10 до 40 бар

Тестовий газ низькокалорійний природний газ (із Нідерландів)

Розміри УзЛ від DN 80 до DN 300

Довжина вимірювальної ділянки 25 м

Робочі еталони діафрагми (індивідуально відкалібровані), турбінні та 
ультразвукові лічильники

Загальна похибка вимірювання 0,3%

Повторювальність і відтворюваність 0,1%

Технічні параметри тестової установки в Лінторфі 
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Досягнутий рівень технічної діагностики 
діючих газопроводів з використан-
ням методів неруйнівного контролю 

та внутрішньотрубних дефектоскопічних 
пристроїв дозволяє з достатньою точністю 
виявляти та визначати характер і лінійні 
розміри дефек тів. Однак проведен-
ня технічної діаг нос тики само по собі не 
вирішує проблеми оцінки фактичного стану 
газопроводу. Це перший етап, і лише по-
дальший аналіз на основі достовірних роз-
рахункових методик дефектних ділянок на 
міцність і довговічність дає змогу оцінити 
фактичний стан газопроводу і оптимальним 
чином спланувати черговість проведення 
вибіркового ремонту та терміни подальшо-
го діагностичного контролю. Такі роботи 
повинні виконуватися відповідно до вимог 
нормативних документів. На сьогод нішній 
день чинним нормативним документом на 
рівні національного стандарту України є На-
станова з визначення залишкової міцності 
магістральних трубопроводів з дефектами [1].

Цей стандарт поширюється на магістраль-
ні трубопроводи умовним діаметром до 
1400 мм з надлишковим тиском середовища 
до 10 МПа. У стандарті встановлені правила 
розрахунку на міцність та довговічність діля-
нок магістральних трубопроводів, що міс-
тять дефекти, виявлені під час діагностичних 
обстежень. Стандарт встановлює: критерії 
граничних станів, систему коефіцієнтів запа-
су міцності, класифікацію та схематизацію 
дефектів трубопроводів, розрахункові харак-
теристики навантаженості трубопроводу і 
визначає методику багаторівневої кількісної 

оцінки дефектів, їхнє ранжування за ступе-
нем небезпеки, правила надання висновків 
і рекомендацій. Стандарт також регламентує 
значення допустимого коефіцієнта запасу 
міцності k та метод визначення коефіцієнта 
запасу міцності n. Виконання умови статичної 
міцності базується на порівнянні цих коефі-
цієнтів.

У ході аналізу існуючих методик оцінки 
міцності дефектних ділянок трубопроводів 
нами взято до уваги модель оцінки міцності 
та конструктивної надійності газопроводів 
з довільно орієнтованими поверхневими 
дефектами, запропоновану в [2]. 

Відповідно до цієї методики ефективне 
напруження у дефектній зоні труби визна-
чається за формулою:

      (1)

де w — параметр, що характеризує ступінь 
пошкодженості труби (0 < w < 1 , значення 
w = 0 відповідає непошкодженій трубі, w = 
1 — повне руйнування); sn — номінальне 
напруження (напруження у непошкодженій 
трубі), що діє перпендикулярно осі дефекту 
(розташованого під кутом a до осі труби) і 
обчислюється за формулою:

 (2)

де pD t — номінальні кільцеві напру-
ження у стінці труби від дії внутрішнього 
тиску; tpD  — номінальні поздо-
вжні напруження у стінці труби, обумовлені 
взаємодією трубопроводу з грунтом, тут p 
— робочий тиск у трубопроводі; D — діа-
метр трубопроводу; t — товщина стінки; m 
— коефіцієнт, що враховує співвідношення 
поздовжніх і колових напружень у трубі;  
— номінальні поздовжні напруження, викли-
кані вигином труби.

Як критерій настання граничного стану 
приймається умова досягнення максимальни-

Допустимий внутрішній тиск 
для дефектних газопроводів
Показано можливість використання методики для обчислення рівня допустимого 
внутрішнього тиску у разі невиконання умови міцності дефектної ділянки трубопроводу, яка 
обґрунтована шляхом проведення експериментальних досліджень.

В. І. Слободян, 
канд. техн. наук
Богородчанське ЛВУМГ
А. П. Джус
ІФНТУНГ

Відповідно до стандарту трубо-
провід із дефектом вважається умовно 
непрацездатним, а дефект умовно недо-
пустимим за критеріями статичної міц-
ності, якщо коефіцієнт запасу міцності 
знаходиться у діапазоні 1,1 ≤ n < k . При 
цьому виникає ситуація, коли руйнуван-
ня конструкції не передбачається, однак 
за даним стандартом з урахуванням 
системи коефіцієнтів надійності дефект 
вважається недопустимим. Для дефектів 
цієї категорії необхідно вжити заходів з 
метою переведення їх у безпечну кате-
горію за рахунок зменшення тиску або 
виконання ремонтних робіт.

Для обчислення рівня допустимого 
внутрішнього тиску у разі невиконання 
умови міцності розрахунок безпечного 
рівня навантажень виконують за про-
цедурою, вказаною у стандарті, шляхом 
послідовного зменшення у розрахунку 
значення внутрішнього тиску. Внутрішній 
тиск, за якого умова міцності виконуєть-
ся, вважається безпечним. Така процеду-
ра не дає можливості безпосереднього 
визначення внутрішнього тиску, за якого 
виконується умова міцності.
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ми напруженнями в дефекті границі міцності 
матеріалу. На практиці найбільш зручною кіль-
кісною характеристикою є граничний тиск, 
який може витримати труба з даним дефектом. 
З урахуванням (1) і (2) вираз для обчислен-
ня критичного значення внутрішнього тиску 
на дефектній ділянці трубопроводу приймає 
вигляд:

p t

D
   (3)

Параметр пошкодженості w є функцією гео-
метричних розмірів труби і дефекту. Авторами 
[2] на основі аналізу експериментальних 
даних, наведених у [3], запропоновано вираз 
для функції w:

      (4)

де t — відносна глибина дефекту; a 
— глибина дефекту; Dt  — відносна 
довжина дефекту; L — максимальний лінійний 
розмір дефекту; вид функції  залежить від 
типу дефекту:  — для реаль-
них тріщин;  — для гладких 
корозійних дефектів;  — для 
штучних надрізів, причому m = 1, якщо шири-
на надрізу більше 0.5t, і m = 2, якщо надріз 
досить вузький.

Для обгрунтування достовірності та точ-
ності запропонованої формули розрахунку 
руйнівного тиску (3) труб з поверхневими 
дефектами, орієнтованими під кутом α до 
поздовжньої осі труби, авторами [2] проведе-
но порівняння їхніх розрахункових і експери-
ментальних [4] значень. Для дефекту, нанесе-
ного шліфувальною машинкою під кутом α = 
60° до осі труби, зафіксований в експерименті 
руйнівний тиск склав 1,2 МПа. Розрахункове 
значення становило 1,287 МПа і всього на 7% 
відрізнялося від експериментального.

У реальних умовах корозійні дефекти є 
значно складнішими за формою від штучно 
нанесених. Для встановлення достовірнос-
ті запропонованої авторами [2] методики 
стосовно корозійних дефектів використано 

дефектні ділянки газопроводів, вирізані у ході 
їхнього ремонту.

Для дефектної ділянки, наведеної на 
рисунку 1, з явно вираженим корозійним 
пошкодженням проведено розрахунок кри-
тичного значення внутрішнього тиску.

Оскільки ділянка газопроводу при випро-
буваннях не зазнає дії згинальних наван-
тажень, а кут між віссю труби і корозійним 
пошкодженням рівний нулю, то: 

p
t

t

D

D
   (5)

Параметр пошкодженості як функція гео-
метричних розмірів труби і дефекту

де D = 530 мм = 0.53 м — діаметр трубопроводу; 
t = 9.5 мм = 0.0095 м — товщина стінки; a = 5 мм 
= 0.005 м — глибина дефекту; L = 400 мм = 0.4 м 
— максимальний лінійний розмір дефекту;

t
 — 

 
відносна глибина дефекту; 

L
Dt

 —  
 

відносна довжина дефекту; 

 —  
 

для гладких корозійних дефектів. Відповідно 
до сертифікату якості для матеріалу труб 

, тоді:

(6)

p
D

Під час випробування ділянки газопро-
воду з дефектами руйнування відбулось 
при тиску 12,78 МПа і практично співпало 
із результатами розрахунку (рис. 1, 2).

Експериментальні дослідження міц-
ності проведені нами і для інших дефек-
тних ділянок газопроводів діаметром 
525  мм з товщиною стінки 9,5 мм та діа-
метром 325 мм з товщиною стінки 8 мм. 

Результати проведених досліджень 
підтвердили можливість використання 
вказаної методики для обчислення рівня 
допустимого внутрішнього тиску, у разі 
невиконання умови міцності дефектної 
ділянки трубопроводу, з метою переве-
дення її у безпечну категорію. При цьому 
допустиме значення тиску необхідно 
визначати з урахуванням критичного 
значення внутрішнього тиску [2] і допус-
тимого коефіцієнта запасу міцності k [1].
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Рис. 1. — Дефектна ділянка трубопроводу діаметром 530 мм Рис. 2. — Зона руйнування дефектної ділянки трубопроводу
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Історія створення нашого підрозділу по-
чиналась з маленького колективу, який 
налічував усього 12 чоловік. 1 липня 1972 

року, згідно з наказом спеціалізованого 
управління «Оргенергогаз» № 128к, на базі 
виробничо-технічної лабораторії Київського 
управління магістральних газопроводів було 
створено Київське відділення спеціалізованого 
управління «Оргенергогаз», яке стало основою 
нинішнього Київського спеціалізованого пу-
сконалагоджувального управління, яке потім 
увійшло до складу філії Виробниче ремонтно-
технічне підприємство «Укргазенергосервіс». 

Ця організація і стала фундаменталь-
ною основою для Київського спеціалізова-
ного пусконалагоджувального управління. 
Маленький, але дуже здібний колектив на чолі 
з Жуйбородою Миколою Івановичем активно 
розпочав свою діяльність з пусконалагоджу-
вальних робіт на газопроводі «Єфремівка — 
Диканька — Київ — Західна Україна» (ЄДК). 
Як результат, успішно введено в експлуатацію 
газоперекачувальні агрегати (ГПА) ГТ-750-6, 
ГТК-10 та 10ГКНА.

З 1974 року велись подальші роботи з нала-
годження імпортних ГПА «Солар», вітчизняних 
електроприводних ГПА СТД-4000, а також на 
базі авіаційних ГПА-Ц-6,3.

Наступні події відбувалися відповідно до 
істотних зрушень у газотранспортній галузі. 
Розпочалося грандіозне будівництво транс-
континенталі. Уведення в експлуатацію пер-
шого магістрального газогону «Союз» враз 
прискорило динаміку розвитку усіх підпри-
ємств галузі, у тому числі Київського управ-
ління. З 1978 по 1982 рік проводились роботи 
з налагодження й освоєння обладнання на 
газопроводі «Союз» з агрегатами ГТК-10і, а 
також на підземних сховищах газу Західної 
України з агрегатами ГТ-6-750, ГТН-6, МК-8 та 
10 ГКНА.

З 1982 по 1986 рік — пусконалагоджуваль-
ні роботи на компресорних станціях газо-

проводу «Уренгой — Помари — Ужгород», 
а потім на газопроводі «Прогрес». 25 липня 
1983 року повністю закінчено укладання 
газогону «Уренгой — Помари — Ужгород». 
Унікальна споруда перевершила за своїми 
технічними параметрами усі найбільші трубо-
проводи світу. Це газогін виняткової інженер-
ної складності. На його трасі споруджено 40 
компресорних станцій, побудовано 1515 км 
ліній електропередачі і 287 станцій катодного 
захисту. Траса перетинає 32 великі та 134 малі 
річки, 70 залізниць і 323 автомобільні дороги. 
На відрізку 120 км газопровід прокладено у 
вічно мерзлих ґрунтах. Працювати доводило-
ся в екстремальних умовах. 

Проте комплексний підхід та добре під-
готовлені команди фахівців забезпечили 

поточно-швидкісне спорудження газогону 
та його дострокове введення в експлуата-
цію. Отже, усвідомлюючи важливість загаль-
ного процесу та переймаючись інтересами 
газотранспортної галузі, київський колектив 
зосередив свої потужності на компресор-
них станціях трансконтинентальних систем. 
За участі київських фахівців вводяться в екс-
плуатацію ГПА ГТК-25і, ГТН-25/76 та ГПУ-10 
і ГПУ-16.

Наступні етапи розвитку характеризуються 
ще більш напруженою роботою. Для управлін-
ня вона була великою і відповідальною, так як 
на компресорних станціях цього газопроводу 
проводились комплексні пусконалагоджу-
вальні роботи з представниками фірм Італії, 
Англії, Німеччини, Фінляндії. 

40 років серед пусків та наладок
У 2012 році Київське спеціалізоване пусконалагоджувальне управління  
Виробничого ремонтно-технічного підприємства «Укргазенергосервіс»  
святкує ювілей від дня заснування. 

С. Г. Неупокой
ВРТП «Укргазенергосервіс»

Спеціалісти Київського СПНУ перевіряють тахометри на КС «Ужгород»
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уПравлІння
З травня 1995 року по листопад 1997-го 

посаду начальника Київського СПНУ обіймає 
Іван Старик. 

З червня 1998 по грудень 2004 року на чолі 
колективу — Володимир Волик. З 2005 року і 
по сьогодні начальником управління працює 
Сергій Неупокой.

До структури Київського СПНУ входять такі 
підрозділи: дільниця з комплексного налаго-
дження ГПА; дільниці метрології та автомати-
зації; дільниця пусконалагоджувальних робіт 
електротехнічного устаткування; Долинська 
дільниця промислової вентиляції; Львівська 
теплотехнічна дільниця; Дніпропетровська 
дільниця.

Основні напрямки діяльності управління:
— пусконалагоджувальні роботи на ново-

збудованих КС, ГРС та під час їхньої рекон-
струкції; 

— вібраційні обстеження основного та 
допоміжного обладнання КС та усунення при-
чин вібрації;

— налагодження та визначення ефектив-
ності роботи вентиляційних установок;

— комплексне обстеження ГМК (теплотех-
нічне, вібраційне, екологічне);

— проведення регламентних, режимно-
налагоджувальних робіт та еколого-

теплотехнічних випробувань котелень і піді-
грівачів газу на ГРС;

— налагодження систем автоматичного 
керування ГПА;

— метрологічне обслуговування КВП та 
САУ, систем контролю вібрації, загальностан-
ційного обладнання;

— динамічне балансування роторів ГПА у 
власних підшипниках;

— налагодження електрообладнання під-
станцій, КТП, агрегатних щитів та лабораторні 
вимірювання;

— ремонт та технічне обслуговування ГПА 
з електроприводом;

— інвентаризація викидів стаціонарних 
джерел забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря КС, ГРС;

— розробка документів, що обґрунтовують 
обсяги викидів від стаціонарних джерел, для 

отримання дозволу на викиди в атмосферне 
повітря;

— екологічне обстеження приземного 
шару атмосфери КС, ГРС, ГВС, ПСГ;

— екологічні обстеження паливовикорис-
товуючого обладнання (ГПА, ГМК, котли, піді-
грівачі газу, ПГО).

Завдяки грамотному керівництву колек-
тив Київського СПНУ в усі часи був спо-
внений бажання сприяти успіхам газо-
транспортної галузі. Як результат — вагомі 
надбання. Зокрема, значний внесок у роз-
виток системи обліку та контролю якості 
газу. Свого часу Київське СПНУ було єдиним 
підприємством у галузі, що впровадило пус-
коналагоджувальні роботи з обов’язковим 
урахуванням показників хроматографів, сір-
комірів та калориметрів, тобто приладів для 
визначення якості газу.

Особлива ділянка робіт — уведення в екс-
плуатацію новітнього газоперекачувально-
го комплексу «Водолій». Участь у цій справі 
спеціалістів КСПНУ продемонструвала їхню 
високу кваліфікацію та досконале володіння 
передовими технологіями. 

Протягом свого існування Київське управ-
ління успішно впровадило велику кількість 
прогресивних розробок і низку заходів, спря-
мованих на підвищення економічності та надій-
ності газоперекачувального обладнання:

— система СОБР, що дає змогу підтримува-
ти роботу турбоагрегату за умови тимчасової 
відсутності змінного струму;

— ущільнюючі покриття у проточній час-
тині турбіни;

— система самозапуску електропривод-
них ГПА за умови короткочасного зникнення 
напруги живлення;

— сегментні контрактно-лабіринтні ущіль-
нення для зменшення витрат масла під час 
експлуатації ГПА з відцентрованим нагнітачем;

— застосування емалевого покриття для 
захисту від високотемпературної корозії лопа-
ток направляючого апарату ГТУ.

Перевірка вимірювальної апаратури

Інтелектуальна робота та винахідництво 
Київського СПНУ провадиться з часів 
створення структурного підрозділу

Служба контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 
Київського СПНУ на пусконалагоджувальних роботах
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У звітах управління за останні десять 
років: пусконалагоджувальні роботи 
АГНКС  «Шепетівка», АГНКС «Переяслав-
Хмельницький»; пусконалагоджувальні роботи 
у межах реконструкції компресорних станцій 
«Диканька», «Ромни», «Ставищанська», «Бар», 
«Іллінці», «Голятин»; пусконалагоджуваль-
ні роботи на КС  «Тарутине»; ДКС Опари УМГ 
«Львівтрансгаз» — введення в експлуатацію, 
будівельно-монтажні та пусконалагоджуваль-
ні роботи по технічному переоснащенню 
ДКС; КС «Бобровницька» УМГ «Київтрансгаз» 
— будівництво і введення в експлуатацію 
компресорної станції; КС «Решетилівка» УМГ 
«Київтрансгаз» — реконструкція ГПА, пуско-
налагоджувальні роботи; КС «Долина» УМГ 
«Прикарпаттрансгаз» — введення в екс-
плуатацію; КЦ-1 Пролетарського ВУПЗГ УМГ 
«Харківтрансгаз» — пусконалагоджувальні 
роботи.

Найкращі розробки новаторів Київського 
СПНУ минулих років експонувалися на 

виставці досягнень народного господарства 
в Москві. Як результат — загальне визнання, 
відповідні дипломи та 28 медалей. Причому 
чимало розробок визначаються як винахід 
і підтверджуються авторськими свідоцтвами.

Володимир Волик має авторське свідоцтво 
на винахід (розробив та виготовив прилад 
контролю за лопатками компресорів ГТУ, що 
вирізняється позитивними технічними показ-
никами) та медаль за розробку приладів для 
технічної діагностики газоперекачувального 
обладнання. 

Павло Кравцов має творчі розробки і раці-
оналізаторські винаходи: «Оргасиликатная 
намазка осевого компрессора с целью умень-
шения радиальных зазоров», «Эмалирование 
лопаток турбины с целью восстановления 
рабочих характеристик», «Жидкостная очист-
ка осевого компрессора ГТК-10-2, ГТК-10-4, 
ГТК-750-6 отечественного производства», 
за які має нагороди і заохочення, зокрема 
«Золоту медаль ВДНГ».

Олександр Кудрявський за творчі раціона-
лізаторські розробки нагороджений медаллю 
ВДНГ, значком «Відмінник праці Укргазпрому».

Спеціалісти управління теперішніх років 
теж не відпочивають «на лаврах» і вносять свій 
вклад у розвиток газотранспортної галузі.

У 2004 році було випущено єдину в галузі 
нормативну документацію, яка регламентує 
порядок проведення технічного обслугову-
вання та безпечну експлуатацію вентиляцій-
них установок СТП 320.30019801.104-2004 
«Системи вентиляції об’єктів ДК «Укртрансгаз» 
за редакцією начальника Долинської дільниці 
промислової вентиляції Ореста Салагуба та 
провідного інженера цієї ж дільниці Степана 
Сагайдака.

Мають наукові роботи і спеціалісти дільни-
ці з комплексного налагодження ГПА — посіб-
ники, які вміщують короткий курс з напрямків 
роботи дільниці і допомагають в роботі під час 
технічного діагностування і технічного обслу-
говування обладнання КС:

1. Володимир Гаврилків, Сергій Левченко, 
Сергій Цуркан «Теплотехнічне діагностування 

Комплексне обстеження обладнання компресорної станції

Ремонт газоперекачувального агрегату типу СТД-4000
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газоперекачувальних агрегатів з газотурбін-
ним приводом», 2009 р.

2. Вадим Міцерук, Сергій Неупокой, 
Володимир Слабковський, Сергій Слободян, 
Анатолій Шевченко «Комплексні вібраційні 
обстеження КС та АГНКС», 2011 р.

3. Олександр Буняк, Валентин Болбот, Тарас 
Гриців, Марина Горбач, Денис Кірюхін, Сергій 
Неупокой, Сергій Слободян «Комплексні 
обстеження ГМК КС», 2012 р.

Наукові роботи колективу Київського 
СПНУ використовують структурні підрозділи 
ДК «Укртрансгаз» та Національний авіаційний 
університет.

Великий досвід, накопичений у ході бага-
торічної практики на об’єктах галузі, сприяє 
динамічному розвитку нашого підрозділу та 
відмінному виконанню найбільш актуальних 
завдань, що стосуються діагностики технічно-
го стану газоперекачувального обладнання та 
підвищення ресурсу його роботи.

Підтримка з боку керівництва, плідна 
спів праця з іншими управліннями «Укрга-
зенергосервіс» уможливлюють подальше 
розкриття великого потенціалу нашої коман-
ди професіоналів.

ксПну — куЗня  
ГалуЗевих кадрІв

За сумлінну працю та значний особис-
тий внесок у розвиток газової промисло-
вості працівники управління нагороджені 
почесними відзнаками — Відмінник газової 
промисловості, Ветеран праці Укргазпрому, 
Заслужений працівник Укргазпрому, Відмінник 
праці Укргазпрому; грамотами Держкомітету 
нафтової, газової та нафтопереробної про-
мисловості України, почесними грамота-
ми НАК «Нафтогаз України», грамотами ДК 
«Укртрансгаз», відзнаками ДК  «Укртрансгаз», 
грамотами філії Виробниче ремонтно-технічне 
підприємство «Укргазенергосервіс».

За 40 років свого існування КСПНУ було 
своєрідною кузнею галузевих кадрів. Чимало 

вихідців з управління сьогодні займають від-
повідальні посади в ДК «Укргазенергосервіс» 
та в її філіях, деякі на заслуженому відпо-
чинку, а деяких, на жаль, вже немає серед 
нас. Час від часу склад колективу змінювався 
— когось приймали, когось проводжали. Та 
з-поміж інших найбільш шанобливого став-
лення заслуговують ветерани підприємства. 
Напружені будні, рутинна праця, яскраві звер-
шення і фахові перемоги назавжди залишать-
ся у їхній пам’яті, а їхні славні імена — в історії 
галузі. 

Це Іван Бруєв, Борис Шир, Іван Старик, 
Володимир Волик, Володимир Кульнін, 
Микола Демченко, Володимир Єгоров, Павло 
Дудко, Микола Бондар, Валерій Шаповалов, 
Анатолій Усатий, Сергій Філатов, Олександр 
Булавін, Микола Ступніков, Вадим Микитка, 
Будимир Бєлєнький, Євген Сокальський, 
Олександр Кудрявський, Віктор Рудніченко, 
Костянтин Максіонович, Михайло Одарченко, 
Василь Івахно, Орест Салагуб, Степан 
Сагайдак, Анатолій Лисак, Олексій Дідух, 

Анатолій Сокол, Володимир Радько, Леонід 
Ростоцький, Костянтин Золотухін, Георгій 
Козинець, Віктор Козинець, Неоніла Абадей, 
Галина Васильченко, Тетяна Гуцалюк, Світлана 
Драник, Тетяна Глухоєдова, Алла Бондаренко, 
Арнольд Олійник та багато інших спеціалістів, 
які зробили свій посильний внесок у забез-
печення прискореного розвитку галузі. Усім 
їм — низький уклін.

На знак світлої пам’яті про тих, кого сьогод-
ні, на превеликий жаль, вже немає на цьому 
світі — наступні рядки, сповнені скорботи та 
поваги.

Це Микола Жуйборода, Петро Кравчук, 
Павло Кравцов, Олег Михайленко, Володимир 
Димовіс, Юхим Плюта, Леонід Сергієнко, 
Віктор Булгаков, Віктор Нілов, Віктор 
Бєліловець, Петро Невмержицький, Олексій 
Шульженко, Арефій Танцюра, Микола Бобик, 
Мирослав Голомша, Олександр Маяцький, 
Віталій Мизніков, Віктор Биков, Володимир 
Сушальський, Олександр Гладишев та ряд 
інших працівників управління, які не дожили 
до сьогоднішнього дня. Берегти ці прізвища 
як взірець самовідданої праці — справа честі 
майбутніх поколінь газовиків. 

Та життя продовжується, управління пра-
цює та виконує роботи, які поставлені задача-
ми сьогодення.

Молоде покоління фахівців, що прийшло 
на зміну ветеранам, гідно продовжує кращі 
традиції управління, сформовані у напру-
жений період становлення та розвитку. У 
своїй основі сучасний колектив Київського 
СПНУ — це міцна команда професіоналів, 
сповнена бажання докласти всіх зусиль на 
етапі відродження газової галузі. Колектив 
управління розуміє, що в умовах високих 
темпів науково-технічного прогресу не треба 
зупинятися на досягнутому, слід працювати 
над зростанням технічного та інтелектуаль-
ного рівня працівників.

За підтримки керівництва компанії та ВРТП 
«Укргазенергосервіс» у тісній співпраці з філі-
ями колектив управління 40 років виконував 
і спроможний надалі успішно реалізовувати 
покладені на нього завдання. ТТ

Роботи з визначення причин підвищеної вібрації
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Ні для кого не секрет, що добра праця 
породжує бажання добре відпочити, 
і навпаки, гарний відпочинок надає 

сили якісно попрацювати. Однією зі складо-
вих роботи профспілкового комітету апарату 
ДК  «Укртрансгаз» є організація дозвілля для 
своїх працівників. Та головна мета — не про-
сто створити відпочинок у колі друзів, а нала-
годити позитивний контакт між працівниками 

через спорт, змагання, спілкування з природ-
ним середовищем, емоції та культуру.

Не дивно, що саме в День рибалки, 8 
липня, наш профспілковий комітет приєднав-
ся до організації яскравих змагань з рибо-
ловного спорту — дійства, яке вже стало 
традиційним. Головним організатором зма-
гань, як і завжди, виступила Київська міська 
організація фізкультурно-спортивного това-

риства «Спартак». Змагання проходили в рам-
ках міської спартакіади «Здоровий киянин».

Цього разу турнір приймало мальовниче 
с. Козинці Бородянського району, яке вра-
зило всіх своєю красою, чистотою та враніш-
ньою прохолодою. Останнє було найбільш 
актуальним після київської спеки. Учасники 
представили такі організації, як «Київенерго», 
ДК  «Укртрансгаз» та його філії Управління 

Відпочиваймо активно!
8 липня 2012 року, у День рибалки, представники ДК «Укртрансгаз» взяли участь у 
спортивних змаганнях з рибної ловлі, які були організовані профспілковим комітетом 
компанії спільно з фізкультурно-спортивним товариством «Спартак».

С. В. Коляденко
ДК «Укртрансгаз»

Учасники змагання
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«Укргазтехзв’язок» і «Укргазенергосервіс», 
ДВРЗ, Мінсоцполітика, Національний олім-
пійський комітет м. Києва. У дійстві брали 
участь 32 компанії, що утворили 16 команд. 
Головним суддею змагань було обрано 
Бориса Сакнонова, людину–легенду у світі 
полювання та рибалки.

О 5 ранку відбулося жеребкування, після 
якого стало відомо, хто в якій зоні і в якому 
секторі буде розташований. Підрахунок 
результатів запланували провести як у 
командному, так і в особистому заліках.

Через годину був даний свисток про поча-
ток змагань. У перші хвилини була повна 
тиша, ні ворушіння поплавків, ні брязкоту 
дзвіночків. Але ж риба плигала і бавилась на 
всі боки. Виникало враження, що вона зовсім 
не голодна і вистрибує, лише щоб подрату-
вати рибалок. Відразу ж стало зрозумілим, 
хто розраховує тільки на вдачу, а хто жваво 
експериментує з насадками, приманками та 
прикормом, ні секунди не сидячи без діла.

І результат прийшов! Праця почала давати 
свої плоди. З різною періодичністю спортс-
мени витягали з озера коропів, карасиків, 
плотву, навіть щуку вполювали. Напруга 
наростала, пристрасті розпалювалися. Разом 
з тим розжарилось і повітря — вранішня 
прохолода змінилась нестерпною спекою. 
Ловити стало важко, у багатьох було бажання 
покидати вудки та зануритися з головою у 
воду. Але саме в такі моменти спрацьовує 
спортивна витримка і воля до перемоги. 
Учасники змагань повною мірою проявили ці 
якості і досягли успіхів. 

О 12 годині прозвучав сигнал фінішу. 
Фініш, зважування і — найцікавіший момент 
змагань — підрахунок результатів.

в осоБистоМу ЗалІку ПриЗера-
Ми стали:

Перше місце — Павло Панченко («Укр газ-
енергосервіс»). Вага улову — 11,32 кг.

Друге місце — Руслан Чуняк («Київенерго»). 
Вага улову– 6,92 кг.

Третє місце — Вячеслав Пшепировський 
(«Укргазенергосервіс»). Вага улову — 5,7 кг.

Кращим від апарату ДК «Укртрансгаз» став 
Олександр Криволап, 4-те місце. Вага улову 
— 4,28 кг. 

у коМандноМу ЗалІку:
Перше місце здобула команда «Укргаз-

енер го сервіс», яку представляли Вячеслав 
Пшепировський та Павло Панченко. Сума 
місць — 4. 

Другою стала команда «ДВРЗ-2»: Сергій 
Горбач, Вадим Дроздов. Сума місць — 17. 

Третє місце посіла команда «ДВРЗ»: Вадим 
Бондарук, Сергій Семенець.

Кращою від апарату ДК  «Укртрансгаз» 
стала команда «Укртрансгаз»: Олександр 
Криволап, Михайло Коноваленко, які здобули 
5 загальнокомандне місце. 

Переможці отримали заслужені нагоро-
ди — медалі, дипломи, пам’ятні подарунки та 
призи від спонсорів змагань.

Не обійшли увагою і номінантів. Призи і 
подарунки від спонсорів отримали:

«За найбільшу рибу» — Павло Панченко, 
«Укргазенергосервіс», 4,93 кг; 

«Найдосвідченіший рибалка» — Павло 
Терентьєв, «Укргазенергосервіс»;

«Рибачка Соня» — Наталія Купрієнко, 
ДК «Укртрансгаз»;

«Наймолодший учасник» — Павло 
Петриченко, ФСТ «Спартак»;

«Незвичайний улов» — Юрій Гусак, 
Дніпровський район.

Після нагородження на учасників чекав 
найбільш приємний подарунок від організа-
торів: святкова уха та українська картопля з 
салом. А наостанок сама природа подарува-
ла відчуття легкості і бадьорості, віддячивши 
спортсменам літньою зливою. Дякуємо за 
черговий чудовий відпочинок ФСТ «Спартак» 
та нашим профспілкам. Так тримати! ТТ

На знімку: Олег Андріїв разом з командою 
ДК «Укртрансгаз» під час змагань. 

Найбільший улов команди Укртрансгазу
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Оздоровчий комплекс «Ялта» розташо-
ваний на східному узбережжі Азовсь-
кого моря поблизу Білосарайської 

коси — національного заповідника України. 
Має два відкритих басейни та власний 
піщаний пляж. 

«Ялта» знаходиться у тихому, спокійному 
місці і займає близько 7,5 га доглянутої тери-
торії. В оздоровчому комплексі вам можуть 
запропонувати житло на будь-який смак: від 
комфортабельних двокімнатних номерів класу 
«суперлюкс» (з усіма зручностями, гарячим і 
холодним водопостачанням, холодильником, 
супутниковим ТБ, кондиціонером) до недо-
рогих однокімнатних номерів.

Оздоровчий комплекс «Ялта» розрахова-
ний на розміщення 250 чоловік, включає в 
себе адміністративний корпус, два спальних 
корпуси, три котеджі, аквазони — відкриті 
басейни для дітей і дорослих, бар, літнє кафе.

Спальні всіх номерів і котеджів виходять 
на південну сторону, мають просторі лоджії, 
обладнані індивідуальною системою кондиці-
онування, кольоровим телевізором з великим 
вибором програм телебачення (включаючи 
супутникове). Номери облаштовано сучасни-
ми меблями, є холодильники і телефони.

П’ятиповерховий спальний корпус № 1 
комплексу має ліфт, оснащений телефоном. До 
послуг відпочиваючих просторі зимові сади, 

в яких можна відпочити, милуючись диво-
вижними рослинами. Деякі корпуси з’єднані 
з обідньою залою і адміністративним корпу-
сом критим переходом. Сучасна спліт-система 
забезпечує прохолодою кожен номер.

Двоповерховий спальний корпус № 2 
оздоровчого комплексу містить 18 номерів. 
Однокімнатні спальні номери — це невели-
кий передпокій і спальня (два полуторних 
ліжка), душова кабіна, умивальник і санвузол 
суміщені, є кондиціонер, балкон з видом на 
море. На балконі — пластикові меблі (стіл та 
стільці). У коридорі корпусу — затишні м’які 
меблі для відпочинку, балкони. Розміщення — 
по дві людини в номері.
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Відпочинок з видом:
Позасмагати влітку на морі, або подихати гірським повітрям — чудовий відпочинок як 
для дорослих, так і для дітей. Філія «Агрогаз» ДК «Укртрансгаз» пропонує відпочинок всім 
бажаючим в оздоровчих комплексах «Ялта», «Прикарпатська Ватра» та на базі відпочинку 
«Газовик». 

В. Г. Антонюк
ДК «Укртрансгаз»

Максим Душин, 
провідний інже
нер, Об’єднане 
диспетчерське 
управління:

— Оздоровчий 
комплекс «Ялта» 
відвідував два 

рази. Враження тільки позитивні. На 
території всієї бази розташовані ковані 
лавки і альтанки, а також є спеціально 
обладнані місця з мангалами, де ввече-
рі можна приготувати шашлик і пове-
черяти, сидячи в альтанці, що оточена 
кущами троянд. Особливо радує наяв-
ність сучасного басейну під відкритим 
небом. З розваг за бажанням можна 
замовити партію в російський більярд 
і настільний теніс. На території є два 
бари, але поки вони не працюють.
Рекомендую усім!!! Ціни відповідають 
умовам, персонал ввічливий, номери 
хороші, територія прекрасна.

 Котеджи оздоровчого комплексу «Ялта"На море
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Також є три двоповерхових мебльованих 
будинки. На першому поверсі, — вітальня, 
їдальня, кухня, кімнати відпочинку, кабінет, 
кімната покоївки, на другому — вітальня, 
три спальні, у кожній санвузол. Тренажерний 
зал, кімната для тенісу, кімнати відпочинку. 
У цокольному приміщенні — сауна, басейн, 
кімнати відпочинку, душові для дорослих і 
дітей, санвузол. Два гаражі. Котеджі оснащені 
побутовою технікою, телефоном, супутнико-
вим ТБ, кондиціонерами, у спальнях та кабі-
неті є балкон.

Адміністративний корпус оздоровчо-
го комплексу вміщає службові приміщення, 
медичний блок, їдальню на 250 місць, бан-
кетний зал на 70 місць, бар, конференц-зал 
на 120 місць з необхідним обладнанням для 
проведення конференцій, тренінгів, семінарів, 
кімнату для нарад на 20 та 30 місць. Малий зал 
для нарад підходить для проведення круглих 
столів і зустрічей до 15 чоловік.

У центрі комплексу розташований літній 
майданчик з двома відкритими басейнами, 
тіньовими навісами та кафе-баром. Малюки 
будуть у захваті від дитячого басейну з вели-
кою кількістю атракціонів. Басейн для дорос-
лих обладнаний душем Шарко, підводним 
масажем, гейзерами, водоспадами та іншими 
ефектами. Власний окремий пляж, обладна-
ний навісом, є шезлонги, територія охороня-
ється. На пляжі є медпункт, де постійно чергує 
медпрацівник та рятувальник.

В оздоровчому комплексі «Ялта» є медич-
ний корпус, де відпочивальники можуть 
отримати кваліфіковану консультацію ліка-
ря-терапевта та першу медичну допомогу. 
Професійний медперсонал надасть охочим 
усі необхідні послуги:

– мануальний масаж;
– тренажерний зал;
– ароматерапія;
– фіточай.

База відпочинку «Газовик» розташована 
в екологічно чистому куточку, між Чорним 
морем та Дністровським лиманом, де м’який 
морський клімат поєднано з цілющим лиман-
ським повітрям.

База відпочинку «Газовик» розташована за 
27 км від м. Іллічівськ та за 50 км від м. Одеси в 
селі Грибівка. Перша берегова лінія. У цій час-
тині чорноморського узбережжя дуже пологе 
дно, тому саме в цьому місці зручно відпочи-
вати з дітьми. База відпочинку розміщена на 
1 гектарі прибережної території, яка сумлінно 
доглядається.

У «Газовику» на ваш вибір буде запро-
поновано розміститись у двоповерховому 
будинку квартирного типу (на 36 квартир) 
або в одному з 18 одноповерхових трикім-
натних котеджів зі всіма зручностями. Всього 
на базі відпочинку 94 затишних номери на 
198 ліжко-місць.

На території бази відпочинку: їдальня, 
магазин, бар з літньою терасою, дитячий та 
волейбольний майданчики, капличка, влас-
на артезіанська свердловина глибиною 
140  м, автостоянка, облаштована пляжна 
територія. ТТ
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Юлія Бібікова, 
помічник 
директора 
ДК «Укртрансгаз»:

— Цього літа, 
покладаючись на 
позитивні відгуки 
співробітників, 

прийняли рішення сім’єю відпочити 
в оздоровчому комплексі «Ялта». 
Відпочинок сподобався практично 
всім. База нагадує величезний сад: туї, 
ялівці, берези, сосни і ще величезна 
кількість різновидів рослин і дерев. 
Приємний персонал, окрема вдяч-
ність директору Петру Іванову, який 
щодня цікавився побажаннями відпо-
чивальників. Для дітвори встановлено 
чудовий дитячий майданчик, який, 
до речі, дуже зручно розташований 
далеко від корпусів. Радував відпочи-
вальників красивий фонтан  
з підсвічуванням, а діти були в захо-
пленні від міні-зоопарку з двома 
ланями. Басейни: дитячий — ще одна 
радість для малят, з горою і фонтанчи-
ками, а для дорослих — з гідромаса-
жами. Здавалося б єдиний мінус — це 
сходи до моря, але завдяки широким 
рівням спуск практично не відчуваєть-
ся. Пляж окремий, обладнаний всім 
необхідним, прибраний, безкоштовні 
лежаки і парасольки, а також відсут-
ність сторонніх на пляжі теж є дуже 
важливою ознакою.
Враховуючи всі коментарі і побажання 
відпочивальників, серед яких також 
багато росіян, хочеться відзначити те,  
що в бази є чудовий потенціал, і поба-
жати філії «Агрогаз» покращувати якість 
відпочинку, адже для багатьох ОК 
«Ялта» є обличчям ДК «Укртрансгаз». 
Наступного літа плануємо продовжити 
відпочинок в «Ялті». 

Людмила 
Бельська,  
пенсіонер ВРТП 
«Укргазенерго
сервіс» ДК «Укр
транс газ»:

— Відпочинок 
мені сподобався. 

Проживання в будиночках дуже ком-
фортабельне. Пляж чистий, зручний, 
особливо для діток розкішні умови. 
Хочу відмітити роботу керівництва 
філії «Агрогаз» з облаштування тери-
торії бази відпочинку «Газовик», а 
також ввічливість та уважність обслу-
говуючого персоналу. Єдине, чого 
бракувало, — культурно-масового 
відпочинку. 

База відпочинку «Газовик»

Басейн, що розташований в оздоровчому 
комплексі «Ялта»
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За курортним містечком Моршин, через 
два кілометри в сторону Івано-Франківська, 
є село Баня-Лисовицька, де серед живопис-
ного ландшафту передгір’я Східних Карпат 
у чудовій лісопарковій зоні розташований 
оздоровчий комплекс «Прикарпатська ватра». 
Перевага  нашого оздоровчого комплексу 
перед іншими — у наявності власної ліку-
вальної бази, яка оснащена найсучаснішим 
лікувально-діагностичним обладнанням, неза-
лежним водо- та енергопостачання, бюветом 
мінеральних вод. 

Взагалом курорт Моршин — один із 
найзнаменитіших бальнеологічних курор-
тів України, що спеціалізується на лікуванні 
органів шлунково-кишкового тракту й обміну 
речовин. Місто розташоване в передгір’ях 
Карпат, у долині, що знаходиться в оточенні 
покритих лісом пагорбів.

Примітно, що ще задовго до того, як укра-
їнці почали чумакувати до Криму в околицях 
теперішнього Моршина люди докопалися до 

підземних покладів ропи і виварювали з неї 
сіль. Для цього копали глибоченні коло-дязі, 
які зсередини викладали дерев’яними зрубами. 
Ропу піднімали на поверхню відрами (бари-
лами), зливали у спеціальні чани, нагрівали. 
Вода, а на дні залишалася сіль. Такі примітивні 
солеварні називалися банями (не плутати з лаз-
нями, у яких миються). Про давній промисел на 
Прикарпатті й досі нагадують місцеві топоніми.

Мінеральні води Моршина різноманітні за 
своїм хімічним складом і корисні при різних 
захворюваннях органів шлунково-кишкового 
тракту. Мінводи з джерела №6 успішно засто-
совують при захворюваннях шлунка, кишечни-
ка, підшлункової залози. Слабомінералізована 
вода з джерела №4 підходить для лікування 
нирок, сечовивідних шляхів і при порушенні 
обміну речовин. Завдяки жовчогінній і посла-
блюючій дії мінеральної води проходить очи-
щення організму, підвищується імунний статус.

Оздоровчий комплекс «Прикарпатська 
ватра» пропонує лікування та активний відпо-
чинок. 

Основні методи лікування та оздоровлен-
ня, які реалізовуються в Прикарпатській Ватрі: 
бальнеотерапія (мінеральні та інші ванни, ліку-

вальні душі, кишкові зрошення); питне лікуван-
ня мінеральною водою; озокеритолікування; 

фітотерапія; оксигенотерапія; ультрафіолетове 
опромінення (солярій); масаж; інгаляції; сто-
матологічне лікування; лікувальна фізкультура 
та механотерапія; широкий комплекс фізіоте-
рапевтичного лікування; лабораторні методи 
дослідження: клінічні, біохімічні, бактеріологіч-

ні; функціональні методи дослідження; ману-
альна терапія; консультація лікарів різних спе-
ціальностей.

Для оздоровлення та гарного настрою 
використовують: спортивні ігри, піші прогулян-
ки в лісі, купання в озері, збір ягід, грибів.

Проживання в одно- і двохмісних номерах 
з усіма зручностями, номери з телевізором і 
холодильником, номери підвищеної комфорт-
ності (1-, 2- і 3-кімнатні люкси), окремий корпус 
для розміщення груп дітей, 3-разове дієтичне 
харчування, культурне дозвілля, вечори від-
починку, концерти, дискотеки, тенісні корти 
(великий і малий), бар, більярд Санаторій пра-
цює круглорічно, і кожна пора року в Карпатах 
гарна по-своєму.

Запрошуємо на оздоровлення і відпочинок 
усіх бажаючих і охочих провести приємні миті 
спілкування з природою Карпат, поєднавши їх 
з корисними процедурами для оздоровлення 
організму.

З приводу отримання більш детальної 
інформації щодо відпочинку  

в оздоровчих комплексах  
ДК «Укртрансгаз» звертайтесь  
за телефоном (044) 461-26-32.

На гори Спальний корпус оздоровчого комплекса 
«Прикарпатська Ватра»

Затишна столова оздоровчого комплексу «Прикарпатська Ватра»

Тренажерний зал оздоровчо-лікувального корпусу
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27 червня 2012 року виповнилося 60 років з дня народжен-
ня Юрія Володимировича Пономарьова, заступника директо-
ра з наукової роботи філії «Науково-дослідний і проектний 
інститут транспорту газу» ДК «Укртрансгаз».

Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник ВАК України, академік Нафтогазової академії 
України. Керівник досліджень та розробок у сфері інтегрованої 
автоматизованої системи управління галуззю та газових 
вимірювань на основі сучасних інформаційних технологій.

Переможець конкурсу «100 кращих товарів України» та 
Всеукраїнських конкурсів «Лідер паливно-енергетичного 
комплексу» 2005 та 2010 років. Нагороджений грамотами 
та відзнаками ДК  «Укртрансгаз», почесними відзнаками НАК 
«Нафтогаз України» 1 та 2 ступеня, почесними грамотами НАК 
«Нафтогаз України» та інших організацій газової промисловості.

Юрій Володимирович народився 27 червня 1952 року 
у Волгоградській області Російської Федерації у родині 
залізничника. З дитинства віддавав перевагу вивченню мате-

матики та точних наук. Саме ця любов визначила вибір Юрія 
Володимировича на користь прикладної математики, яку вив-
чав у Харківському інституті радіо електроніки (ХІРЕ, тепер — 
ХНУРЕ). Після закінчення вузу в 1974 році Юрій Володимирович 
розпочав свою трудову діяльність інженером в українській 
філії ВНДПІАСУгазпром Мінгазпрому СРСР та згодом пройшов 
усі сходинки: від інженера до заступника директора інституту 
з наукової роботи.

38 років трудової діяльності Юрія Володимировича при-
свячено автоматизації газотранспортної галузі. Під його 
керівництвом та за безпосередньої участі було розробле-
но чотири покоління інформаційного та програмного забез-
печення, інформаційно-обчислювальних комплексів на базі 
М-6000/ТМ-120-1 та СМ-2М/ТМ-120-1. Програмний комплекс 
АСКІ-5-2, збудований на основі цих розробок, було упро-
ваджено на газотранспортних підприємствах, у тому числі 
виробничих об’єднаннях «Западтрансгаз», «Ухтатрансгаз», 
«Сургуттрансгаз», «Тюменьтрансгаз». 

У період з 1993-го по 1999 рік Юрій Володимирович безпо-
середньо брав участь у перспективних розробках зі створен-
ня автоматизованої системи обліку газу АТ «Укргазпром», яка 
експлуатується зараз на всіх об’єктах ГТС України. У 1996 році 
за участю Пономарьова створено Науково-дослідний та учбо-
вий центр обліку газу та метрології газовимірювання. 

Він бере активну участь у роботі групи з обліку газу про-
грами технічної співпраці з АТ «Рургаз» (Німеччина) у галузі 
газовимірювання та метрології. Щорічно зустрічається зі 
спеціалістами «Рургазу» для передачі досвіду, для чого роз-
робив декілька спеціалізованих доповідей. Брав участь у 
розробці додатку до технічних угод з транспорту газу Росією 
через Україну.

Юрій Володимирович є автором 84 статей, що опубліковані 
у науково-технічних журналах та збірниках, спів автором п’яти 
монографій і довідників та двох навчально-методичних праць, 
25 діючих патентів Росії та України. Постійно бере участь у 
міжнародних та науково-практичних конференціях «Системи 
транспортування, контролю якості та обліку енергоносіїв», 
«Енергетична безпека України», «Нафта та газ України».

На сьогоднішній день Пономарьов Ю. В. є технічним 
експертом та входить до складу Міжнародної 4-сторонньої 
робочої групи з удосконалення систем обліку газу (Україна, 
Росія, Молдова, Білорусь).

Завдяки особистим і професійним якостям керівника, вче-
ного-менеджера він на практиці реалізує тезу, що всі наукові 
досягнення повинні бути впроваджені у виробництво. 

Шановний Юрію Володимировичу! Щиро вітаємо Вас із 
ювілеєм. Зичимо Вам щастя і здоров’я, творчого натхнення 
та успіхів у роботі, любові Ваших рідних та близьких. Нехай 
втілюються у життя усі творчі плани, а Ваш професійний 
досвід буде надійним порадником молодим фахівцям 
газотранспортної галузі.

Колектив Інституту транспорту газу ДК «Укртрансгаз»

ЮріЮ Пономарьову — 60 років!

Увага ! 
Редакція журналу «Трубопровідний транспорт» нагадує про оголошений конкурс на кращу публікацію у 2012 році. 

З умовами конкурсу ви можете ознайомитись в журналах «Трубопровідний транспорт» №2 (74) та №3 (75) 2012 року 
або на сайті www.utg.ua 
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