
ТРУБОПРОВІДНИЙ
ТРАНСПОРТ

УМГ «Львівтрансгаз» —УМГ «Львівтрансгаз» —
колиска газової промисловості Україниколиска газової промисловості України   с. 8с. 8

Нові розробки
та технології видобування, 

транспортування
і зберігання газу

Протиаварійні 
тренування
ПППр
ттре
с. 16с. 6с. 6с. 6

Візит 
Президента України

Газовик 
за покликанням
ГГаз
ззаа 
с. 32

ве
ре

се
нь

-ж
ов

те
нь

 
5 

(7
7)

 2
01

2 
ро

ку



РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Шимко Р.Я., к.т.н. — головний редактор;
Пономаренко І.О. — заступник головного редактора;

Білявський М.Л., к.т.н. — відповідальний секретар; 
Бортник Н.І. — літературний редактор; 

Бабієв Г.М., к.т.н., генеральний секретар НГСУ;
Бабій Б.А., голова профкому ДК «Укртрансгаз»;

Бурак І.З., начальник управління ДК «Укртрансгаз»; 
Вечерік Р.Л., начальник управління ДК «Укртрансгаз»;

Вінокуров С.О., директор ДК «Укртрансгаз»;
Герасименко Ю.М., академік УНГА;

Гінзбург М.Д., докт. техн. наук;
Грудз В.Я., докт. техн. наук;
Дацюк А.В., директор ОДУ; 

Драганчук О.Т., докт. техн. наук;
Жук В.І., ветеран ДК «Укртрансгаз»;

Зарубін Ю.О., докт. техн. наук;
Зябченко Ю.Д., директор НВЦТД «Техдіагаз»;

Ізбаш В.І., канд. техн. наук;
Капцов І.І., докт. техн. наук;
Клюк Б.О., канд. техн. наук;

Ковалко М.П., докт. техн. наук;
Коломєєв В.М., академік УНГА;

Крижанівський Є.І., докт. техн. наук;
Кучерук М.В., академік УНГА;

Лохман І.В., головний інженер ДК «Укртрансгаз»;
Марчук Я.С., голова профкому УМГ «Київтрансгаз»;

Михалевич О.Т., канд. техн. наук;
Мостицька О.О., начальник прес-служби;

Орлов І.О., канд. техн. наук;
Пономарьов Ю.В., канд. техн. наук;

Рудко В.В., директор УМГ «Київтрансгаз»
Середюк М.Д., докт. техн. наук;
Соляник В.Г., канд. техн. наук;

Сороченко Д.М., начальник НАЦ;
Табак М.С., начальник департаменту ДК «Укртрансгаз»;

Тимків Д.Ф., докт. техн. наук;
Химко М.П., перший заступник директора 

ДК «Уктрансгаз»

Науково-виробничий журнал.
Заснований ДК «Укртрансгаз» у 2000 р.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України.
Свідоцтво про реєстрацію

№13970-2943Р від 21.05.2008 р.
Передплатний індекс 23694.

Наклад 5 000 прим.
Підписано до друку 24.10.2012 р.

Формат 60×90/8. Друк офсетний. Папір крейдований.
Надруковано у типографії «АПК». Т. 231 5859

Інформаційні матеріали надсилати за адресою:
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1

Прес-служба ДК «Укртрансгаз»
тел.: (044) 461-23-32

факс: (044) 461-21-49
e-mail: tt@utg.ua

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

NATIONAL JOIN-STOCK COMPANY
«NAFTOGAZ UKRAINY»

№5(77) 2012

Шановні колеги!  
Висловлюю щиру подяку всім працівникам 

ДК «Укртрансгаз» за успішно виконаний план-графік 
організаційно-технічних заходів щодо забезпечення 
стабільної роботи філій Компанії в осінньо-зимовий 
період 2012–2013 рр.
Слід зазначити, що показники з капітального 

ремонту магістральних газопроводів (МГ) перевиконано 
на 24% (при запланованих 31,81 км фактично 
відремонтовано 24 км).
Також перевиконано такий показник, як обстеження 

підводних переходів газопроводів через водні перешкоди – 
на 18% (при запланованих 579 од. обстежено 790 од.).
Крім того, для оперативного реагування на можливі 

кризові ситуації під час осінньо-зимового періоду 
2012–2013 рр. Укртрансгаз створив запас хімічних 
реагентів обсягом 937 тон. 
Роботи з капітального ремонту газоперекачувальних 

агрегатів, засобів активного електрохімзахисту та іншого 
технологічного обладнання виконувались згідно з графіком.
Особливої уваги заслуговує той факт, що з початку 

періоду закачування Компанією в підземні сховища газу 
закачано 13,5 млрд м3 газу. Таким чином, в підземних 
сховищах газу знаходиться 20,2 млрд м3 газу.
Переконаний, що з таким рівнем підготовки 

ДК «Укртрансгаз», як і завжди, надійно та безперебійно 
забезпечуватиме транспортування природного газу 
споживачам України та транзит до країни Європи.

З повагою 
директор ДК «Укртрансгаз» 

Сергій Вінокуров
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27 вересня 2012 року у Києві президент 

компанії Cisco з роботи в країнах Європи, 

СНД, Близького Сходу Кріс Дедикот і дирек-

тор Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Сергій 

Вінокуров обговорили спільні стратегічні іні-

ціативи і підписали меморандум про взаємо-

розуміння.

Меморандум передбачає створення робо-

чої групи для вивчення досвіду і проектів 

Cisco, спрямованих на розвиток високопро-

дуктивних корпоративних мереж зв’язку газо-

транспортних компаній, створення галузе-

вої платформи для інтелектуальної системи 

управління транспортними газовими мере-

жами, вдосконалення виробництва і введення 

інноваційного устаткування, а також впро-

вадження готових рішень, що сприятимуть 

веденню ефективного бізнесу.

Згідно з документом робоча група підготує 

рекомендації із застосування інформаційних 

технологій і послуг у відповідності з планами 

розвитку компанії «Укртрансгаз», яка взяла курс 

на комплексну інформатизацію та автомати-

зацію. Зокрема, буде розглянуто питання про 

модернізацію інформаційної та телекомуніка-

ційної інфраструктури Укртрансгазу з викорис-

танням передових технологічних рішень Cisco, 

спрямованих на організацію інтелектуальної 

системи управління газотранспортними мере-

жами, транспортними газовими мережами та 

побудову ефективних корпоративних і тран-

спортних мереж на базі технології MPLS.

У планах — створення інформаційної 

структури для впровадження корпоратив-

них систем управління виробництвом (MES-

системи) і SCADA-систем, які забезпечують 

контроль операторів за технологічними про-

цесами в реальному часі, а також співробіт-

ництво з питань побудови центру обробки 

даних, забезпечення інформаційної безпеки і 

організації спільної роботи.

Крім того, в планах — проведення спеціа-

лістами Cisco навчальних семінарів з практич-

ної реалізації передових світових досягнень 

у сфері інформаційно-комунікаційних техно-

логій (ІКТ) з метою підвищення кваліфікації 

кадрів в цій галузі.

«Ми дуже раді тому, що співпрацюємо з ком-

панією Cisco, яка володіє величезним досвідом 

в галузі застосування інформаційних технологій 

для підвищення ефективності ведення бізнесу», 

— говорить директор ДК «Укртрансгаз» Сергій 

Вінокуров. — Впевнений, що співпраця дозво-

лить нам вийти на новий рівень і стане базою 

для побудови державної компанії, основними 

принципами якої будуть прозорість, ефектив-

ність, результативність і професіоналізм».

«Я спостерігаю за багатьма компаніями, які 

використовують інформаційні технології для 

трансформації бізнесу. Компанії нафтогазової 

галузі, які завжди вважали ІТ центром затрат, 

зараз вбачають у них частину своєї стратегії. 

Cisco надає підтримку таким компаніями, допо-

магаючи удосконалити бізнес за допомогою 

інноваційних технологій, — заявив президент 

Cisco з роботи у Європі, СНД, Близького Сходу і 

Африки Кріс Дедикот. — Я радий, що Укртрансгаз 

стає частиною групи компаній-трансформаторів 

і Cisco буде ділитися нашими знаннями і досві-

дом, для того, щоб сприяти подальшому розви-

тку цієї державної компанії». В ході зустрічей Кріс 

Дедикот вручив Сергію Вінокурову нагороду за 

найкращий проект в номінації «Відеокомунікації 

в корпоративному секторі»: в компанії була 

впроваджена система уніфікованих відеоконфе-

ренцій, яка об’єднує передачу аудіо та відео-

сигналу з елементами інтерактивної взаємодії 

учасників для спільної роботи.

Інтегрувавши систему відеоконференц-

зв’язку високої якості із системою комуні-

кацій від Microsoft і селекторним зв’язком, 

Укртрансгаз набув середовище комунікацій 

для компанії в цілому. Слід підкреслити, що в 

Україні це перший вдалий досвід такої інтегра-

ції в подібному масштабі, реалізований само-

стійно. Система відеокомунікації, побудована 

на базі програмно-апаратних рішень Cisco, 

відкрила перед компанією «Укртрансгаз» нові 

можливості: збільшення ефективності спіл-

кування між співробітниками центрального 

офісу та філіалів; скорочення затрат на відря-

дження; проведення дистанційного навчання; 

використан6ня запису як «електронного сте-

нографіста» для швидкої підготовки докумен-

тів за результатами нарад. Система з першого 

дня запуску показала економічний ефект.

Cisco та Укртрансгаз підписали меморандум 
про взаєморозуміння
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Автоматизовані газорозподільні станції 
У вересні поточного року в Терно-

пільській області відбувся запуск повніс-

тю автоматизованої газорозподільної станції 

(АГРС) Козова, через яку отримують газ спо-

живачі м. Козова та інших населених пунктів 

Тернопільської області, в яких проживає більше 

50 тисяч чоловік.

Введення в експлуатацію Козової — дало 

старт модернізації газорозподільної системи від-

повідно до «Концепції створення автоматичних 

газорозподільчих станцій», яка діє в Компанії з 

2010 року.

Впровадження концепції дасть можливість 

зменшити до мінімуму відмови газорозподільної 

системи та у кілька разів скоротити витрати на її 

обслуговування. 

10 жовтня 2012 року, в Автономній 
Республіці Крим введена в експлуатацію авто-

матизована газорозподільна станція Білогірськ, 

через яку отримують газ населення та промисло-

вість міст Білогірська, Алушти та інших населених 

пунктів АР Крим, в яких проживає більше 80 

тисяч жителів.

З метою підвищення рівня газифікації насе-

лених пунктів Автономної Республіки Крим 

ДК «Укртрансгаз» виконала роботи за графіком 

та в повному обсязі — перші кубометри природ-

ного газу потрапили до споживачів.

Будівництво проводилось в рамках реа-

лізації Угоди між Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим та Національною акціонерною 

компанією «Нафтогаз України» про співпра-

цю та сприяння розвитку нафтогазової галузі і 

соціально-економічної сфери АР Крим на 2010-

2012 роки та за сприяння Президента України 

Віктора Януковича.

Компанія проводить поетапну модерніза-

цію газорозподільної системи по всій території 

України. У 2010 році проведена реконструкція 

АГРС Дрогобич (Львівська область), яка дозво-

лила підвищити надійність газопостачання регі-

ону та рівномірно збалансувати подачі газу спо-

живачам, незалежно від обсягів подачі газу з 

магістральних газопроводів чи від вітчизняних 

газодобувних компаній.

Того ж року була вирішена задача безперебій-

ної подачі газу в Чернігівську область — введена 

в експлуатацію після реконструкції автоматична 

газорозподільча станція Іванівка.

У 2011 році географія реконструкцій газо-

розподільної системи розширилась: розпо-

чато будівництво АГРС Пирятин (Полтав ська 

обл.), проведена реконструкція ГРС Сєвє ро-

донецьк (Донецька обл.) та ГРС Саджава (Івано-

Франківська обл.).

Згідно з програмою поетапного переве-

дення експлуатації газорозподільних станцій 

ДК «Укртрансгаз» на централізовану форму 

обслуговування протягом 2010-2015 рр. запла-

новано впровадити у виробничий процес 64 

автоматизовані газорозподільні станції (будів-

ництво та реконструкція). Найбільша кількість 

АГРС буде впроваджено в газорозподільних 

системах «Донбастрансгаз», «Черкаситрансгаз», 

«Київтрансгаз», що пов’язано з найбільшою кіль-

кістю споживачів.

Газопровід в Донецькій області
19 жовтня поточного року запущена в робо-

ту друга нитка газопроводу-відведення, що 

діє, до газорозподільної станції м. Шахтарськ 

(Донецька обл.), що дозволить повною мірою 

задовольнити зростаючі потреби регіону в при-

родному газі.

Пуск газопроводу відбувся в урочистій обста-

новці за участю голови Донецької обласної дер-

жавної адміністрації Андрія Шишацького, дирек-

тора УМГ»Донбастрансгаз» Сергія Горбунова і 

представників ЗМІ.

«Запуск нового газопроводу дозволить не 

тільки вирішити проблему забезпечення бла-

китним паливом мешканців Шахтарського райо-

ну, але й буде сприяти приходу потенційних 

інвесторів до району. В свою чергу це надасть 

можливість для створення нових робочих місць. 

Проект відкриває нові можливості для розви-

тку промисловості і соціальної сфери регіону», 

— прокоментував подію губернатор Донецької 

області Андрій Шишацький.

Будівництво газопроводу в найкоротші тер-

міни було б неможливе без підтримки місцевої 

влади. «Без злагодженої роботи не можливо було 

вирішення усіх питань щодо отримання необхід-

них документів для будівництва газопроводів, 

відводу земельних ділянок та розробки проек-

тної документації» — сказав Сергій Горбунов.

Менше ніж за рік УМГ «Донбастрансгаз» побу-

дував і ввів в експлуатацію газопровід, не див-

лячись на складні рельєфні умови місцевості. 

Завдяки цьому, знята щонайгостріша і давня про-

блема, пов’язана з надійним забезпеченням міста 

Шахтарська і району природним газом.

Необхідність реалізації такого проекту 

пов’язана з тим, що раніше доставка природно-

го газу в регіон здійснювалася газопроводом-

відведенням до ГРС, що складається з однієї 

нитки, яке було введене в експлуатацію більше 

40 років тому.

Об’єм інвестицій в проект склав 13 млн грн. 

Пошукові та проектні роботи були розпочаті в 

листопаді 2011 року. Вже в кінці серпня поточ-

ного року ДК «Укртрансгаз» власними силами 

почала будівельні роботи, які успішно заверши-

ла на початку жовтня. Протяжність введеного 

в експлуатацію газопроводу складає 6 км., діа-

метр 320 мм.

Укртрансгаз увів в експлуатацію нові об’єкти
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У ДК «Укртрансгаз» завершено розгор-

тання потужного програмно-апаратного 

комплексу Oracle, який став частиною 

корпоративної стратегії по централізації 

ІТ-інфраструктури та оптимізації бізнес-

процесів.

Нове рішення є апаратною платфор-

мою для роботи ERP-системи на СУБД 

Oracle і покликаний забезпечити високу 

обчислювальну потужність, надійність та 

відмовостійкість.

У рамках динамічного розвитку компа-

нії було прийнято рішення оптимізувати 

бізнес-процеси і централізувати роботу 17 

структурних підрозділів ДК «Укртрансгаз». 

Розгортання ERP-системи SAP, яка охо-

пила більше п’яти тисяч співробітників, 

зажадало використання нового ефектив-

ного устаткування, що оптимізовано для 

виконання системи управління базами 

даних Oracle і володіє найкращим співвід-

ношенням ціна/продуктивність.

В якості стратегічної консолідацій-

ної платформи для рівня баз даних та 

серверів-додатків був вибраний сервер 

Oracle SPARC Enterprise М9000-64 класу 

high-end, що забезпечив виконання кри-

тично важливих завдань ДК «Укртрансгаз» 

в режимі 24x7x365. Нова інфраструктура 

підприємства також включає універсаль-

ні високопродуктивні сервери Oracle 

SPARC T4-4 для рівня серверів-додатків 

під управлінням ОС Solaris. Системи збе-

рігання даних Pillar Axiom 600 забезпечу-

ють кращий в галузі рівень використання 

ємкості СХД без втрат в продуктивності, 

що було критично важливим для цього 

проекту. Для архівного зберігання інфор-

мації була вибрана модульна бібліотека 

STORAGETEK SL500.

«В Укртрансгазі проведена масштаб-

на модернізацію бізнес-процесів. Прог-

рамно-апаратний комплекс Oracle з вико-

ристанням архітектури SPARC і платформи 

Pillar Axiom сьогодні повністю підтримує 

бізнес-завдання компанії і є фундаментом 

для подальшого розвитку. Швидкість і 

надійність були нашими ключовими вимо-

гами, тому СУБД Oracle для ERP проекту 

визначила підходи до архітектури і вибо-

ру апаратної платформи, що в результаті 

дозволило мінімізувати ризики і досяг-

нути високої продуктивності всього 

рішення від одного вендора», — зазна-

чив директор філіалу «Укргазтехзв’язок» 

ДК «Укртрансгаз» Віталій Волосецький.

Ключовими перевагами програмно-

апаратного комплексу Oracle для 

ДК «Укртрансгаз» стали оптимальне спів-

відношення ціна-якість системи висо-

кого рівня, централізована підтримка і 

максимально стислі терміни запуску сис-

теми. Проект був завершений протягом 

місяця з моменту монтажу устаткуван-

ня. Успішне і оперативне завершення 

комплексного проекту стало можливим 

завдяки злагодженій роботі співробітни-

ків ДК «Укртрансгаз»; проектної групи 

Oracle і команди фахівців компанії «МК 

Інжиніринг», Oracle Gold Partner.

«Ми раді підтримати інноваційний 

розвиток найбільшої національної ком-

панії України. Ми переконані, що наша 

архітектура SPARC здатна якнайповніше 

вирішувати завдання підприємств, що 

планують модернізацію бізнес-процесів 

на основі повномасштабної ERP-системи. 

Ми сподіваємось, що програмно-

апаратний продукт Oracle стане для 

ДК «Укртрансгаз» джерелом нових пере-

ваг, підвищення ефективності і посту-

пового розвитку», — говорить Марина 

Тищенко, генеральний директор Oracle 

Hardware в СНД.

15 серпня 2012 року з випереджен-

ням плану було відновлено транспорту-

вання газу по магістральному газопроводу 

«Ананьїв — Тираспіль — Ізмаїл», внаслідок 

проведення робіт по заміні труби сумарною 

довжиною 1 120 погонних метрів з дефек-

тними ділянками виявленими в результаті 

проведення внутрішньотрубної діагностики. 

Великомасштабні комплексні вогневі робо-

ти на магістральному газопроводі «Ананьїв 

— Тираспіль — Ізмаїл» проводились з 7 по 

14 серпня поточного року власними сила-

ми спеціалістів УМГ «Прикарпаттрансгаз» 

та БМФ «Укргазпромбуд» з метою забез-

печення безперебійного постачання газу в 

Балканські країни в період опалювального 

сезону 2012–2013 рр.

Вперше ДК «Укртрансгаз» під час про-

ведення робіт такого класу застосовувала 

прогресивну технологію витіснення газо-

повітряної суміші з трубопроводу методом 

закачування стисненого азоту у внутрішню 

порожнину труби.

Нагадаємо, що планова зупинка екс-

пертного газопроводу була узгоджена 

в травні цього року на спільній нараді 

представників України, Молдови, Румунії, 

Болгарії, Туреччини та інших країн, які 

здійснюють транзит і споживання при-

родного газу .

Підтримка надійності магістральних газопроводів

Впроваджено потужний програмно-апаратний комплекс Oracle
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8 серпня поточного року Кабінет 

Міністрів України затвердив ТЕО проекту 

«LNG-термінал». 

На думку прем’єр-міністра Миколи 

Азарова, проект будівництва LNG-терміналу 

дозволить Україні до 2017 р. отримувати до 

10 млрд м3 зрідженого газу в рік. 

Як заявив міністр енергетики і вугіль-

ної промисловості Юрій Бойко, будівни-

цтво LNG-терміналу повинне завершитися 

«якнайскоріше», а початковим роботам буде 

даний старт вже цього року.

Будівництво LNG-терміналу в Україні роз-

почнеться в середині листопада 2012 р. 

Про це заявив глава Державного агентства 

по інвестиціях і управлінні національни-

ми проектами (Госінвестпроект) Владислав 

Каськів в ході прес-конференції в одеському 

порту «Південний», повідомляє прес-служба 

відомства. 

«Переходимо до фази технічного вико-

нання проекту, яка почнеться через два 

місяці — в середині листопада. Відбудеться 

офіційний початок будівництва терміналу — 

стик трубопровідного з’єднання української 

ГТС з терміналом. Тоді ж очікується і підпи-

сання ряду різних документів в рамках угоди 

про створення консорціуму «LNG-термінал», 

— повідомив Каськів.

За його словами, під час 9-ої щорічної 

Ялтинської конференції відбулася зустріч 

потенційних партнерів фаціального проекту 

«LNG-термінал» за участю міністра енерге-

тики і вугільної промисловості України Юрія 

Бойка.

«На цій зустрічі було представлено сім 

компаній, що презентують різні частини 

цього проекту: інвесторів, консорціуму, 

партнерів, юридична провідна компанія, що 

працює у сфері енергетики, інвестиційний 

фонд», — сказав Каськів.

За словами Владислава Каськіва, завдяки 

цій зустрічі очікується рішення уряду, який 

дозволить розвернути роботу з реалізації 

морської частини проекту (проект склада-

ється з трьох частин: будівництво морського 

підводного каналу, наземній частині — це 

будівництво самого заводу і приєднання 

його до магістрального газопроводу).

«Всю цю роботу координуватиме держав-

не підприємство «LNG-термінал», яке було 

замовником ТЕО на попередній стадії. Це 

підприємство буде замовником морської 

частини. Ця частина здійснюватиметься як 

окремий проект завдяки державним гаранті-

ям, які будуть виділені урядом. Основна час-

тина будівництва наземного LNG-терміналу 

реалізовуватиметься як інвестиційний про-

ект, де фінансова частина держави не пере-

вищуватиме самих відсотків», — пояснив 

п. Каськів.

Як раніше повідомив голова координа-

ційної ради національного проекту «LNG-

термінал» Віталій Демьянюк, морська частина 

LNG-терміналу обійдеться в 1,663 млрд грн.

Першочергово термінал розрахований 

на прийом азербайджанського газу. Як роз-

повів Владислав Каськів, зріджений газ на 

український LNG-термінал може поставля-

тися з Туреччини. Крім того, повідомлялося, 

що Україна розгляне можливість закупівлі 

зрідженого газу в США.

Нагадаємо, що 15 вересня відбулася 

перша координаційна зустріч партнерів 

національного проекту «LNG-термінал», в 

якій взяли участь керівники семи провід-

них світових компаній-лідерів ринку у сфері 

управління LNG-терміналами, постачальни-

ки зрідженого природного газу, інвестиційні 

фонди і юридичні компанії. Зокрема в зустрі-

чі взяли участь: Excelerate Energy, Enagas, 

Gas Natural Europe, Оpiser, Lazard freres, Baker 

Botts, Conlan&Associates.

За матеріалами інформаційного агент-
ства «РБК України»

Словаччина більше не перешкоджатиме 

диверсифікації постачань газу до України. 

Після втручання Єврокомісії країна погоди-

лася надати свою газотранспортну систему 

для прокачування палива з Європи. Поки 

це лише теоретична можливість. Але екс-

перти вважають, що з 2014 року Україна 

зможе отримувати порядка 10 млрд м3 газу 

зі сторони Європи.

Україна зможе почати реверсивні поста-

чання газу із Словаччини, про це заявив в 

п’ятницю після зустрічі з міністром енер-

гетики і вугільної промисловості України 

Юрієм Бойком, Єврокомісар з питань енер-

гетики Гюнтер Оттінгер. За його словами, 

можливості для цього є, але потрібно дея-

кий час для вирішення технічних питань, 

так що постачання можуть початися вже в 

середині 2014 року.

Політично питання реверсу можна вва-

жати вирішеним, але для того, щоб проект 

зрушився з мертвої точки, Україні потрібно 

буде знайти кошти на будівництво реверс-

ної перемички на території Словаччини, 

відзначає директор енергетичних про-

грам центру «Номос-1» Михайло Гончар. 

«Словацька сторона не хоче в однобічному 

порядку нести витрати на спорудження 

газопроводу, щоб здійснювати реверсне 

постачання газу, не зачіпаючи основного 

маршруту», — говорить він. Інвестиції в цей 

проект оцінюються на рівні $18-20 млн. 

За матеріалами видання
«Комерсант Україна»

У середині листопада 2012 року Україна розпочне будувати LNG-термінал

Словаччина погодилась на поставку 
газу з Європи в Україну
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Працівники нафтогазової галузі зустрі ли 

професійне свято з видатними резуль-

татами: нові свердловини, запуск висо-

котехнологічних бурових установок, проекти 

диверсифікації поставок енергоносіїв, зрос-

тання видобутку нафти і газу — ось далеко 

не повний перелік заходів, які впроваджують 

у галузі для становлення енергетичної неза-

лежності України.

ПРЕЗИДЕНТ ДАВ КОМАНДУ 
НА ПУСК

День працівника нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловості в Україні 

відзначають у другу неділю вересня, і в 

цьому році професійне свято не залишилося 

без уваги Президента. 5 вересня 2012 року 

Віктор Янукович дав команду на пуск газу з 

Одеського газового родовища, що розробля-

ється ДАТ «Чорноморнафтогаз» за допомогою 

високотехнологічної самопідйомної плавучої 

бурової установки «Петро Годованець» і зі 

свердловини № 100 НАК «Нафтогаз України», 

що розташована на родовищі Руновщинської 

площі в Полтавській області.

Заходи за участю Президента проходили 

в центральному залі ОДУ ДК «Укртрансгаз» 

у Києві, а зв’язок із регіонами підтримувався 

через систему відеоконференції. Всі заходи 

в прямому ефірі транслювала телекомпанія 

«Перший Національний». 

Глава держави ознайомився з діяльністю 

з освоєння шельфів Чорного та Азовського 

морів, яку веде ДАТ «Чорноморнафтогаз». 

Як зазначив у своїй доповіді директор 

департаменту з видобування газу та нафти 

НАК «Нафтогаз України» Олександр Зейкан, 

газові родовища Одеське і Безіменне на 

шельфі Чорного моря були відкриті понад 

25 років тому. «Але тільки в останні два роки 

завдяки активній підтримці Уряду, безпосе-

редньо підтримці Президента України, НАК 

«Нафтогаз України» приступив до освоєння 

цих двох родовищ», — сказав він, додавши, 

що перспективні запаси цих родовищ пере-

вищують 22 мільярди кубометрів газу.

Крім того, О. Зейкан повідомив, що очі-

кується введення в експлуатацію, пошук і 

розвідка ще п’яти нових родовищ, де вже 

проведено широкомасштабні роботи і вияв-

лено ряд перспективних структур загальною 

площею понад 1100 кв. км.

Президент також заслухав доповідь голо-

ви правління НАК «Нафтогаз України» Євгена 

Бакуліна, який перебував безпосередньо на 

майданчику СПБУ «Петро Годованець». За його 

словами, бурова установка працює на об’єкті з 

1 червня. За три місяці на родовищі заверше-

но будівництво двох свердловин, здійснюється 

буріння третьої. «Завдяки новому обладнанню і 

сучасним технологіям, нам вдалося в рази при-

швидшити освоєння шельфу Чорного моря. І 
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Україна почала видобуток газу 
на двох великих родовищах
На думку Президента Віктора Януковича, Україна зробила ще один крок на шляху до 

енергетичної незалежності.

О.О. Мостицька
ДК «Укртрансгаз»

Президент України Віктор Янукович разом з Міністром енергетики та вугільної промисловості Президент України Віктор Янукович разом з Міністром енергетики та вугільної промисловості 
України Юрієм Бойком та директором ДК «Укртрансгаз» Сергієм Вінокуровим ознайомлюється України Юрієм Бойком та директором ДК «Укртрансгаз» Сергієм Вінокуровим ознайомлюється 
з особливостями бурової установки «Петро Годованець»з особливостями бурової установки «Петро Годованець»
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сьогодні ми відповідально заявляємо, що готові 

до практичної реалізації поставленого Вами 

завдання щодо виведення країни на енергетич-

ну незалежність», — сказав Є. Бакулін.

«Енергетична незалежність — це одна зі 

складових, яка забезпечить нам виконання 

тих непростих завдань, що стоять перед наці-

ональною економікою. Ми обрали цей шлях 

невипадково, тому що розвиток енергетики 

пов’язаний, безумовно, з ресурсами», — ска-

зав глава держави, додавши, що сьогодні 

найбільший з енергоресурсів вплив на еко-

номічну ситуацію має природний газ.

У цьому контексті Президент високо оці-

нив початок промислового видобутку газу 

на шельфі Чорного моря та на родовищі 

Руновщинської площі в Полтавській області. 

Говорячи зокрема про початок роботи пер-

шої бурової установки «Петро Годованець» на 

Одеському газовому родовищі, він висловив 

переконання, що це лише початок цієї діяль-

ності — і вже найближчим часом там запра-

цює друга СПБУ під символічною назвою 

«Незалежність».

«Ми сьогодні зробили один із кроків, 

які ми планували, щоб забезпечити розви-

ток нафтогазової галузі в нашій країні — і 

таким чином йти далі шляхом забезпечення 

України, національної економіки енергетич-

ними ресурсами», — сказав Віктор Янукович.

Після пуску промислового газу з Одесь-

кого газового родовища Віктор Янукович 

подякував працівникам СПБУ за роботу і 

зазначив, що завдання зі збільшення видобут-

ку вуглеводнів на Чорноморському шельфі 

є пріоритетним для зміцнення енергетичної 

безпеки держави.

Нагадаємо, що Одеське родовище із запа-

сами газу 21 мільярд кубометрів є першим 

на шельфі Чорного моря, освоєння якого 

повністю здійснюється за час незалежності 

України. У цьому році на родовищі плануєть-

ся добути не менше 53 млн м3, а протягом 

чотирьох років видобуток газу на Азово-

Чорноморському шельфі зросте втричі.

Що стосується Руновщинської площі, то 

тут ресурси газу оцінюються в 7,9 млрд м3. 

Вже в 2012-му заплановано буріння чотирьох 

свердловин. Реалізація цих планів дозволить 

тільки в нинішньому році забезпечити при-

ріст запасів газу в 0,5 млрд м3 і зростання 

видобутку на 10 млн м3.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ
Курс на енергонезалежність, оголошений 

керівництвом країни пріоритетним, сьогодні 

реалізовується в декількох напрямках: збіль-

шення власного видобутку, впровадження 

енергозберігаючих проектів, диверсифікація 

поставок енергоносіїв з-за кордону. Успіхів 

галузевикам вдалося досягти по всіх пере-

рахованих позиціях.

За 7 місяців поточного року видобуток газу 

в Україні зріс на 104 млн м3. І це ще не межа: 

країна продовжує розробляти нові газові 

родовища на Чорноморському шельфі.

Радують результатами і нафтовики. До при-

кладу, «Чорноморнафтогаз» тільки за перше 

півріччя перевиконав план з видобутку 

нафти на 11%. Працівники галузі домагають-

ся успіхів і за межами України. У цьому році 

НАК «Нафтогаз України» завершила буріння 

свердловин в Єгипті, де були виявлені сім 

родовищ газу і нафти.

Збільшуючи видобуток ресурсів, галузь 

працює над оптимізацією їх витрачання. 

Завдяки встановленню сучасного енерго-

зберігаючого обладнання та впроваджен-

ня енергозберігаючих технологій тільки в 

січні — липні поточного року Укртрансгаз 

зміг знизити споживання газу на виробничо-

технологічні потреби на 900 млн кубоме-

трів! Міністр енергетики та вугільної про-

мисловості Юрій Бойко впевнений: завдання, 

поставлене президентом, — за п’ять років 

максимально знизити закупівлю імпортних 

енергоносіїв — буде виконано у зазначений 

термін.

Україна не тільки знижує імпорт, але і пра-

цює над його диверсифікацією, завдяки якій 

ми зможемо купувати газ у різних постачаль-

ників, вибираючи найкращу ціну. Так, у поточ-

ному році було завершено один з етапів 

створення LNG-терміналу — спеціального 

сховища на березі Чорного моря для прийо-

му іноземного зрідженого газу. Більше того: 

вже підписано угоду з урядом Азербайджану 

про співробітництво в організації поставок 

такого палива в нашу країну. Причому ми 

зможемо закуповувати скраплений газ не 

тільки у країн Каспійського регіону, але й у 

держав Африки і Перської затоки.

ДО РЕЧІ
За останні шість місяців середня зарплата 

в нафтогазовому комплексі збільшилася на 

25,6% — до 5,5 тис. грн. ТТ
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Президент України Віктор Янукович дякує за доповідь директору департаменту Президент України Віктор Янукович дякує за доповідь директору департаменту 
НАК «Нафтогаз України» Олександру Зейкану (крайній зліва) та першому заступнику НАК «Нафтогаз України» Олександру Зейкану (крайній зліва) та першому заступнику 
директора ДК «Укртрансгаз» Мирославу Химку (по середині). директора ДК «Укртрансгаз» Мирославу Химку (по середині). 
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Вступне слово директора УМГ «Львівтрансгаз» 
Леоніда Мельника

Маю за велику честь представити у нашому професійному виданні філію 
УМГ «Львівтрансгаз» — одне з провідних підприємств паливно-енергетичного 
комплексу України з майже 90-літньою історією. 

Підприємство експлуатує понад 6,3 тис. км газопроводів, 12 компресорних 
станцій, чотири підземні сховища газу активним об’ємом 23 млрд м3, 213 газороз-
подільних станцій та інші об’єкти газотранспортної системи.

Проте найціннішим надбанням Львівтрансгазу є люди, наші працівники, які 
щоденною самовідданою працею, високим професіоналізмом підтверджують 
виявлену їм довіру, виконують покладені на них завдання.

Колектив управління надійно та безперебійно здійснює транзит газу із Росії 
в Європу, в т.ч. безпосередньо в Республіку Польща, забезпечує постачання 
газу населенню і промисловості найгазифікованішого північно-західного регіону 
України. Для сотень висококваліфікованих спеціалістів — це серйозна відповідаль-
ність, але водночас і велика честь.

УМГ «Львівтрансгаз» постійно вживає дієвих заходів для підтримки творчого 
потенціалу колективу, створення здорових і безпечних умов праці, реалізації 
ефективної соціальної програми. Підприємство дбає про соціальний захист пенсі-
онерів, колишніх працівників, які заклали фундамент розвитку газової промисловості України.

Наполеглива й старанна праця, висока фаховість колективу однодумців забезпечують лідерські позиції Львівтрансгазу в 
економіці краю та газотранспортній галузі нашої держави.

УМГ «Львівтрансгаз» — УМГ «Львівтрансгаз» — 
колиска газової колиска газової 
промисловості Українипромисловості України
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УМГ «Львівтрансгаз» — 
колиска газової 
промисловості України

Історія розвитку 

С. Ф. Савула
канд. техн. наук
УМГ «Львівтрансгаз»

У 
1920 році на мальовничому Прикар-

пат ті в околицях невеликого на той 

час населеного пункту Дашава, розта-

шованого неподалік від Стрия, проводилось 

буріння пошукової свердловини на сіль. 

Буріння призвело до відкриття не соляних 

покладів, як очікували, а газових. Перший 

приплив газу з дебітом 14 тис. м3/добу був 

отриманий із глибини 385 м у свердловині 

Д-1. Далі свердловину пробурили на глибину 

750 м, звідки вдарив потужний газовий фон-

тан. Дебіт свердловин сягав 720 тис. м3/добу. 

В результаті було виявлено потужний газо-

насичений горизонт, тиск в якому досягав 

понад 60 атм. Дашавське газове родовище 

стало одним із найпотужніших на той час га-

зових родовищ світу, а 1924 рік cтав початком 

заснування газової промисловості України.

Перший підрахунок запасів газу Дашав-

ського родовища об’ємним методом був вико-

наний в 1945 році М.Д. Єліним. Об’єктом підра-

хунку була тільки головна газоносна товща. На 

підставі цього було затверджено запаси газу в 

об’ємі 16 млрд м3.

Основні віхи історії розвитку УМГ «Львівтрансгаз»

Рік Опис події

1921
Введено в експлуатацію перший газопровід «Дашава — Стрий», діаметром 175 мм, завдовжки 
14,5 км.

1928
Уведено в експлуатацію газопровід «Дашава — Стрий — Дрогобич», діаметром 175 мм, 
завдовжки 40 км.

1929
У результаті подальшої розробки Дашавського газового родовища побудовано нові 
газопроводи: «Дашава — Дрогобич — Стебник», «Дашава — Жидачів — Ходорів», «Дашава 
— Львів».

1938
Розвідувальні роботи почали вестись на таких площах як Угерсько, Опари з глибини біля 400 
м дістали перші промислові притоки газу.

1946-1949
Повністю розвідане Дашавське родовище, виявлені основні горизонти на Опарському і 
Угерському родовищах, відкрито нове потужне Більче-Волицьке родовище.

1948 Збудовано газопровід «Дашава — Київ», один з найбільших газопроводів Європи того часу.

1951
У зв’язку з відкриттям потужних газових родовищ у Прикарпатті, газопровід «Дашава — 
Київ» було продовжено через Брянськ на Москву. По цьому газопроводу Москва отримала 
прикарпатський газ.

1952 Відкрито нові газові родовища Рудківське і Мало-Горожанське.

1952

У перші повоєнні роки на Прикарпатті експлуатацією газових родовищ і транспорт газу 
здійснювали єдині на той час в Радянському Союзі обєднання «Укргаз» (Львів) і трест 
«Укргазвидобуток» (Стрий), який з часом було реорганізовано у Стрийський укрупнений 
газопромисел об’єднання «Укргаз», а потім у Стрийське газопромислове управління.

1955
Підприємство було основним газовидобувним підприємством не тільки в Україні, але й 
усьому колишньому Радянському Союзі.

1956 Закінчено будівництво газопроводу «Угерсько — Долина — Івано-Франківськ».

1957
З нового Рудківського родовища було подано газ у Польщу і видобуток газу збільшився в 5,7 
разу порівняно з1945 р.

1961

Прикарпатський газ дістала Білорусія (м. Мінськ) по магістральному газопроводу «Дашава — 
Мінськ», довжиною 1725 км. Цей газопровід в майбутньому було продовжено до Вільнюса 
та Риги. У наступні роки, в результаті розвідувальних робіт, було відкрито та введено в 
експлуатацію Свідницьке, Мединицьке, Кавське, Хідновицьке, Пинянське, Новосілківське, 
Садковицьке, Залужанське, Летнянське, Гаївське родовища.

1966-1983

У зв’язку з ростом експортних поставок газу в Польщу, Чехословаччину, країни Західної 
Європи (Австрію, Німеччину, Францію, Італію, Югославію та інші) розгалужується мережа 
магістральних газопроводів, а на базі виснажених газових родовищ Угерсько, Дашава, Опари, 
Більче-Волиця створюються підземні сховища газу.

1973
З розширенням географії виробничої діяльності і зростанням об’ємів транспорту газу 
Стрийське газопромислове управління перейменовано в Управління з видобутку і 
транспорту газу.

1988
Стрийське газопромислове управління з видобутку і транспорту газу перейменовано в 
Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз». 
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З цього часу газова індустрія нашої країни 

пройшла складний і нелегкий шлях розвитку і 

становлення:

— перший транспорт газу по газопроводу 

«Дашава — Стрий» Ø150 мм, довжиною 10 км;

— перший і найбільший на той час в 

Європі магістральний газопровід «Дашава — 

Київ» Ø529 мм, довжиною 512 км (1948 р.);

— вперше в світі почались поставки при-

родного газу з однієї країни в іншу в 1944 році (із 

України в Польщу по локальному газопроводу);

Прикладів можна привести значно більше. 

За цей час підприємство росло і розвивалось, 

змінилося не одне покоління працівників і тех-

ніки, в багато разів збільшилася і розширилася 

мережа газопроводів, тому зараз наше підпри-

ємство має потужний виробничий потенціал 

та кваліфіковані трудові ресурси і спроможне 

транспортувати понад 100 млрд м3 газу на рік.

Підприємство «Львівтрансгаз» завжди було 

і залишається кузнею кадрів високого про-

фесійного рівня. На газопромислах Дашави, 

Більче-Волиці Опар, Угерська, Рудок, газо-

проводі «Дашава — Київ» формувався загін 

майбутніх керівників газової галузі України, 

серед яких Максимів В.П., Щерба М.Ю., 

Ковалко М.П., Чепіль В.С., Кривко Я.С., 

Натина П.М. Значний особистий внесок у 

становленні Львівтрансгазу на етапі будівни-

цтва і розвитку підприємства зробили спе-

ціалісти Боженко І.І., Коваль Р.І., Деркач М.П., 

Палцан І.Г., Шимко Р.Я. та багато інших.

Долі багатьох газовиків, і особливо тих, хто 

відзначений високими державними нагоро-

дами, тісно переплітаються з історією ста-

новлення промислів, компресорних станцій, 

підземних сховищ газу. За час існування під-

приємства, в колективі у різні роки працювало 

два Герої Соціалістичної Праці, п’ять кавалерів 

Ордена Леніна, 14 кавалерів Ордена Трудового 

Червоного Прапора. 16 працівникам присвоє-

но звання «Заслужений працівник промисло-

вості України», 83 працівники нагороджено 

іншими Орденами і медалями. Ми свято бере-

жемо традиції і пам’ятаємо заслуги попередніх 

поколінь, висловлюємо щиру подяку нашим 

ветеранам, засновникам підприємства, за їхню 

нелегку і героїчну працю. 

УМГ «Львівтрансгаз» є важливим вузлом 

газотранспортної системи України, який 

забезпечує стабільне постачання газу як на 

експорт, так і внутрішнім споживачам України. 

Львівтрансгаз експлуатує понад 6,3 тис. км 

газопроводів, 12 компресорних станцій 

загальною потужністю 854 МВт, чотири під-

земних сховища газу, 213 газорозподільних 

станцій. 

Газотранспортна мережа Управління забез-

печує постачання газу споживачам Львів-

ської, Тернопільської, Волинської, Рів нен ської 

і частково Житомирської, Хмель ницької та 

Івано-Франківської областей, на території яких 

проживає понад 7 млн населення, виконує 

важливу функцію транзитної системи України з 

транспортування газу на експорт з Росії до 10 

країн Центральної й Західної Європи.

Лише у 2011 році колектив УМГ «Львів-

транс газ» протранспортував близько 

23 млрд м3 газу, відібрав з ПСГ понад 9 млрд м3 

газу. Річний бюджет підприємства становить 

понад 1,5 млрд грн, вартість основних фондів 

понад 5 млрд грн. Це кілька масштабних цифр 

— показників, які характеризують діяльність 

Львівтрансгазу. 
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Сучасна виробнича діяльність

Ремонт лінійної частини магістральних газопроводівРемонт лінійної частини магістральних газопроводів

Основні характеристики частини газотранспортної системи, 
яку експлуатує УМГ «Львівтрансгаз»

№ Параметри ГТС Одиниця 
виміру Кількість

1 Довжина газопроводів (у однонитковому обчисленні), всього в т.ч.: км 6373,379

2 Кількість газорозподільних станцій (ГРС) ГРС 213

3 Пропускна здатність газотранспортної системи:

– на вході млрд м3/рік 105,4

– на виході млрд м3/рік 106,4

4 Кількість компресорних станцій (компресорних цехів) КС (КЦ) 12 (22)

5 Кількість газоперекачувальних агрегатів ГПА 150

6 Потужність компресорних станцій МВт 854,4

7 Кількість підземних сховищ газу (ПСГ) ПСГ 4

8 Активна ємність ПСГ млрд м3 23,02

9 Облікова чисельність працівників осіб 3123
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Щоб іти в ногу з часом і відповідати на 

всі питання, які він нам ставить, наше під-

приємство взяло активний курс на модерні-

зацію газотранспортної системи, підвищення 

її надійності. Нині у виробничих підрозділах 

підприємства впроваджують передові досяг-

нення науки і техніки, нові енергозберігаючі 

технології, що забезпечують високу ефектив-

ність та надійність роботи всієї газотранспорт-

ної системи. Почалося впровадження авто-

матизованої системи управління ресурсами 

підприємства (SAP).

Мережа газопроводів нашого Управління є 

важливою складовою в системі ДК «Укртранс-

газ».Більшу частину в структурі газопроводів 

УМГ «Львів трансгаз» займають трубопроводи 

діаметром 800 мм і більше.  59% газопроводів, 

які експлуатуються в УМГ «Львівтрансгаз», мають 

вік понад 25 років. Тому діагностуванню, ремон-

ту і реконструкції таких газопроводів щороку 

доводиться приділяти все більше уваги. 

Для забезпечення ефективної роботи ГТС 

в безперервному режимі впроваджуються 

сучасні технології організації експлуатації, діа-

гностики та ремонту. 

Внутрішньотрубну діагностику магістраль-

них газопроводів проводять за допомогою 

сучасних інтелектуальних поршнів фірми 

«Розен». 

На підприємстві функціонує спеціалізово-

на лабораторія з електрохімічного захисту. 

Лабораторію оснащено сучасною діагностич-

ною апаратурою для неруйнівного контролю 

і комплексом мобільної реєстрації даних, що 

є універсальною комп’ютеризованою вимірю-

вальною системою.

Результати обстеження технічного стану 

обладнання заносять в базу автоматизова-

ної системи звітності, загальну базу даних та 

інформаційну систему транспортування газу.

Для ліквідації дефектів на газопроводах 

в УМГ «Львівтрансгаз» впроваджено новітні 

технології ремонту, які дають можливість про-

водити ремонт газопроводів без їх зупинки та 

стравлювання газу в атмосферу. При цьому 

застосовують зварні герметичні муфти-бандажі 

розробки Інституту електрозварювання ім. Є.О. 

Патона. Освоєна технологія ремонту пошко-

джених ділянок труб підводних переходів МГ 

за допомогою роз’ємних муфт. На підприємстві 

освоєно технологію переізоляції МГ в траншеї 

без зупинки транспортування газу. 

Застосування нових методів, пристроїв і 

технологій ремонту дали змогу отримати сут-

тєвий економічний ефект від впровадження.

Відповідно до «Концепції створення авто-

матичних газорозподільних станцій (АГРС) 

ДК «Укртрансгаз», проводиться реконструкція 

ГРС із заміною основного і допоміжного техно-

логічного обладнання, яке відпрацювало свій 

експлуатаційний ресурс.

УМГ «Львівтрансгаз» централізовано про-

водить заміну підігрівачів з прямим контактом 

на підігрівачі з теплоносієм, а також заміну 

існуючих систем одоризації на автоматичні 

комплекси. Проведено значну роботу з приве-

дення замірних дільниць ГРС до їх фактичного 

газоспоживання і у відповідність до вимог 

ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5-2009. 

Важливим чинником у забезпеченні тран-

зиту газу та постачання його внутрішнім 

споживачам є підземні сховища газу. Вони 

створюють передумови надійного постачан-

ня газом споживачів України і експортних 

поставок російського газу в осінньо-зимовий 

період. Завдяки вигідному розташуванню та 

великим потенційним можливостям мережа 

підземних сховищ УМГ «Львівтрансгаз» є 

гарантом надійності експортного постачан-

ня газу в Європу, що особливо важливо в 

умовах віддаленості основних газовидобув-

них регіонів від споживачів (понад 3 тис. 

км), а також дає можливість здійснювати 

регулювання нерівномірних обсягів газо-

постачання. 

УМГ «Львівтрансгаз» експлуатує чотири 

ПСГ: Угерське, Більче-Волицько-Угерське, 

Дашавське і Опарське, які створені на базі 

виснажених газових родовищ. Загальний 

об’єм ПСГ становить 47,235 млрд м3, активний 

— 23,120 млрд м3 газу. Проектна максималь-

на добова продуктивність комплексу ПСГ 

перевищує 200 млн м3/добу, загальний фонд 

свердловин ПСГ становить 836 одиниць.

Уведено в експлуатацію нову установку 

осушення газу (УОГ) на Опарському ВУПЗГ про-

дуктивністю 24 млн м3 газу за добу. Керування 

технологічним процесом УОГ забезпечує сис-

тема автоматичного керування (САК УОГ). За 

допомогою САК оперативний персонал може 

одержувати всю оперативну інформацію про 

хід технологічного процесу осушення газу у 

реальному масштабі часу, а також ефективно 

аналізувати цю інформацію і здійснювати опе-

ративне керування технологічним процесом 

та режимами роботи УОГ.

У 2011році проведено роботи з рекон-

струкціі установок осушення газу ДКС 

«Більче-Волиця», яка включила в себе рекон-

струкцію горизонтальних абсорберів №№4,5 

цеху №1А і реконструкцію вертикальних 

Експлуатаційне обслуговування Експлуатаційне обслуговування 
свердловин підземних сховищ газусвердловин підземних сховищ газу

У сучасних ринкових 
умовах Львівтрансгаз 
проводить великий обсяг 
робіт з реконструкції та 
модернізації ПСГ. 
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Особливу увагу керівництво підприємства 

та Компанії в цілому приділяє соціальному 

захисту працівників та пенсіонерів УМГ «Львів-

трансгаз», постійно вживає заходів, спрямова-

них на поліпшення їх життєвого рівня. Найбільш 

вагомим підтвердженням цього є виконання 

умов Колективного договору — це оплата і 

умови праці, соціальне і житлово-побутове 

забезпечення, гарантії та пільги, що надаються 

працівникам. Так, у 2011 році соціальні допо-

моги та виплати, встановлені Колективним 

договором, в УМГ «Львівтрансгаз» становили 

51,5 млн грн, а за 8 місяців поточного року 

становлять 33,5 млн грн і не знижуються впро-

довж останніх років. На підприємстві організо-

вано ведення квартирного обліку працівників, 

які потребують покращення житлових умов, 

будівництво та надання їм житла. За останні 

шість років безкоштовно було надано 153 

квартири. У 2011 році отримали безвідсотко-

ву позику 18 працівників на загальну суму 3 

216 тис. грн. 15 з них поліпшили свої житлові 

умови. Щодня 39 автобусів, долаючи більше 

3 тис. км, довозять робітників до місця праці. 

Організовано громадське харчування, яким 

охоплені практично всі основні підрозділи 

Львівтрансгазу. Загалом працює 14 їдалень, 

які щоденно, в т.ч. і в польових умовах, году-

ють понад 1000 працівників підприємства. 

Щорічно оздоровлюється: під час літніх кані-

кул близько 150 дітей працівників підприєм-

ства та протягом року близько 100 пенсіоне-

рів підприємства.

абсорберів №№2,6,9 цеху №1, встановлення 

системи автоматичного керування техноло-

гічним процесом УОГ. 

Важливою складовою мережі газопрово-

дів УМГ «Львівтрансгаз» є компресорні стан-

ції. Протягом останніх 10-ти років проведено 

значну роботу з модернізації технологічного 

обладнання КС. 

У 2007 році завершено технічне перео-

зброєння Опарського ПСГ. Уведено в експлу-

атацію новий компресорний цех з оснащен-

ням його високоефективними українськими 

турбоагрегатами типу Д-336-2 виробництва 

ВАТ «Мотор-Січ» (м. Запоріжжя, ККД 32%, 

потужністю 6,3 МВт), нову сучасну установку 

підготовки газу. Такі ж авіадвигуни були вста-

новлені і на ДКС «Дашава».

На КС «Тернопіль», «Рогатин», «Комарно», 

ДКС «Дашава», ДКС «Більче-Волиця» впрова-

джено загальностанційні та агрегатні систе-

ми автоматичного керування (САК) нового 

покоління виробництва ТзОВ «Укргазтех» на 

базі конт ролера фірми «Сіменс». Уведено в 

експлуатацію нові сучасні системи автома-

тичного керування, успішно працюють, забез-

печуючи при цьому експлуатуючий персонал 

достатньою та достовірною інформацією про 

хід технологічного процесу, а також захист 

агрегатів і допоміжного обладнання, шля-

хом зупинки або зниження навантаження під 

час появи обмежуючого захисту. Як показала 

практика шестирічної експлуатації, САК пра-

цюють безвідмовно. 

Проведено реконструкцію системи від-

бору газу з дотискаючої компресорної станції 

(ДКС) «Більче-Волиця» шляхом компоновки 

схеми роботи газоперекачувальних агрегатів 

на трьохступеневий відбір. 

Впровадження безконтактних газодина-

мічних ущільнень для герметизації вала від-

центрованих нагнітачів НЦ-16 на ДКС «Більче-

Волиця» дало змогу зменшити забруднення 

газу технологічним маслом.

Нині ведеться активна робота в рамках 

реконструкції ГПА ГТК-10, ГТНР-10 КС «Рогатин» 

та «Тернопіль» із заміною повітряно-забірних 

камер (ПЗК), холодильників повітряного охо-

лодження масла. Це значно поліпшить рівень 

очистки циклового повітря та шумоглушін-

ня, підвищить ступінь охолодження масла 

і техніко-економічні показники експлуатації 

газоперекачувальних агрегатів.

У стадії розробки ТЕО на реконструкцію КЦ 

№3 на ДКС «Більче-Волиця» із заміною існуючих 

ГПА на ГПА нового покоління, ТЕО на заміщен-

ня потужностей КС «Комарно» потужностями 

КС «Бібрка» з ЕГПА СТД-4000 або будівництво 

нової компресорної станції «Комарно». 

Багато уваги в своїй роботі керівництво 

управління приділяє підвищенню кваліфі-

кації працівників, дбає про постійне омоло-

дження трудового колективу. Сьогодні в філії 

успішно трудиться 218 молодих спеціалістів 

віком до 30 років. Щороку в колектив прихо-

дять молоді спеціалісти — випускники Івано-

Франківського національного технічного 

університету нафти і газу та Дрогобицького 

нафтового технікуму, які є базовими навчаль-

ними закладами галузі. З метою підвищення 

творчої і виробничої активності молодих 

спеціалістів, в УМГ «Львівтрансгаз» створено 

Раду молодих спеціалістів, у яку обрано 11 

чоловік — представників кожного струк-

турного підрозділу. Кожних два роки на 

базі одного із структурних підрозділів філії 

проводиться огляд-конкурс серед молодих 

спеціалістів на кращу науково-технічну та 

економічну розробку.
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Соціально-культурне життя

Експлуатаційне обслуговування Експлуатаційне обслуговування 
обладнання компресорних станційобладнання компресорних станцій

Для максимального досягнен-
ня поставлених цілей та завдань в 
УМГ «Львів трансгаз» впроваджуються 
нові методи управління виробничими 
процесами та організації праці. 

Ведеться активна робота щодо роз-
робки та впровадження інтегрованої 
системи управління якістю, екологіч-
ного керування та управління безпе-
кою праці відповідно до вимог міжна-
родних стандартів ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, ОНSAS 18001:2007. 

Колективом спеціалістів УМГ «Львів-
трансгаз» розроблено «Стратегію роз-
витку на 2012–14 рр.», яка спрямована 
на аналіз поточного стану, визначення 
стратегічної мети, стратегічних цілей 
та завдань за всіма напрямками діяль-
ності підприємства. Зазначена стратегія 
отримала схвальну оцінку керівництва 
ДК «Укртрансгаз».

Усі наші досягнення — результат 
роботи людей — працівників управ-
ління, які є найціннішим потенціалом 
підприємства. Нині у Львівтрансгазі 
працює команда професіоналів, висо-
кий рівень кваліфікації яких забезпе-
чує функціонування газотранспортної 
системи. У складі трудового колекти-
ву підприємства працює 5 кандидатів 
наук, понад 1800 спеціалістів з вищою 
спеціальною освітою.
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Завдяки тісній співпраці адміністрації та 

профспілкового комітету проводяться різно-

манітні культурно-масові та спортивні заходи. 

Традиційно приділяється велика увага 

розвитку художньої самодіяльної творчос-

ті працівників. У нас є багато талановитих 

газовиків — це чоловічий хор Стрийського 

ВУПЗГ «Стрияни», чоловічий вокальний 

козацький гурт Бібрського ЛВУМГ «Співай 

козаки», хоровий колектив Комарнівської 

ВТС «Передзвони», вокально-інструментальні 

ансамблі Стрийського ВУПЗГ, Бібрського 

ЛВУМГ та апарату управління. Свої художні 

надбання колективи мають змогу представ-

ляти працівникам філії під час проведення 

урочистостей. Яскравою подією є участь у 

фестивалі художньої творчості працівників 

ДК «Укртрансгаз». Варто зазначити, що твор-

чий колектив працівників Львівтрансгазу 

брав участь у всіх семи фестивалях. Наші пра-

цівники серед лауреатів фестивалю худож-

ньої творчості працівників ДК «Укртрансгаз» 

у різних жанрах — Віра Гречаник, Андрій 

Берездецький, Уляна Білик, Степан Хміль, 

Андрій Пиріг, Зеновій Білик, Володимир 

Савчак, Олена Закала, Роман Пильо.

Значну роль у соціально-культурному 

житті працівників підприємства відіграє 

фізична культура та спорт. Одним з голо-

вних завдань діяльності адміністрації і проф-

спілкових комітетів Львівтрансгазу поруч зі 

створенням нормальних та безпечних умов 

праці, оздоровленням працівників та їх сімей, 

є фізичне гартування людей, що позитив-

но впливає на високі показники у праці та 

загальні трудові здобутки.

З цією метою проводяться спартакіади 

ДК «Укртрансгаз» та УМГ «Львівтрансгаз» з 

різних видів спорту. Всього у спортивних 

заходах задіяно близько 300 учасників, які 

представляють 10 команд з міні-футболу, 9 — 

з волейболу, 10 — з гирьового спорту, 8 — з 

армрестлінгу, 10 — з шахів, 10 — з шашок, 10 

— з настільного тенісу, 6 — з легкої атлетики 

та 4 команди з плавання.

Щороку на стадіоні «Газовик» Комар-

нівської ВТС Бібрського ЛВУ МГ проводяться 

змагання з футболу на Кубок «Львів трансгаз» 

серед команд структурних підрозділів філії, у 

яких бере участь 8–10 команд. У цих змаган-

нях високі результати демонстрували коман-

ди Стрийського ВУПЗГ, Опарського ВУПЗГ, 

Кам’янко-Бузького ЛВУМГ, які займали призові 

місця. На цій же спортивній базі проводяться 

традиційні турніри з міні-футболу між коман-

дами структурних підрозділів філії та коман-

дами нафтогазового комплексу Львівщини. 

Спортсмени УМГ «Львівтрансгаз» успішно 

змагались у міжнародних турнірах. У 2004 

році у складі збірної команди з волейболу 

ДК «Укртрансгаз» наші волейболісти здобу-

ли перше місце у міжнародних змаганнях у 

Республіці Білорусь, а у вересні 2005 року 

перемогли у міжнародному турнірі серед 

працівників нафтогазової промисловості 

Сербії та Чорногорії у м. Бечичі.

Збірна команда з футболу перемагала у 

двох міжнародних турнірах серед команд 

газових компаній Європи — Рургаз, Польське 

гурніцтво нафтове і газовніцтво, Словацького 

газового підприємства — і двічі займала 

друге місце.

Керівництво та профспілковий комітет 

УМГ «Львівтрансгаз» чітко розуміють, що вико-

нувати всі виробничі завдання можуть тіль-

ки досвідчені, професійні, здорові, морально 

стійкі працівники, тому і надалі приділятиметь-

ся велика увага розвитку культурного дозвіл-

ля, фізкультури і спорту, роботі з дітьми, як 

одній із складових частин гартування кадрів, 

виховання достойної заміни газовиків. ТТ

Т
Е

М
А

 Н
О

М
Е

Р
А

Конференція молодих спеціалістів на базі 
«Карпати» (с. Межиброди)

Приємно відзначити, що V Спар та-
кіада працівників ДК «Укртрансгаз» про-
водилась у місті Лева у 2007 році на базі 
УМГ «Львів трансгаз». Зауважимо, що збірна 
команда працівників УМГ «Львівтрансгаз» 
брала участь в усіх семи спартакіадах 
ДК «Укртрансгаз» і здобувала почесні при-
зові місця з багатьох видів спорту. Команда 
волейболістів Львівтрансгазу регуляр-
но здобувала перші місця на останніх 
чотирьох спартакіадах Укртрансгазу. 
У 2011 році на VІІ Спартакіаді працівни-
ків  «Укртрансгаз» спортивна команда пра-
цівників Львівтрансгазу здобула почесне 
перше загальнокомандне місце.

У результаті організованої підготов-
ки спортсменів до Спартакіади ДК «Укр-
трансгаз» було досягнуто значних 
резуль татів. Переможці спартакіад успіш-
но виступали у складі збірної команди 
ДК «Укр трансгаз» на спартакіадах праців-
ників нафтової та газової промисловості 
України. Волейбольна команда ДК «Укр-
трансгаз» тричі перемагала на спарта-
кіадах працівників нафтової та газової 

промисловості України. 
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Один з пріоритетних напрямків ді-

яльності Компанії — приведення 

пунктів вимірювання витрати газу 

до вимог нових нормативних документів, 

гармонізованих з міжнародними, та впро-

вадження сучасних високоточних засобів 

вимірювання.

Для цього, у 2012 році ДК «Укртрансгаз» 

першою серед інших підприємств нафтога-

зового комплексу розпочала широке впро-

вадження ультразвукових лічильників для 

комерційного обліку природного газу. 

Використання ультразвукових лічильників 

для комерційного обліку газу заплановано 

також в рамках комплексної реконструкції 

газорозподільних станцій з використанням 

блочно-модульних газорозподільних станцій 

виробництва ПАТ «Факел».   

Крім того, на заключній стадії знаходиться 

робота з розробки методики виконання вимі-

рювань з використанням лічильників газу, 

яка проводиться спільно ДК «Укртрансгаз», 

ДП «Укрметртестстандарт» та ДП «Івано-

Франківськ стандартметрологія». 

Під час проведення наради розглядались 

такі питання:

1) стан та перспективи виконання Плану 

організаційно-технічних заходів щодо впро-

вадження комплексу міждержавних стан-

дартів ДСТУ ГОСТ 8.586.1…5-2009 (ISO 5167-

1…4:2003);

2) сучасний стан, випробування, комп-

лектація та впровадження в експлуатацію 

блочно-модульних АГРС-5, АГРС-10, АГРС-30, 

МАГРС Імпульс-М-300000. Особливості ство-

рення пунктів виміру витрати газу на АГРС 

виробництва ПАТ «Факел». Технологічні та 

метрологічні схеми виміру витрати газу;

3) метрологічне забезпечення промисло-

вих ультразвукових лічильників газу (УЗЛ) та 

вузлів обліку газу на базі методу змінного 

перепаду тиску;

4) рекомендації щодо довжин прямих діль-

ниць при використанні УЗЛ;

5) досвід експлуатації ультразвукових 

лічильників на об’єктах ДК «Укртрансгаз»;

6) проектування робіт з реконструкції ГРС, 

ГВС з використанням ультразвукових лічиль-

ників;

7) впровадження нових міждержавних 

стандартів в галузі визначення фізико-хімічних 

показників ДСТУ ІSО 6974, ДСТУ ІSО 6976, 

ДСТУ ІSО 10715;

8) ліцензування ХАЛ ДК «Укртрансгаз» на 

право діяльності, пов'язаної з обігом нарко-

тичних засобів, психотропних речовин і пре-

курсорів.

Відкрив нараду начальник управління 

метрології та газовимірювань ДК «Укртрансгаз» 

Ігор Гордієнко, який звернув увагу на те, що до 

кінця поточного року в Компанії буде забезпе-

чено реконструкцію більше 47% від загальної 

кількості газорозподільних станцій на відпо-

відність вимогам нових нормативних доку-

ментів. Крім того, виступаючий зауважив, що 

Компанія планує розпочати новий 2013 рік з 

повністю виконаним планом-графіком замі-

ни програмного забезпечення автоматичних 

обчислювачів. 

У ході наради працівники Інституту тран-

спорту газу представили рекомендації щодо 

довжин прямих дільниць з використанням 

ультразвукових лічильників та застосуванням 

досвіду провідних газотранспортних компа-

ній, вимог виробників та результатів прове-

дених досліджень:

Присутні на нараді, представники Голов них 

організацій державної метрологічної служби 

України у галузі визначення об’єму газу (ДП «Укр-

метртестстандарт», ДП «Івано-Фран ківськ-

стандарт метрологія») підтвердили легітимність 

використання ультразвукових лічильників для 

комерційного обліку природного газу.

Особливо представниками вищезгаданих 

організацій відмічено комплексний та систем-

ний підхід ДК «Укртрансгаз» під час впрова-

дження ультразвукових лічильників. 

Під час наради представники філій допо-

віли про результати впровадження та досвід 

експлуатації ультразвукових лічильників.

Про впровадження 
ультразвукових лічильників газу
Наша Компанія продовжує широке впровадження ультразвукових лічильників на об’єктах 

газотранспортної системи, це та інше обговорювалось на нараді спеціалістів ДК «Укртрансгаз» 

в галузі метрології та газовимірювань, яка проходила з 9 по 12 жовтня поточного року. 

М. І. Болховітін
ДК «Укртрансгаз»
І. Є. Романик
ДК «Укртрансгаз»

На знімку: начальник управління метрології та газовимірювань ДК «Укртрансгаз» На знімку: начальник управління метрології та газовимірювань ДК «Укртрансгаз» 
Ігор Гордієнко обговорює з заступником генерального директора ДП «Укрметртестстандарт» Ігор Гордієнко обговорює з заступником генерального директора ДП «Укрметртестстандарт» 
Юрієм Кузьменком процес впровадження ультразувукових лічильників газу. Юрієм Кузьменком процес впровадження ультразувукових лічильників газу. 
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Крім того, колективно було прийнято 

рішення у процесі впровадження ультразву-

кових лічильників проводити контроль конфі-

гурації ультразвукових лічильників з фіксацією 

діагностичних показників профілю потоку з 

залученням фахівців НВЦТД «Техдіагаз»; забез-

печити можливість дистанційного опитуван-

ня УЗЛ; в процесі експлуатації забезпечити 

постійний контроль за роботою УЗ лічильни-

ків з використанням спеціалізованого про-

грамного забезпечення; забезпечити навчан-

ня обслуговуючого персоналу по роботі з 

ультразвуковими лічильниками.

Учасники наради зійшлись на тому, що 

враховуючи значну кількість об’єктів газотран-

спортної системи, які потребують реконструк-

ції, необхідно подовжити термін одночасної дії 

РД 50-213-80 та ДСТУ ГОСТ 8.586.1..5:2009.

Проведення таких нарад — невід'ємна 

частина реалізації модернізаційної політики 

нашої Компанії у галузі метрології і газовимі-

рювань. 

У нараді узяли участь фахівці структурних 

підрозділів ДК «Укртрансгаз», представники 

компаній-партнерів з виробництва вимірю-

вальної техніки. ТТ

Учасники наради спеціалістів ДК «Укртрансгаз» в галузі метрології та газовимірюваньУчасники наради спеціалістів ДК «Укртрансгаз» в галузі метрології та газовимірювань

У процесі дискусії представники 
метрологічних служб ДК «Укр транс  газ», 
ДП «Івано-Франків ськстан дарт метро-
ло гія» та ДП «Укр метр тестстандарт» 
прийшли до спільної думки щодо 
необхідності термінового завершен-
ня розробки  методики виконання 
вимірювань з використанням ультраз-
вукових лічильників, та початку робо-
ти з гармонізації міжнародного стан-
дарту ISO 17089 «Измерение расхода 
в закрытых каналах — ультразвуковые 
счетчики газа — Часть 1: Счетчики для 
коммерческого учета и измерений в 
газораспределительных системах» 

Заслуговує уваги той факт, що 
ДП «Івано-Франківськ стандарт метро ло-
гія» підтвердило готовність до випро-
бувань УЗ лічильників на власному 
стенді при різних типах місцевих опо-
рів на підставі технічного завдання 
ДК «Укртрансгаз».

Одночасно ДП «Івано-Франківськ-
стандартметрологія» запропонува-
ло провести атестацію послідовно-
паралельної схеми розташування УЗЛ 
(Z-схеми) блочно-модульних ГРС, а також 
провести її випробування на власному 
метрологічному стенді. 
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Перший день семінар-наради розпочав-

ся з пленарного засідання, на якому 

директор УМГ «Донбастрансгаз» Сергій 

Горбунов урочисто відкрив роботу наради та 

висловив сподівання, що існуюча традиція 

систематичного проведення такого рівня 

заходів дасть змогу підтримувати на високому 

рівні готовність особового складу структурних 

підрозділів Компанії до запобігання та ліквідації 

можливих надзвичайних ситуацій. У роботі 

пленарного засідання також взяли участь за-

ступник головного інженера з промислової та 

пожежної безпеки ДК «Укртрансгаз» Юрій Гера-

сименко та начальник управління техногенної 

безпеки Держтехногенбезпеки України Тарас 

Поліщук. 

Юрій Герасименко зазначив, що необхід-

ність проведення такого семінару є очевид-

ною, оскільки фаховий рівень посадових осіб 

Компанії, відповідальних за стан охорони 

праці, цивільного захисту, пожежної та тех-

ногенної безпеки потребує постійного вдо-

сконалення.

Виступаючий звернув увагу присутніх на стан 

забезпечення реалізації вимог законодавства 

України та нормативно-правових актів з питань 

охорони праці, цивільного захисту, пожежної та 

техногенної безпеки у виробничих підрозділах 

ДК «Укртрансгаз». Крім того, у своєму виступі 

пан Герасименко, відзначив, що в рамках вимог 

стандарту OHSAS 18000-1 в Компанії розпо-

чато впровадження Автоматизованої системи 

моніторингу стану промислової безпеки ГТС на 

основі ризик-аналізу. 

Тарас Поліщук під час виступу зосере-

дився на аналізі законодавчих та нормативно-

правових актів Міністерства надзвичайних 

ситуацій України та Державної інспекції техно-

генної безпеки України. Не менш цікавою була 

інформація, присвячена аналізу техногенної 

безпеки в Україні за перше півріччя 2012 року 

та умовам зменшення регуляторного тиску на 

суб’єкти господарської діяльності. 

Про результати співпраці Всеукраїнського 

науково-дослідного інституту цивільного 

захисту та ДК «Укртрансгаз» в царині науково-

технічного забезпечення пожежної та техноген-

ної безпеки об’єктів газотранспортної системи 

поділився з учасниками наради Вадим Ніжнік.

Гартування професійності
З 10 по 14 вересня 2012 року на базі Ялтинської дільниці Макіївського лінійного виробничого 

управління магістральних газопроводів УМГ «Донбастрансгаз» відбулася семінар-нарада з 

питань охорони праці, пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту.

І. Є. Вербицький
ДК «Укртрансгаз»

Заступник головного інженера ДК «Укртрансгаз» Заступник головного інженера ДК «Укртрансгаз» 
Юрій Герасименко під час відкриття семінар-нарадиЮрій Герасименко під час відкриття семінар-наради

Учасники семінар-нарадиУчасники семінар-наради
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З особливою увагою учасники наради слу-

хали презентацію гостей з Німеччини про-

фесора д-ра Зоона та інженера з пожежної 

безпеки г-на Гебельса. Присутнім було цікаво 

почути доповідь про систему управління охо-

роною праці, пожежною та техногенною без-

пекою на підприємствах Е.ОН. Рургаз та новітні 

методики забезпечення промислової безпеки 

на виробництві. У ході спілкування відбувся 

обмін досвідом щодо законодавчого та норма-

тивного забезпечення діяльності, пов’язаної із 

пожежною, техногенною безпекою та охоро-

ною праці.

Особливу зацікавленість викликало обго-

ворення порівняльних характеристик двох 

газотранспортних систем (далі — ГТС), вза-

ємовідносин підприємств з контролюючи-

ми органами, вимог до об’єктів підвище-

ної небезпеки та потенційно-небезпечних 

об’єктів, порядку обслуговування об’єктів 

аварійно-рятувальними службами, закладан-

ня документації для зберігання у відповідних 

фондах.

Наступного дня у рамках семінар-наради 

було проведено протиаварійні тренування на 

чолі з уповноваженим керівником з ліквідації 

надзвичайної ситуації Сергієм Таушаном.

Тренування почались з демонстрації відео-

ролика стосовно роботи диспетчерської служ-

би після отримання повідомлення про над-

звичайну ситуацію, розвитку подій в районі 

надзвичайної ситуації (перекриття кранових 

вузлів), дій невоєнізованих формувань цивіль-

ного захисту з отриманням команди на при-

ведення їх у готовність до дій за призначенням 

у пункті постійної дислокації.

ЗГІДНО ІЗ ЗАДУМОМ ПЕРШОГО 
ЕТАПУ ТРЕНУВАНЬ: 

Черговий оператор ГРС м. Маріуполь-1 

чує сильний хлопок і по системі автоматич-

ного керування ГРС відмічає падіння тиску 

газу. Візуально оператор бачить порушен-

ня цілісності 2-ї нитки магістрального газо-

проводу Таганрог-Маріуполь (Ду 500) через 

несанкціоноване втручання сторонніх осіб. 

Пошкодження знаходиться у зоні видимості 

оператора ГРС перед краном № 76.

У місці виникнення надзвичайної ситуації 

спостерігається:

— витік газу із газопроводу з горінням;

— загоряння сухої рослинності;

— загоряння блок-боксу з СКЗ;

— два автомобілі, один з яких горить, а 

інший перекинутий і деформований вибухо-

вою хвилею з затиснутими в ньому людьми, які 

подають ознаки життя.

У ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ УМОВНОЇ АВАРІЇ:
Диспетчер доповідає про аварію, яка ста-

лася: диспетчеру Макіївського ЛВУМГ; заступ-

нику начальника Макіївського ЛВУМГ; керів-

нику аварійно-відновлювальної бригади (про-

відному інженеру ЛЕС); провідному інженеру 

служби ГРС; органи місцевої влади; органи 

Держгірпромнагляду; територіальні органи 

МВС; територіальні органи МНС; місцеву стан-

цію «Швидкої допомоги».

Лінійний обхідник і оператори ГРС пере-

кривають крани №№ 71, 73, 75, 76 і 438.

Проводиться стравлювання газу з локалі-

зованої аварійної ділянки газопроводу через 

свічковий кран крану № 76. Проводиться зне-

струмлення пошкодженої СКЗ шляхом відклю-

чення рубильника на лінії електричного жив-

лення підземного кабелю до СКЗ.

Після стравлювання газу і знеструмлення 

СКЗ, відділення пожежогасіння просуваєть-

ся безпосередньо до місця аварії (пожежі) і, 

впевнившись, що горіння газу відсутнє, про-

водить гасіння блок-боксу з СКЗ і рослинності 

у районі аварії.

Підрозділ МНС України у Донецькій області 

за допомогою пожежної машини і аварійно-

рятувального автомобіля здійснює визволення 

людей з деформованого і гасіння палаючого 

автомобілів. Після чого, командир відділення 

пожежогасіння доповідає Керівнику робіт про 

виконання задачі з ліквідації загоряння.

Силами органів ДАІ перекрито під’їзні 

шляхи до території, охопленої аварією, з метою 

недопущення на місце аварії сторонніх осіб і 

транспорту.

Встановлено намет для розміщення Штабу з 

ліквідації надзвичайної ситуації. 

Фахівцями Управління «Укргазтехзв’язок» 

встановлено комплекс КСРБ з трьох мобільних 

радіостанцій для забезпечення оперативного 

зв’язку у місці НС радіусом 500 м, а також 

забезпечено телефонний зв’язок з диспетче-

ром Ялтинської дільниці.

Аварійно-відновлювальна бригада прово-

дить аварійно-відновлювальні роботи на місці 

аварії відповідно до Плану організації вогневих 

робіт з застосуванням необхідної техніки та 

обладнання.

Директор УМГ «Донбастрансгаз» Сергій Горбунов приймає Директор УМГ «Донбастрансгаз» Сергій Горбунов приймає 
доповідь від відповідального керівника робіт Сергія Таушанадоповідь від відповідального керівника робіт Сергія Таушана

Розгортання обладнання для усунення умовної пожежіРозгортання обладнання для усунення умовної пожежі
На проведеній семінар-нараді 

було обговорено такі питання: 
— реалізація у виробничих підроз-

ділах Компанії вимог законодавства та 
нормативно-правових актів з охорони 
праці, цивільного захисту, пожежної та 
техногенної безпеки;

— шляхи досягнення прийнятного 
ризику виникнення надзвичайних ситу-
ацій на об’єктах ГТС;

— опрацювання ефективних заходів 
із запобігання виробничому травматиз-
му, пожежам та техногенним аваріям;

— забезпечення готовності сил та 
засобів цивільного захисту структур-
них підрозділів та підвищення ефек-
тивності роботи об’єктових протиава-
рійних служб та добровільних пожеж-

них дружин.
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У ході виконання робіт у котлова-

ні з’являються ґрунтові води. Приймається 

рішення про застосування мотопомпи. Після 

відкачування води з котловану, відновлюваль-

ні роботи продовжено.

ЗА ЗАДУМОМ ДРУГОГО ЕТАПУ 
НАВЧАНЬ: 

Під час проведення аварійно-відновлю-

вальних робіт на другій нитці газопроводу 

Таганрог-Маріуполь уповноваженому керів-

нику з ліквідації надзвичайної ситуації над-

ходить повідомлення про здійснення навмис-

ного пошкодження сторонніми особами одо-

ризаційної установки на території ГРС-1 м. 

Маріуполь, що призвело до порушення ціліс-

ності місткостей з одорантом і потрапляння 

його у повітря та на землю.

У ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ УМОВНОЇ АВАРІЇ:
Оператор ГРС одягнув засоби індивіду-

ального захисту (маску 3-М, гумовий фар-

тух, гумові чоботи), перекрив імпульсні лінії 

подавання газу на одоризаційні установки 

за допомогою кранів №№ 123, 128 і лінії ски-

дання одоранту у газопровід за допомогою 

кранів №№ 122, 121. Під час відключення 

одоризаційної установки від газопроводу, 

оператор ГРС помітив двох травмованих 

чоловіків. Він повідомив змінному диспетче-

ру про виконання завдання з відключення 

одоризаційної установки і про наявність біля 

ГРС постраждалого.

Приймається рішення винести постражда-

лого з осередку ураження, надати йому першу 

медичну допомогу і транспортувати до лікарні. 

Усі дії у осередку ураження виконуються у про-

тигазах, який надягається і на постраждалого.

Після прибуття мобільної групи на ГРС 

члени групи в засобах індивідуального захисту 

(маска 3-М і костюм Л-1) обробляють місце 

розливу одоранту розчином хлорного вапна із 

розбризкувачів. Після цього оброблене місце 

розливу одоранту перекопується і вдруге 

обробляється розчином хлорного вапна.

У результаті професійних, чітких і зла-

годжених дій задіяних формувань та служб 

усі поставлені завдання успішно виконано. 
Служби Ялтинської дільниці Макіївського ліній-

ного виробничого управління магістральних 

газопроводів надалі працюють відповідно до 

графіків і тижневих планів. 

Як зазначив начальник управління техно-

генної безпеки Державної техногенної безпеки 

України Тарас Поліщук, навчання пройшли на 

високому рівні, було відпрацьовано необхідні 

заходи щодо нештатних ситуацій на магістраль-

ному газопроводі та навмисного пошкодження 

сторонніми особами одоризаційної установки, 

всі задіяні на навчаннях служби працювали 

на високому рівні та показали відповідний та 

достатній рівень підготовки персоналу.

Зазначені навчання в системі ДК «Укртранс-

газ» проходять системно відповідно до нор-

мативних документів з системи охорони 

праці, протипожежної підготовки та цивіль-

ного захисту. Основним результатом навчань 

та рівня підготовки персоналу та технічного 

Усунення умовної пожежі на станції катодного захистуУсунення умовної пожежі на станції катодного захисту

Евакуація умовно постраждалогоЕвакуація умовно постраждалого

Роботи по ліквідації умовного порушення цілісності ємності з одорантомРоботи по ліквідації умовного порушення цілісності ємності з одорантом
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забезпечення є те, що у Компанії не зафіксова-

но категорійних ситуацій.

«Масштабні протиаварійні тренування 

продемонстрували високий рівень практич-

ної та теоретичної підготовки відповідних під-

розділів ДК «Укртрансгаз». Нам сподобалось, 

як було відпрацьовано ситуацію з ліквідації 

пошкодження магістрального газопроводу, 

відмінно спрацювала система оповіщення та 

реагування. Особливо запам’ятались мобільні 

споруди для укриття особового складу та 

штабу реагування на надзвичайну ситуацію», 

— відмітив представник Всеукраїнського 

науково-дослідного інституту цивільного 

захисту Анатолій Антонов.

Представник Е.О.Н. Рургаз в Україні 

Гільмар Енке зауважив, що проведенню 

заходу такого рівня безумовно передувала 

складна і напружена робота, як керівників 

УМГ «Донбастрансгаз», так і безпосередніх 

учасників тренувань. Також п. Енке відмітив 

високий рівень професіоналізму і упевненість 

у діях керівництва навчань, диспетчерських 

служб, аварійно-відновлювальної бригади та 

формувань цивільного захисту. 

За підсумками проведених тренувань 

Ма кіїв ське лінійно-виробниче управління магі-

стральних газопроводів УМГ «Донбастрансгаз» 

визнано готовим до дій у разі загрози або 

виникнення надзвичайних ситуацій. ТТ

Довідка ТТ 
Для проведення протиаварійних тре-

нувань було задіяно близько 30 одиниць 
спеціальної техніки та понад 100 чоловік 
з особового складу формувань цивільно-
го захисту УМГ «Донбастрансгаз», регі-
ональних управлінь Міністерства вну-
трішніх справ та надзвичайних ситуацій 
в Донецькій області, медичної служби 
м. Ма ріуполь. 

У роботі наради взяли участь: керів-
ництво ДК «Укртрансгаз» та УМГ «Донбас-
трансгаз», заступники головних інжене-
рів філій Компанії, інженери з охорони 
праці, пожежної безпеки, цивільного 
захисту філій структурних підрозділів, 
представники Харківського відділу орга-
нізації та економіки праці Нормативно-
аналітичного центру, фахівці Е.ОН Рур газ, 
представники Державної інспекції тех-
ногенної безпеки, Українського науково-
дослідного інституту цивільного захисту, 

засоби масової інформації. 

Головний інженер ДК «Укртрансгаз» Ігор Лохман підводить Головний інженер ДК «Укртрансгаз» Ігор Лохман підводить 
підсумки проведених протиаварійних тренуваньпідсумки проведених протиаварійних тренувань

Виконання вогневих робіт по заміні дефектної ділянки газопроводуВиконання вогневих робіт по заміні дефектної ділянки газопроводу

Учасники тренуванняУчасники тренування

«Системне проведення протиаварій-
них тренувань в Укртрансгазі дає змогу 
утримувати на нульовому рівні категорій-
ні ситуації на вітчизняній ГТС вже протя-
гом останніх п’яти років та забезпечувати 
безперебійну роботу транспортування 
природного газу споживачам України та 
Європи», — зазначив головний інженер 
ДК «Укртрансгаз» Ігор Лохман під час під-
ведення підсумків протиаварійних тре-
нувань Компанії. 
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Проект КАСК для Укртрансгазу — це 

перед усім стратегічна інвестиція під -

при єм ст ва в майбутнє як самої компанії, 

так і країни в цілому. Участь вищого менед-

жменту на всіх етапах проекту — головна і 

необхідна умова успіху. Враховуючи головні 

цілі компанії: прозорість, ефективність, резуль-

тативність, професіоналізм, саме керів ники 

підприємства стануть ключовими користу-

вачами інформації системи SAP, і саме їхня 

підтримка в ході впровадження системи є 

особливо важливою та постає ключовим чин-

ником успішності всього проекту. Сьогодні 

КАСК проходить свій найважчий період впро-

вадження: введення даних, запуску ключових 

процесів по усіх функціональних напрямах, 

але, безумовно, головною метою проекту 

виступає перехід до управлінського аналізу 

облікової інформації, створення систем плану-

вання і контролю фактичних даних. 

В SAP вже внесено витрати за попередні 

періоди дослідно-промислової експлуатації. 

В системі вже ведеться аналіз попередніх 

періодів та коригування допущених розбіж-

ностей. Функціонал CO-контролінг забезпе-

чує формування витрат компанії в розрізі 

статей витрат згідно з розширеною формою 

2, структурних підрозділів підприємства та 

видів діяльності. Така аналітика забезпечуєть-

ся шляхом рознесення користувачами всіх 

витрат компанії по об’єктам збору витрат 

(місцям виникнення, СО-замовленням, ТОРО-

замовленням, СПП-елементам) і наступних 

розрахунків між об’єктами збору витрат.

Результати перших періодів дослідно-

промислової експлуатації багато в чому зале-

жать від оперативності ухвалення методоло-

гічних рішень в частині побудови концепції 

відображення бізнес-процесів в системі і 

готовності користувачів швидко адаптуватися 

до роботи в системі, бажання зрозуміти логі-

ку відображення операцій і взаємозв’язків 

між окремими функціональними напрямами. 

Аналіз перших періодів експлуатації показав, 

що керівники компанії розуміють важливість 

даного процесу тим самим оперативно реа-

гують на прийняття методологічних питань, 

користувачі дуже активно працюють в сис-

темі SAP, поступово зменшується кількість 

операцій «сторно», змінюється рівень питань 

від «як мені це зробити?» до «в яких звітах я 

можу проаналізувати дані в тому або іншому 

розрізі аналітики?». Функціонал Контролінг 

дозволив вибудувати таку звітність та її 

диференціацію, що допомогає аналітикам та 

керівникам усіх рівнів приймати ефективні 

управлінські рішення під час аналізу доходів 

і витрат компанії.

Сьогодні користувачі SAP ведуть повноцін-

ний матеріальний облік, ведуться розрахунки 

з покупцями і постачальниками, автоматизо-

вано процес рознесення банківських виписок 

розрахунки по податках і обов’язкових пла-

тежах до бюджету розрахунки з підзвітними 

особами. А також один з ключових процесів 

— внутрішньогосподарські розрахунки. Діють 

процеси по обліку амортизації основних засо-

бів, нематеріальних активів і інших необорот-

них активів у бухгалтерському і податковому 

обліках, обліку капіталу, касових операцій, 

даних по заробітній платі та інші.

Впровадження SAP триває!
Впровадження комплексної автоматизованої системи керування (КАСК) на базі програмних 

продуктів SAP в нашій Компанії успішно триває. Вже облікові та управлінські процеси в 

продуктивній системі ДК «Укртрансгаз» виконуються в режимі реального часу. 

М. В. Сапунцов
Я. М. Синько
А. В. Галковський
Філія «Укргазтехзв’язок»

Реалізовані процеси SAP

Фінансове 
планування

Створення 
позицій 
фінансового 
плану

Узгодження позицій, включення у 
фінплан структурного підрозділу

Формування 
фінплану компанії 
— прогноз 
платежів та 
зобов’язань

Коректування 
позицій фінплану

Формування лімітів по 
статтях фінансового 
плану в розрізі 
ЦФО і структурних 
підрозділів

Обробка 
заявок на 
коректування 
сум лімітів

Казначейство Створення заявок 
на платіж

Контроль 
наявності 
кредиторської 
заборгованості

Візування 
(акцепт) заявок 
на платіж

Друк службових 
записок

Обробка, 
затвердження 
і друк денного 
реєстру

Формування 
пропозиції по 
розподілу 
грошових коштів

Обробка 
банківської 
виписки

Формування 
звітності

Аналіз заявлених у фінплан та 
затверджених сум

Прогноз 
фінансового 
плану

Звіт по 
затвердженим 
лімітам

Оперативний звіт по контролю обовязків
Звіти про 
виконання 
фінплану

У ході впровадження про-
екту КАСК було уніфіковано, 
налаштовано та відлагоджено 
низку процесів Компанії: фінан-
сового планування, казначей-
ства та формування звіності.
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В ході впровадження проекту КАСК було 

уніфіковано, налаштовано та відлагоджено 

низку процесів компанії. 

Сьогодні користувачі SAP ведуть повноцін-

ний матеріальний облік, ведуться розрахунки 

з покупцями і постачальниками, автоматизо-

вано процес рознесення банківських випи-

сок, розрахунки по податках і обов’язкових 

платежах до бюджету, розрахунки з підзвіт-

ними особами. А також один з ключових 

процесів — внутрішньогосподарські розра-

хунки. Діють процеси по обліку амортизації 

основних засобів, нематеріальних активів і 

інших необоротних активів у бухгалтерсько-

му і податковому обліках, обліку капіталу, 

касових операцій, даних по заробітній платі 

та інші.

Впровадження модуля «Управління якіс-

тю» дозволило реалізувати відображення 

фізико-хімічних показників природного газу 

по кожному об’єкту ГТС України, перегляд 

інформації про фізико-хімічні показники при-

родного газу у табличному вигляді, отри-

мання звітів стандартної форми, здійснення 

перевірки відповідності отриманих показни-

ків чинним нормативним документам в авто-

матичному режимі. Йде напружена робота 

над реалізацією аналізу та перегляду даних 

про фізико-хімічні показники природного 

газу на рівні УМГ ДК «Укртрансгаз»: по «кори-

дорам» газопроводів ГТС України від входу до 

виходу у графічному форматі.

Модуль успішно виконує основні завдан-

ня: довгострокове і оперативне управління 

якістю природного газу під час транспор-

тування та зберігання на підставі плану-

вання процедур контролю, здійснення най-

більш важливих елементів системи управ-

ління якістю у відповідність зі стандартом 

ISO 9001-2001, збір, облік, обробка якісних 

характеристик планових і фактичних даних, 

формування звітності на підставі викона-

ного контролю якості, надання механізму 

збору та можливості використання звітності 

в оперативному режимі, формування і вида-

ча сертифікатів (паспорту) якості, виключен-

ня дублювання обліку, обробки планових і 

фактичних даних.

На сьогодні в системі SAP налагодже-

ні процеси ведення тарифів по послугах і 

матеріалах, планування у збуті по категоріях, 

реалізації послуг і матеріалів по неоснов-

ній діяльності, реалізації послуг з транзиту 

і транспортування газу (з імпортом даних з 

Excel файлу і подальшою груповою обробкою 

даних).

Впровадження модуля технічного обслу-

говування і ремонту устаткування (ТОРО) 

вважається однією з найскладніших ділянок 

впровадження, та в перспективі приводить 

до скорочення витрат на ремонтну діяльність, 

простоїв устаткування і переходу від «реагу-

ючого» типу обслуговування устаткування 

до «застережливого» типу. На сьогоднішній 

день налагоджені процеси зв’язування опи-

сів об’єктів ТОРО. Проводиться активна робо-

та над формуванням класифікатора основних 

записів послуг, необхідних для виконання 

ремонтних робіт, створення одиниць устат-

кування і їх класифікації.

Таким чином, більшість ключових про-

цесів управління вже успішно виконуються, 

а процес впровадження системи SAP триває 

далі. ТТ

Фахівці філії «Укргазтехзв’язок»(зліва направо) Юрій Москаленко та Сергій Шалаєв 
обговорюють один з етапів процесу впровадження SAP.

Нині в систему внесено дані по 
26189-м співробітникам компанії. 
Відко рего вано і завантажено в сис-
тему каталог корпоративних посад 
633 об’єктів. Органі заційна структура 
(7065 об’єктів «Організаційна одини-
ця») та штатний розпис (27 695 об’єктів 
«Штатна одиниця») оптимізовано і при-
ведено у відповідність до розроблених 
стандартів компанії, таким чином ми 
вже маємо єдиний штатний розпис, 
і назавжди відійшли від розрізнених 
штатних розписів по кожному підроз-
ділу з можливістю вносити неконтр-
ольовані зміни на місцях. Завдяки сис-
темі ми отримали ефективний центра-
лізований контроль за веденням орга-
нізаційної структури і штатного роз-
пису компанії. Крім того, положення 
про структурні підрозділи та посадові 
інструкції приведено у відповідність 
розробленим стандартам і внесено в 
систему. Зібрано і введено в систему 
базу особових справ із фотографіями 
співробітників. В системі SAP HR впев-

нено працюють 235 користувачів.
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Тривалий період експлуатації підземних схо-

вищ газу (ПСГ), який включає початок ство-

рення, формування буферного та активно-

го об’єму, циклічну експлуатацію, дає можливість 

стверджувати те, що не є новим, але важливість 

чого є незаперечною. Це — збільшення газо-

насиченого порового об’єму у часі за рахунок 

високої проникності природного газу в пори-

стому середовищі, яким є пласт-колектор.

У результаті фільтрації газу відбувається запо-

внення газом периферійних пасивних та застій-

них частин покладу ПСГ, подальше осушення 

пласта-колектора від води в ході багатоцикліч-

ної експлуатації, а також, за наявності складної 

геологічної структури, тектонічно екранованих 

покладів, які в процесі циклічної експлуатації 

ПСГ можуть за рахунок особливостей геологіч-

ної будови бути задіяними у підземному збері-

ганні газу. Ці фактори підтверджують те, що ство-

рювані підземні сховища газу мають тенденцію 

до певного розширення, в основному у межах 

структури.

Розширення ПСГ в межах структури відбува-

ється поетапно з відображенням газодинамічних 

процесів в покладах, що обумовлено відмінним 

за характеристикою фаціальним складом порід 

пласта-колектора та відсутністю ідеальної геоло-

гічної будови як за потужністю, так і за площею.

Впродовж циклічної експлуатації вказані фак-

тори сприяють зменшенню пластового тиску на 

кінець сезону закачування та відбирання відпо-

відно до середнього.

Додатковим фактором, що сприятиме збіль-

шенню газонасиченого порового об’єму і від-

повідно зменшенню пластового тиску є осу-

шення пласта-колектора в області живлення 

експлуатаційно-нагнітальних свердловин.

Зрозуміло, що зменшення пластового тиску 

призводить до зменшення депресії, а відтак — 

до зменшення продуктивності ПСГ, що у даний 

час є одним з найбільш актуальних та важливих 

показників роботи газосховищ.

Зменшення пластового тиску на завершаль-

ному етапі періоду відбирання призводить до 

погіршення умов роботи газоперекачувальних 

агрегатів (ГПА).

Таким чином, якщо не застосовувати ніяких 

заходів у процесі експлуатації ПСГ, які запо-

бігатимуть негативному впливу вищезгаданих 

факторів експлуатації газосховищ, то можна 

прогнозувати зменшення ефективності роботи 

ПСГ, що є небажаним явищем.

У напрямку збільшення продуктивності схо-

вищ (підвищення їх ефективності) розроблені 

та поетапно впроваджуються програми рекон-

струкції і модернізації наземного та підземно-

го (глибинного) технологічного обладнання з 

метою приведення експлуатаційних показників 

та культури виробництва до сучасних вимог. 

Досвід експлуатації підземних сховищ газу 

з складною геологічною будовою і значною 

площею газоносності підтверджує те, що влас-

не технічні заходи, які покликані забезпечити 

максимально можливе поліпшення техніко-

економічних показників експлуатації ПСГ, 

доцільно доповнювати заходами з вдоскона-

лення роботи пластової системи, що базується 

на оптимізації газогідродинамічних процесів та 

параметрів експлуатації покладів ПСГ.

Оскільки найбільшим і найважливішим 

об’єктом у підземному зберіганні газу (ПЗГ) 

є пласт-колектор, робота якого в основному 

визначає ефективність роботи ПСГ в цілому, 

пошук способів підвищення ефективності ПСГ 

необхідно починати з нього.

Постає питання, як забезпечити поліпшення 

експлуатаційних параметрів роботи ПСГ в ціло-

му та відповідно забезпечити найбільш ефектив-

ну його роботу в сукупності з впровадженням 

інших програм з реконструкції та модернізації?

Поліпшення експлуатаційних 
показників газосховищ
Запропоновано спосіб регулювання роботи підземного сховища газу за рахунок виконання 

комплексного аналізу промислових газогідродинамічних параметрів та геофізичних 

результатів досліджень. 

П. П. Галій
ДК «Укртрансгаз»

Пилипів Любомир Дмитрович, канд. техн. наук, доцент кафедри 
транспорту та зберігання нафти і газу Івано-Франківського національ-
ного технічного університету нафти і газу. 

Пошук шляхів ефективної експлуатації підземних сховищ газу в наш 
час набуває дедалі більшої актуальності. Підземні сховища газу є не 
тільки стратегічними об’єктами газотранспортної системи, а й складним 
технологічним об’єктом. Вибір раціональних режимів експлуатації тако-
го об’єкта пов’язаний як з оптимізацією режимів наземного обладнання 
(газоперекачувальних агрегатів, систем очищення, осушення та охоло-

дження газу), так і з оптимізацією газодинамічних процесів, що протікають в продуктивному 
пласті. Якщо поліпшення ефективності роботи наземного обладнання вимагає значних мате-
ріальних затрат на закупівлю та модернізацію технологічного устаткування, то раціональна 
експлуатація пласта-колектора є можливою і без суттєвих капіталовкладень.

Саме такий підхід реалізовано у статті. Заслуговує особливої уваги пошук розв’язку 
задачі збільшення продуктивності ПСГ та поліпшення показників його експлуатації шляхом 
комплексного підходу до вивчення роботи пластової системи ПСГ та її особливостей. Автори 
пропонують сучасний підхід до керування роботою підземної частини ПСГ, який базується на 
систематизації показників параметрів роботи сховища газу та дає можливість при мінімаль-
них затратах на оптимізацію газодинамічних та фільтраційних режимів суттєво покращити 
ефективність роботи ПСГ. Стаття відкриває нові напрями в наукових розробках та інженерних 
рішеннях, пов’язаних з пошуком раціональної роботи підземних сховищ газу.
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Одним з найбільш вагомих і надійних заходів 

збільшення продуктивності ПСГ та поліпшен-

ня показників його експлуатації є закачування 

додаткового об’єму буферного природного газу 

в пласт. Але в теперішній час, коли спостеріга-

ється зростання ціни та дефіцит енергоносіїв, 

у тому числі і на природний газ, такий захід не 

завжди може бути раціональним і виправданим.

Відповіддю на це питання є комплексне 

детальне вивчення роботи пластової системи 

ПСГ, її особливостей.

Ще дотепер широко застосовуються методи 

регулювання роботи сховищ шляхом витриму-

вання певної тривалості нейтральних періодів 

після закачування/відбирання та включенням в 

роботу на початкових етапах закачування/від-

бирання з незначними добовими продуктив-

ностями свердловин певного розташування.

Ці заходи забезпечують позитивний вплив на 

роботу ПСГ, проте більше підвищити ефектив-

ність роботи сховищ вони не в змозі. Вимагається 

використання нових більш дієвих методів регу-

лювання роботи сховищ.

Дані заходи успішно впроваджено на одному 

із сховищ, отримано патент на процес регулю-

вання роботою ПСГ. Результати регулювання 

представлено на рис. 1, 2, 3, на яких чітко про-

стежується поліпшення роботи сховища, що 

також підтверджується техніко-економічними 

показниками експлуатації ПСГ, а саме:

1) зменшення об’єму пасивного буферно-

го природного газу шляхом оптимізації роботи 

пластової системи з досягненням необхідної 

газогідродинаміки в покладах;

4) зменшення відтікання газу з частини ПСГ, 

де розташовані експлуатаційно-нагнітальні 

свердловини;

5) збільшення пластового тиску на кінець 

сезону закачування та відбирання;

6) зростання тиску на вході в дотискувальну 

компресорну станцію (ДКС), збільшення депресії 

до максимально-допустимої величини, пікової 

та середньої продуктивності сховища без замі-

ни нагнітачів або їх проточних частин, з метою 

адаптації їх до роботи в умовах зниженого плас-

тового і відповідно вхідного тиску;

7) зменшення тривалості відбирання проек-

тного об’єму активного газу;

8) поліпшення умов роботи газоперекачу-

вальних агрегатів;

9) збільшення періоду роботи ПСГ самопли-

вом на початковому етапі періоду відбирання;

10) зменшення витрат паливного газу і газу 

на технологічні операції;

11) зменшення викидів продуктів згорання в 

атмосферу довкілля тощо.

Результати проведеної роботи доводять, що 

оптимізація роботи пластової системи ПСГ не 

завжди потребує значних капіталовкладень. 

Досягнення мінімального покращення в робо-

ті пластової системи сховища приводить до 

суттєвого поліпшення техніко-економічних 

показників.

Пластова система ПСГ є одним з джерел 

винахідництва та творчої роботи експлуатацій-

ного персоналу у пошуку заходів більш ефек-

тивного впливу на газодинамічні процеси, спря-

мування і керування потоками газу в пластах, 

виходячи з умови максимального збереження 

енергії газу. ТТ

Рис. 1. Графік експлуатації ПСГ до і після впровадження заходів 
з оптимізації роботи пластової системи.

Рис. 2. Графік роботи ПСГ в області живлення спостережної свердловини

Рис. 3. Графік роботи ПСГ в області живлення спостережної свердловини

Виконання комплексного аналізу 
промислових газогідродинамічних пара-
метрів та геофізичних результатів дослі-
джень, їх співставлення забезпечує мож-
ливість визначення способів поліпшення 
роботи ПСГ в цілому. Використовуючи 
інертність покладів сховища, розташу-
вання свердловин на площі, колекторські 
властивості пласта, конфігурацію струк-
турної пастки шляхом керованого зака-
чування і відбирання газу, витримуючи 
терміни нейтральних періодів, створю-
ються динамічні, направлено сформовані 
поклади, які зберігають і концентрують 
енергію пласта, обсяги газу, чим дося-
гається поліпшення техніко-економічних 

показників роботи ПСГ.
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Останнім часом все частіше порушу-

ються питання удосконалення систе-

ми безпеки об’єктів трубопровідного 

транспорту газу.

Охорона обладнання магістральних газо-

проводів (МГ) (вузлів підключення компре-

сорних станцій, кранових вузлів, повітряних 

переходів через різного виду перешкоди, 

обладнання систем електропостачання 

об’єктів, телемеханіки, систем протикорозій-

ного захисту МГ тощо) здійснюється за допо-

могою стандартних систем безпеки, а також 

через безпосередні обходи трас МГ відповід-

ним персоналом — лінійними обхідниками. 

Зрозуміло, що такі методи охорони і контр-

олю особливо за розосередженим обладнан-

ням вздовж трас газопроводів є не ефектив-

ними і не можуть повною мірою забезпечити 

збереження і вчасне виявлення втручань у 

роботу об’єкта чи певного обладнання.

Аналізуючи вищенаведену інформацію, 

постає питання створення «Комплексної 

системи безпеки об’єктів підприємств магі-

стрального транспорту газу» (КСБ).

КСБ необхідна для убезпечення об’єктів 

ГТС на основі комплексного використан-

ня, уніфікації і інтеграції підсистем безпеки 

об’єктів, що входять до її складу, надійного 

збереження інформації, централізованого 

контролю і керування ситуацією на об’єктах, 

оперативного прийняття рішень з убезпе-

чення об’єктів ГТС, персоналу та охорони 

навколишнього середовища.

Формування вимог до КСБ об’єкта, із вра-

хуванням його приналежності до того чи 

іншого типу, дає змогу оптимізувати вартість 

системи безпеки без зниження її ефектив-

ності.

Комплексна система безпеки підприєм-

ства містить такі елементи:

— інженерно-технічна закріпленість 

об’єктів;

— інженерно-технічні системи і засоби 

КСБ об’єктів ГТС;

— системи віддаленого моніторингу і 

керування безпекою об’єктів ГТС;

— мережу передачі даних;

— систему корпоративної ІР телефонії;

— систему корпоративного відеокон-

ференцзв’язку.

Комплексне застосування усіх перерахо-

ваних елементів забезпечує протидію поруш-

никам, безперервний моніторинг стану без-

пеки у зонах контролю, оперативну передачу 

отриманої інформації у центри моніторингу і 

убезпечення об’єктів, а також адекватне реа-

гування на зміну ситуації під час виникнення 

на території об’єкта певних загроз.

Однією із найбільш ефективних інженер-

но-технічних систем є система віддалено-

го моніторингу об’єктів підприємств ГТС за 

допомогою безпілотних літаючих апаратів 

(БЛА).

Застосування безпілотних авіаційних комп-

лексів як засобів віддаленого моніторингу 

об’єктів, дає змогу знизити вартість питомих 

витрат у період його експлуатації за рахунок 

оптимізації виконання польотів шляхом вибо-

Нестандартний підхід 
до моніторингу об’єктів 
трубопровідного транспорту
Розглянуто існуючі проблеми охорони і моніторингу об’єктів трубопровідного транспорту, 

зокрема магістральних газопроводів та компресорних станцій. Запропоновано один з шляхів 

вирішення такої актуальної проблеми як застосування безпілотних літаючих апаратів. 

О. Д. Сапожніков 
канд. техн. наук
ВАТ «Сітронікс КАСУ»
В. В. Морозюк 
ВАТ «Сітронікс КАСУ»
О. А. Морозюк 
Рівненське ЛВУМГ

Діагностичний гвинтокрилДіагностичний гвинтокрил
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ру типів літаючих апаратів і корисних наванта-

жень БЛА під певні конкретні завдання. 

Безпілотні літаючі апарати умовно розпо-

ділять на три класи за вагою і типом:

клас 1. Літакового типу злітною вагою 

до 10 кг з електричним двигуном. Машини 

цього класу можуть бути застосовані як засіб 

оператовного спостереження у складі стаці-

онарних постів охорони чи мобільних груп. 

Корисне навантаження таких БЛА становить 

відеокамера денного чи інфрачервоного діа-

пазону, що передає зображення у реальному 

часі на пульт керування БЛА.

клас 2. Літакового типу злітною вагою 

до 100 кг і двигуном внутрішнього згорання. 

Такий тип застосовується для моніторингу 

об’єктів ГТС великої протяжності згідно від-

далі польоту БЛА. Набір корисного наванта-

ження може включати у себе цифрову каме-

ру високого розширення чи фотометрич-

ного комплексу, радара, газоаналізатора. 

Застосування БЛА такого класу для моніто-

рингу МГ вважається найбільш ефективним і 

економічно обгрунтованим. БЛА класу 2 здат-

ні здійснювати польоти тривалістю до 8…10 

годин, забезпечуючи, таким чином, зйомку 

до 500 км за один політ. Дані БЛА достатньо 

мобільні і компактні та можуть працювати 

оперативно без спеціального аеродромного 

базування з мінімальним набором засобів 

наземної інфраструктури.

клас 3. Вертолітного типу. Такий тип БЛА 

може викликати інтерес для моніторингу 

об’єктів ГТС у міру своїх мобільних якостей 

під час польотів та залежно від завдання 

можуть комплектуватися широким спектром 

корисних навантажень.

Управління польотами БЛА здійснюється 

наземними станціями керування. Є три типи 

станцій: стаціонарна, на базі автомобіля та 

переносна.

На станцію керування передається теле-

метрична інформація (висота, швидкість, курс, 

крен, відхилення від маршруту, положення 

камери, напруга на бортовій акумуляторній 

батареї. Команди керування, карта місцевості, 

поточні координати), що дає оператору мож-

ливість у будь-який момент контролювати 

місцезнаходження БЛА і параметри польоту.

Можливості отримання стереозображень 

об’єктів чи ділянок використовуються як 

матеріали, що доповнюють всі види просто-

рових даних, при комплексному обстеженні 

стану трас газопроводів та інших територій. 

Стереозображення значно підвищує дешиф-

рованість початкових даних за рахунок 

об’ємного ефекту.

Інфрачервона телевізійна зйомка дає 

змогу завчасно оперативно виявити місця 

підвищеного зносу газопроводу і, як наслі-

док, попередити витоки газу. Низьковисотна 

термозйомка дає можливість виявити місця 

пробою ізоляторів на лініях електропередач 

до об’єктів ГТС, що у свою чергу попередить 

можливість припинення електропостачання.

Вибір способу пілотування чи режиму 

польоту БЛА залежить від мети поставленого 

завдання. Наведемо можливі режими польо-

ту БЛА:

«з допомогою камери»: такий режим 

використовується під час пошуку чи супро-

воду цілі, що рухається. При цьому достат-

ньо оператору натиснути кнопку визначення 

цілі на моніторі керування, автопілот змінить 

алгоритм керування та буде вести БЛА синх-

ронно із нахилом камери і панорамними 

кутами. БЛА у цей час маневрує автоматично 

рухаючись за ціллю.

«політ по заданій координаті»: такий 

режим використовується при польотах під 

час пошуку цілі. Оператор вибирає точку на 

карті і БЛА автоматично направляється по 

заданій координаті та входить у режим круго-

вого польоту навколо заданої координати.

«затримка»: така функція дає змогу в 

автоматичному режимі виконувати схему 

польоту по колу з визначеним радіусом. БЛА 

займає коло і веде зйомку об’єкта в статич-

ному стані.

«план польоту»: такий режим дає мож-

ливість оператору включити до програми 

польоту до 100 поворотних пункти маршру-

ту польоту з персональним завданням, що 

необхідно робити у кожній точці схеми.

«без зв’язку»: режим запускається авто-

матично у випадку, якщо між станцією назем-

ного керування і БЛА порушився зв’язок (БЛА 

не отримує командних повідомлень). У даній 

ситуації в автоматичному режимі запускаєть-

ся схема повернення і БЛА здійснює штатну 

посадку у точці злету. Якщо у момент повер-

нення зв’язок відновився, то оператор може 

відновити завдання і продовжити виконання 

польоту.

Переваги безпілотних авіаційних 
комплексів:

— значно нижча вартість авіаційних 

безпілотних робіт при більш високій якості 

порівняно з пілотованою авіацією;

— малі затрати часу на розгортання 

комплексу у стан готовності;

— можливість експлуатації БЛА персона-

лом, що не має спеціальної кваліфікації;

— автоматичний політ БЛА по задано-

му маршруту з можливістю зміни програми 

польоту, зниження чи повне виключення 

«людського фактору»;

— висока деталізація зображень об’єктів. 

Велика інформативність, достовірність і опе-

ративність результатів дешифрування;

— можливість передачі відео з БЛА на 

наземну систему керування з записом і виве-

денням телеметричних даних;

— можливість автоматичного пілотуван-

ня, повернення БЛА на задану точку під час 

виникнення програмованої чи нештатної 

ситуації.

До складу програмного забезпечення 

авіаційних комплексів може бути включено 

спеціальний модуль електронної стабіліза-

ції, завдяки якому зображення стає значно 

стійкішим, що у свою чергу полегшує роботу 

дешифрувальника. ТТ

Безпілотний літальний апарат

Фото отримане шляхом Фото отримане шляхом 
аеровізуального моніторингуаеровізуального моніторингу

Існуючі загрози роботоздатності 
об’єктів ГТС, що мають у своєму складі 
протяжні ділянки газопроводів, конт-
роль за станом яких доволі складно і 
дорого забезпечувати, все більше зму-
шують звертати увагу на нові методи 
контролю і моніторингу. Наведемо пере-
лік завдань діагностики і моніторингу 
об’єктів підприємств ГТС, які можливо 
вирішити, застосувавши безпілотні авіа-
ційні комплекси:

— забезпечення обладнання від 
спроб розкрадання, забезпечення охо-
рони і безпеки об’єктів ГТС;

— забезпечення технологічної безпе-
ки, контроль технічного стану обладнан-
ня газопроводу;

— отримання необхідних даних для 
проведення своєчасного ремонту чи 
будівництва;

— визначення місць прихованих 
витоків газу із МГ, місць порушень охо-
ронних зон;

— екологічний моніторинг об’єктів;
— огляд об’єктів під час природніх 

аномалій. Оцінка результатів впливу сти-
хійних лих чи ліквідації їх наслідків.
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Парк газоперекачувальних агрегатів 

ДК «Укртрансгаз» налічує 702 оди-

ниці, з них 448 газотурбінних уста-

новок, 158 електроприводних ГПА та 96 

га зо мо то ком пре со рів. Працездатність газо-

мото комп ре со рів оціню ється сукуп ністю 

експлуатаційно-технічних якостей: динаміч-

ністю, стійкістю, еконо мічністю, надій ністю, 

довговічністю тощо, які характеризуються 

конкретними показниками [1]. 

Однак технічний стан двигуна газомото-

компресора у процесі тривалої експлуатації 

не залишається незмінним. Він погіршуєть-

ся внаслідок зношування деталей і меха-

нізмів, раптових поломок і несправностей, 

що призводить у результаті до погіршення 

експлуатаційно-технічних якостей та посту-

пового виходу з ладу [2-3].

Однією з причин виходу з ладу основних 

вузлів та механізмів двигуна є умови експлу-

атації, а саме температура та навантаження 

в камері згоряння. Їх можливо зменшити 

за рахунок оптимізації конструктивних та 

технологічних параметрів камери згоряння 

[4]. Саме така задача частково вирішується у 

наведеній статті. 

Запалювання паливної суміші низькотем-

пературною плазмою (рис. 1) відбувається 

за рахунок подачі електричного струму на 

електроконтакт 11 котушки електромагніта 

Удосконалення системи 
запалювання двигуна 
газомотокомпресора
Запропоновано варіант плазмового запалювання двигуна газомотокомпресора, що дає 

змогу підвищити коефіцієнт корисної дії двигуна, зменшити споживання палива та знизити 

температури відпрацьованих газів. 

Ю. З. Годованський
Кам’янко-Бузьке ЛВУМГ
О. Р. Флюнт 
ВРТП «Укргазенергосервіс»

Рис. 1. Принципова схема роботи 
електромагнітного клапана, 
призначеного для реалізації плазмової 
системи запалювання двигуна

Кузьо Ігор Володимирович, докт. техн. наук, заступник дирек-
тора Інституту інженерної механіки та транспорту Національного 
університету «Львівська політехніка». 

У статті наявна наукова новизна і практична цінність для нафтога-
зового комплексу, в якому використовуються машини на базі двигуна 
внутрішнього згоряння. Задача підвищення коефіцієнта корисної дії 
та довговічності деталей машин постійно актуальна. Використання 
запропонованого варіанту плазменного запалювання дозволяє не 
тільки частково вирішити задачу підвищення строку служби відпові-
дальних деталей газомотокомпресора, але й збільшити коефіцієнт корисної дії. 

Збільшення довговічності вузлів газомотокомпресора досягається за рахунок змен-
шення рівня циклічного впливу термосилових напружень в циліндрі під час запалювання 
паливної суміші низькотемпературною плазмою. Підвищення коефіцієнта корисної дії,  
ефективності роботи машини пояснюється зменшенням температури відпрацьованих 
газів, що говорить тільки про одне — проходить більш повне перетворення (використання) 
сумарної енергії, утвореної в процесі роботи газомотокомпресора. 

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що використання запропо-
нованої системи запалювання дозволяє зменшити кількість паливної суміші, а відтак змен-

шити вартість товаротранспортної роботи. 
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7, який одночасно виконує функцію при-

воду клапанного штока і електрода плазмо-

генератора 1. Через отвір другого електро-

да 2, виштовхується плазма у порожнину 

циліндра двигуна внутрішнього згоряння, 

причому другий електрод 2 з’єднаний з 

корпусом електромагнітного клапана 3 

різьбовим з’єднанням. У початковий момент 

подачі струму на електромагніт через витки 

котушки і повзунковий електрод 8, струм 

проходить на електроди плазмоутворюва-

ча, що замкнуті, тому у електромагніті вини-

кає магнітне поле, що приводить в рух сер-

цевину електромагніта 5, який сполучений 

зі штоком клапана.

Під час руху штока одночасно відбува-

ються такі процеси: розмикається електрич-

не коло електромагніта, відкривається отвір 

клапана, через який з допомогою стисну-

того повітря високого тиску, що поступає 

через штуцер 10 з системи високого тиску 

пневмоакамулятора у камеру 13 виштов-

хується низькотемпературна плазма, яка 

через отвір електрода 2 потрапляє в камеру 

згоряння. 

Розроблена модель (рис. 3) дає змогу 

аналізувати процеси в силовому ланцюзі 

та осциляторі в широкому діапазоні зміни 

параметрів елементів схеми (рис. 1). Така 

модель може використовуватись для ана-

лізу стійкості електророзрядних процесів 

у плазменній системі запалювання залежно 

від параметрів силового ланцюга, швидкості 

плазмоутворюючого повітря через свічку і 

тиски на вході в камеру згоряння. 

Розроблено математичну модель [5], яка 

визначає час гасіння дугового розряду: 

     (1)

де L, R — індуктивність та активний опір 

силового ланцюга; U0 — максимальне напру-

ження на виході з джерела живлення; Uд(i) — 

падіння напруги в дуговому розряді. 

Експериментальні дослідження робо-

ти плазменної системи запалювання дали 

змогу встановити математичну залежність 

падіння напруги в дуговому розряді Uд(i): 

(2)

де I — сила струму, A, Gпв — витрата плазмо-

утворюючого повітря, кг/с; l1, d1 — довжина 

та діаметр дугового каналу; p — тиск на 

виході дугового каналу. 

Було отримано математичну залежність 

визначення мінімально допустимої потуж-

ності плазмогенератора: 

(3)

де C — ємність конденсатора; U1 — напруга 

пробою плазми; η — коефіцієнт, який вра-

ховує втрати у зарядному та розрядному 

ланцюгу. 

ВИСНОВКИ
Розглянуті технічні рішення дають мож-

ливість: підвищити коефіцієнт корисної дії 

двигуна за рахунок зменшення споживання 

палива і зниження температури відпрацьо-

ваних газів, що в свою чергу підвищує екс-

плуатаційний ресурс відповідальних вузлів 

двигуна газомотокомпресора. 

Мінімізація температури відпрацьова-

них газів створює необхідність оптимізації 

системи охолодження двигуна газомото-

компресора та підвищення екологічності 

його роботи. Крім того, запропоновані у 

статті технічні рішення дають змогу розпо-

чати роботу двигуна газомотокомпресора 

за допомогою енергії стиснутого повітря. У 

подальших дослідженнях планується роз-

робити математичну модель функціонуван-

ня двигуна ГМК спільно з електромагнітним 

клапаном, який виконує функції свічки запа-

лювання з метою теоретичного обґрунту-

вання необхідності конструктивної оптимі-

зації газомотокомпресорів. 
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Рис. 3. Схемотехнічна модель роботи розробленої системи запалювання 
паливної суміші в Matlab Simulink

Рис. 2. Імітаційна модель та експериментальний взірець електромагнітного клапана 
для реалізації плазмової системи запалювання двигуна газомотокомпресора
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— Валентин Николаевич, расскажите о 
том, как Вы попали в газовую промышлен-
ность?

— Начнем с того, что в газовую промыш-

ленность я попал случайно, при том случайно 

дважды. Я мечтал быть военным летчиком. И 

после окончания школы пошел на медкомис-

сию. До этого подозревал, что у меня пробле-

мы со зрением, а там мне сказали, что как ты 

будешь летать, если не видишь. Поэтому, чтобы 

быть ближе к авиации, поступил в институт 

на специальность «Турбиностроение». Окончил 

Брянский институт транспортного машиностро-

ения, в декабре 1965 г. А с января 1966 г. пошел 

на работу в газовую промышленность.

Из нас готовили инженеров-конструкторов. 

Выпускники нашего института направлялись в 

основном на заводы, расположенные в Калуге, 

Брянске, Ленинграде, Свердловске.

В начале 60-х годов прошлого столетия 

начала интенсивно развиваться газовая про-

мышленность. Заканчивалось строительство 

газопровода «Бухара — Урал». Это был первый 

магистральный газопровод, где массово нужен 

был турбинный привод. И срочно потребова-

лись специалисты по эксплуатации газотурбин-

ных установок. Начали собирать уже готовых 

специалистов по институтам, где выпускались 

турбинисты.

В этот состав попал и наш институт. И наша 

группа впервые большинством распределена 

на эксплуатацию газовых турбин магистральных 

газопроводов.

Я, тогда молодой, здоровый, с чубчиком 

(смеётся), по карте выбрал точку максимально 

приближенную к реке, потому что я любитель 

рыбалки. Это была компрессорная станция (КС) 

№ 2 газопровода «Бухара — Урал» в Сазакино 

Чарджоуской области Туркменской ССР. Река 

Амударья. Станция находится прямо на берегу.

Мой коллега, Эдуард Давыдов, попал на КС-4. 

Когда мы учились в институте, вместе работали 

на кафедре по хоздоговорным темам, и у нас 

были шансы остаться в институте, продолжать 

работать, учится в аспирантуре.

Вот так началась моя жизнь в газовой про-

мышленности.

— Как с первых дней воспринималась 
газовая промышленность?

— Для меня вообще газовая промышлен-

ность во время учебы в институте ассоции-

ровалась с конфоркой, счетчиком газа, крани-

ком, который открывал/закрывал газ на кухне. 

А когда приехал на КС и начал знакомиться со 

всем газовым хозяйством, для меня все было 

ново. Например, есть такая терминология на 

компрессорной станции — «гитара» — это тех-

нологическая обвязка компрессорного цеха. Я 

знал гитару в двух ипостасях. Гитара музыкаль-

ный инструмент, а еще в танке есть «гитара» — 

коробка передач. 

Начинал со сменного инженера, точнее с 

дублера сменного инженера. Тогда сменные 

инженеры не пройдя стажировки, не сдав экза-

мены по полной программе, к самостоятельно-

му управлению не допускались.

— Какие турбины довелось эксплуати-
ровать?

— Компрессорные станции газопрово-

да «Бухара-Урал» были оснащены в основном 

турбинами производства Невского завода 

им. Ленина, ГТ-700-5 мощностью 5 МВт. Это были 

первые в СССР стационарные газовые турбины 

серийного производства.

Работал один цех. Второй цех строился. 

Третий цех строился уже позже. Поэтому при-

ходилось входить в курс дела по ходу работы. 

И эксплуатацией заниматься, и строительством. 

Цеха А и Б, между ними щитовая — и это все 

в одном здании. Ни каких укрытий ГПА тогда 

еще не было. А потом еще цех В пристроили. 

13 машин. Цех был больше футбольного поля. 

Сменному инженеру нужно пройти, принять 

смену, если работает 10 машин из 13. Времени, 

чтобы просто пройти, требовалось 10–15 минут.

— Валентин Николаевич, из Вашей авто-
биографии известно, что Вы долгое время 
работали за рубежом. Что стало причиной 
изменения места работы?

— Специалисты на газопроводе «Бухара-

Урал» в то время долго не задерживались. 

Условия работы были довольно тяжелые из-за 

жаркого климата. Да и условия для жизни тоже 

были тяжелые. Небольшой поселок в пустыне, 

летом жара до +50 градусов Цельсия в тени, 

медицинское обслуживание, школа для под-

растающих детей на низком уровне. Поэтому 

все стремились набратся опыта и переехать 

работать на другое место в нашей системе или в 

других смежных отраслях. У меня было предло-

жение попробовать свои силы в науке, работать 

в Восточном филиале всесоюзного теплофизи-

ческого института. Над таким предложением я 

стал серьезно задумываться, причем поставил 

руководство в известность. В ответ на это я 

получил предложение поехать в загранкоман-

дировку. И это предложение мне показалось 

более привлекательным. В конце 1972 года я 

был направлен в Чехословакию для приема 

газовых турбин на машиностроительном заводе 

города Брно. 

— Что входило в круг ваших обязанно-
стей во время загранкомандировки? 

— Я был командирован на два года по линии 

Мингазпрома в город Брно (Чехословакия) на 

Валентин Коломеев: 
«Мы построили эталон 
газотранспортной системы!» 
Ветеран отрасли Валентин Коломеев на кануне своего 70-летнего юбилея рассказал в 

интервью ответственному секретарю журнала «Трубопроводный транспорт» Максиму 

Белявскому о своем профессиональном пути в газовой промышленности. 

Інтерв’ю подається мовою оригіналу

на снимке: Валентин Коломеевна снимке: Валентин Коломеев
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машиностроительный завод. Он тогда изготав-

ливал 90 газовых турбин ГТ-750-6 для СССР по 

документации Невского завода. Они и сейчас 

еще эксплуатируются у нас на компрессорных 

станциях в Яготине и Шебелинке.

Я начал принимать с 54-ой машины и закон-

чил последней по контракту — 90-ой. 

В мои обязанности входила приемка газовых 

турбин для Мингазпрома. Что же такое при-

емка? Это прежде всего работа с конструкто-

рами поскольку в производстве всегда возни-

кают вопросы. В процессе приемки возникали 

конструктивные вопросы, поэтому мне прихо-

дилось связываться с заводом-изготовителем 

документации и уточнять технические детали. 

Второе, приемка самих турбин, которая состоит 

из приемки отдельных узлов и деталей, в том 

числе с заводов субпоставщиков, — лопатки, 

диски, ротора. Затем после сборки проводились 

испытания машин, проверка и подтверждения 

технических характеристик и выдавалось разре-

шение на отгрузку в Советский Союз. Зачастую 

были просьбы Мингазпрома об ускорении сро-

ков поставки, но сделать это было не просто. 

Одной из главных обязанностей являлся кон-

троль сроков изготовления и отгрузки газовых 

турбин. Однажды мне пришлось турбины сопро-

вождать до границы с телеграммой в руках 

за подписью Председателя Совета Министров 

СССР Алексея Косыгина, что бы сопровождае-

мые мною машины беспрепятственно пропусти-

ли через границу в Советский Союз.

После окончания приемки турбин для 

Мингазпрома меня оставили еще на год для 

приемки паровых турбин для Министерства 

минеральных удобрений. А затем началась про-

работка контракта и подготовка технической 

документации на производство новой серии 

модернизированных газовых турбин ГТ 750-6 

«Аврора» для Мингазпрома СССР. И так четыре 

года от звонка до звонка. 30 сентября 1972 г. 

пересек границу направляясь в Чехословакию, 

а 30 сентября 1976 г., пересек границу, уже воз-

вращаясь в СССР.

— Вы использовали институтский опыт 
во время загранкомандировки? 

— Для меня проработать четыре года по 

институтской специальности было очень хоро-

шей школой, большой практикой, которой я 

пользуюсь до сих пор. Когда мы начинали рабо-

тать с нашими украинскими заводами, для меня 

не было проблем обсуждать с конструкторами, 

технологами производство, потому что я все эти 

операции контролировал, проходил, мучался с 

проблемами. Например, в Брно была большая 

проблема с протяжкой дисков турбины высо-

кого давления. И когда здесь, на ПО «Заря» (г. 

Николаев), столкнулись с подобным, то я кое-что 

вспоминал и что-то подсказывал своим колле-

гам, как это решать.

— Расскажите о том, как Вы начали 
работать в Экспорттрансгазе?

— После окончания загранкомандировки 

естественно стал вопрос дальнейшего трудоу-

стройства. Возвращаться на прежнее место не 

хотелось. Поехал в Москву отчитаться о коман-

дировке, существенного, так что бы мне понра-

вилось, ничего не предложили. Затем после 

общения с друзьями и коллегами, я узнал, что 

возможно трудоустроится на строительство 

газопровода «Оренбург-Западная граница» 

(тогда он ещё не назывался «Союз» — ред.). 

Через знакомых удалось найти телефоны, и так 

я попал в Союззарубежгазпром, где мне пред-

ложили несколько должностей, но я выбрал 

самую низкую, но на мой взгляд наиболее 

перспективную. И так я поехал в Черкассы, 

начальником отдела компрессорных станций 

Черкасской дирекции по строительству газо-

провода «Оренбург-Западная граница». 

На этой должности я поменял своего хоро-

шего друга Ивана Сиренко, который ушел 

работать главным инженером в Киевтрансгаз. 

А потом так сложилась судьба, что мы на долгие 

годы с ним вместе работали в Киевтрансгазе и в 

Укргазпроме. 

— Валентин Николаевич, как работа-
лось на новом месте? 

— Ехал в Черкассы и думал, опять новое 

место, новые люди, никого не знаю. Подхожу, 

заглядываю в окно — сидит Александр Мамаев. 

С ним работал вместе в Средней Азии. Петр 

Зеленский был у меня первым председате-

лем комиссии по приемке экзаменов, началь-

ник отдела на газопроводе «Бухара — Урал». 

Алексей Дьяков — директор, мы с ним вместе 

учились на курсах повышения квалификации в 

Уфе. Поэтому без всяких проблем влился в кол-

лектив Черкасской дирекции по строительству 

газопровода «Оренбург — Западная граница». 

В феврале 1978 г. начало создаваться 

объединение «Экспорттрансгаз», Станислав 

Шерехора меня пригласил начальником отдела 

компрессорный станций, и я буквально еще, 

не оформившись, не осмотревшись, поехал в 

Шебелинку. Там немецкие специалисты прово-

дили курсы по обучению эксплуатационного 

персонала. Я был руководителем группы вместе 

с Романом Козаком и Александром Косовым. 

Все вместе готовили группу по эксплуатации 

компрессорных станций.

Так началась моя жизнь в Экспорттрансгазе, 

куда я пришел начальником отдела, а после 

ухода Христиана Герцога — стал главным инже-

нером. 

— Работая в Экспорттрансгазе, Вы 
непосредственно занимались строитель-
ством газопровода «Союз». Расскажите о 
нём более подробно. 

Валентин Коломеев среди колег с отдела технического контроля (г. Брно)Валентин Коломеев среди колег с отдела технического контроля (г. Брно)

Прием газовых турбин на машиностроительном заводе города Брно (Чехословакия)Прием газовых турбин на машиностроительном заводе города Брно (Чехословакия)



Трубопровiдний транспорт | №5(77) 201230

П
О

Г
Л

Я
Д

 У
 М

И
Н

У
Л

Е

— Ко времени создания Экспорттрансгаза 

уже заканчивалось строительство газопровода 

«Союз» и первоочередных компрессорных стан-

ций. Начинался этап пусконаладочных работ. 

Для системы Укргазпрома газопровод «Союз» 

поначалу был чем-то таким новым, что не все это 

воспринимали просто. Впервые появился газо-

провод с рабочим давлением 55 атм. Начали 

пускать компрессорные станции (пускались 

поэтапно, поскольку газа не хватало — ред.), и 

не удается, поскольку стоит система автомати-

ческого управления КС, которая позволяет запу-

стится в работу только при давление 75 атм. А в 

линейной части давление 38 атм. Приходилось 

прибегать к нестандартным способам пуска КС. 

Когда я раньше работал сменным инженером, 

у меня в кармане был коробок спичек, если 

машина не пускается, и знаешь, где какое реле, 

«заспичил» или перемычку поставил и пустил, 

а на «Союзе» это уже не проходило — совре-

менное оборудование с современные схемами. 

Хочу отметить, что на строительство газопрово-

да «Союз» приехали люди, которые уже рабо-

тали в газовой промышленности, очень мало 

было новичков, во всяком случае, на уровне 

среднего звена управления, не говоря уже о 

высшем. Многие участвовали в строительстве, 

приемке оборудования, поэтому знали, что газо-

транспортная система оснащена совершенным 

оборудованием нового поколения. Она требо-

вала и соответствующих условий эксплуатации, 

поэтому довольно сложно было переходить от 

понимания таких условий эксплуатации, когда 

можно было что-то «заспичить» и перейти к 

тому, что нужно только нажать кнопку и должно 

работать. Но мы с этим справились, и газопро-

вод «Союз» стал эталоном строительства газо-

транспортной системы. В него было сделано 

минимальное количество врезок для газоснаб-

жения потребителей Украины. 

— Какие были недостатки в газопрово-
де «Союз»? 

— Недостаток был только один, что он был 

однониточным. Малейший сбой, остановка даже 

одного агрегата где-то на компрессорной стан-

ции и он уже тянет рассогласование работы 

всего газопровода.. 

— Скажите, первые годы, хватало ли 
газа на экспорт? 

— Первые годы «Союз» практически не 

работал в проектном режиме. На проектную 

мощность он вышел только в 1982 году. Это 

было связано с тем, что между странами не 

было законтрактовано проектных объемов газа, 

и ресурсов тоже — все внатяжку. Например, с 

Оренбурга весь газ в Новопскове направлялся 

на нужды внутринних потребителей, то есть 

завод по очистке не дорабатывал. А газ, который 

приходил из Александрова гая на Новопсков, 

подавался на «Союз». 

— Как рядовые чешские граждане и 
представители СМИ отреагировали на 
строительство газопровода «Союз»? 

— В прессе писали про акцию строитель-

ства межгосударственного газопровода. Писали 

и очень активно как центральные газеты, так 

и заводские, издавались также воспоминания 

монтажников. Строительство газопровода 

«Оренбург — Западная граница» началось еще 

в то время, когда я работал в Чехословакии. 

Такая акция вызвала очень большой интерес, 

поскольку Чехословакия тоже строила участок 

этого газопровода на территории Российской 

Федерации. Запомнилось, что с завода, на кото-

ром я работал, было много желающих поехать 

на монтаж компрессорных цехов. 

— Магистральный газопровод «Урен-
гой-Пома ры-Ужгород». Как все начина-
лось?

— Мне довелось принимать участие в 

строительстве газопровода УПУ практически с 

нуля, с выбора площадок под КС. Я весь период 

строительства работал главным инженером ПО 

«Экспорттрансгаз» (позже «Черкассытрансгаз» 

— ред.). С самого начала были взяты высо-

кие темпы на этой стройке. Было принято 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР об организации строительства этого газо-

провода, установлены жесткие сроки, которые 

постоянно контролировались на всех уровнях. 

Я бы сказал, что этот газопровод строила вся 

страна. Оперативно решались все вопросы: 

отвод земель под строительство, финансирова-

ние, проектирования, комплектации оборудо-

ванием и материалами. Один пример о темпах 

строительства. При выполнении изоляционно-

укладочных работ на линейной части техноло-

гические потоки выполняли за световой день 

в летний период до одного километра укладки 

трубопровода. А на территории Украины рабо-

тало 6 таких потоков. Представьте себе — в 

сутки 6 км газопровода только на территории 

Украины. Такими же высокими темпами строи-

лись и компрессорные станции, на которых 

впервые в нашей практике устанавливались 

ГПА большой единичной мощности (25 МВт). 

Было трудно, но интересно. Была цель, было 

Валентин Коломеев (второй слева) с коллегами на одной из компрессорных станций Валентин Коломеев (второй слева) с коллегами на одной из компрессорных станций 
магистрального газопровода «Союз» магистрального газопровода «Союз» 

Демонстрация газоперекачивающих агрегатовДемонстрация газоперекачивающих агрегатов
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желание работать, на всех уровнях трудились 

высококлассные профессионалы. Я часто вспо-

минаю эту стройку. К сожалению то поколение 

газовиков и строителей в большинстве уже ото-

шло от активной производственной жизни, а 

некоторых уже нет среди нас. 

— Что послужило следующим трам-
плином?

— В 1985 г. меня направили на учебу в 

Академию народного хозяйства при Совете 

Министров СССР на двухгодичный срок обуче-

ния с отрывом от производства. Академия гото-

вила руководителей по управлению народным 

хозяйством. 

— Повлияла ли учеба в Академии на 
Ваш карьерный рост? 

— Ну естественно, не только на карьерный 

рост и на общую образовательную составля-

ющую. Я получил представление об управле-

нии большими коллективами, предприятиями, 

отраслями. В Академии подготовка руководя-

щих кадров была очень высока, нам читали лек-

ции академики, президент Академии наук. 

Когда стал вопрос о распределении. Мне 

довелось проходить собеседование у Виктора 

Черномырдина, который на то время руково-

дил Министерством газовой промышленности. 

В процессе собеседования, я высказал свое 

желание вернутся в Черкассы. Такая пози-

ция была чисто житейская, все таки два года 

без семьи. На что мне министр ответил, что 

меня готовили не для того, что бы я возвра-

щался в Черкассы. Виктор Степанович сказал, 

что Владимир Максимов ждет меня в Киеве, в 

Укргазпроме. Когда приехал в Укргазпром была 

вакансия заместителя генерального директора 

по капитальному строительство. До этого, на 

этой должности был очень хороший специалист, 

80-летие которого мы недавно отмечали — 

Борис Белкин. Он попал в опалу, был отстранен 

и работал начальником профильного отдела. Ну 

и Владимир Максимов предложил мне занять эту 

должность, я согласился. Проработал я недолго 

поскольку желание вернутся в эксплуатацию 

у меня преобладало. И когда в Киевтрансгазе 

тогдашний директор Владимир Когунь уехал 

в Афганистан, я пошел на выборы вместе с 

Иваном Сиренко. Лучший друг стал моим кон-

курентом. Коллектив выбрал меня, и я прора-

ботал несколько лет генеральным директором 

Киевтрансгаза. 

Около года пришлось поработать первым 

заместителем председателя государственного 

комитета по нефтяной, газовой и нефтеперера-

батывающей промышленности Украины. 

После реструктуризации Укргазпрома, мне 

предложили должность первого заместителя 

руководителя ДК «Укртрансгаз», где я и прора-

ботал до выхода на пенсию. 

— Что бы Вы хотели пожелать следую-
щему поколению газовиков?

Я бы хотел пожелать новому поколению, 

прежде всего преданности отрасли! Учитывая, 

что газовая отрасль очень фондоемкая и науко-

емкая, тут нужны профессиональные знания, 

поэтому, на мой взгляд, дилетантам у нас нет 

места. Желаю работать над собой и достичь 

успехов в развитии газотранспортной системы 

Украины. Надеюсь, что ГТС Украины еще мно-

гии годы будет востребована как для газоснаб-

жения так и для обеспечения транзита газа в 

Европейские страны.

— Валентин Николаевич, в канун Вашего 
70-летнего юбилея разрешите от коллек-
тива редакции нашего журнала поздра-
вить с Днем рождения, пожелать крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. ТТ

Биографическая справка ТТ 
Коломеев Валентин Николаевич
Родился 24 октября 1942 года в с. Кореневое Кореневского 

района Курской области. В 1965 году окончил Брянский институт 
транспортного машиностроения по специальности турбиностро-
ение, а в 1987 г. — Академию народного хозяйства при Совете 
Министров СРСР. 

Коломеев В.Н. известный в Украине специалист в области 
транспорта газа. В 1988-1991 гг. возглавлял управление маги-
стральных газопроводов «Киевтрансгаз». При его непосред-
ственном участие построены и выведены на проектный режим 

магистральные транзитные газопроводы «Союз», «Уренгой — Помары — Ужгород», 
«Прогресс». Реализовано ряд принципов новых решений при проектировании и строи-
тельстве компрессорных станций. Также был построен магистральный газопровод 
«Елец — Курск — Кривой Рог», введены на полную мощность Роменская КС (1989 г.), 
магистральный газопровод «Тула — Шостка — Киев» (1992 г.). 

З 1994 по 1995 исполнял обязанности главы правления АО «Укргазпром». 
С 1996 г. — член правления АО «Укргазпром». С 1999 по 2006 гг. работал пер-

вым заместителем руководителя ДК «Укртрансгаз». Коломееву В.Н. присвоено звание 
«Заслуженный работник промышленности Украины», лауреат Государственной премии 
в области науки и техники, награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени, Почетной грамо-

той и отличием І, ІІ ступени НАК «Нафтогаз Украины». 
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Выступление Валентина Коломеева на церемонии сварки первого стыка Выступление Валентина Коломеева на церемонии сварки первого стыка 
реконструкции магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».реконструкции магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».
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— Петре Михайловичу, що для Вас 
стало поштовхом у виборі професії газо-
вика?

— Навчаючись в середній школі (1944-

1946 рр. — ред.) було у мене бажання стати 

інженером. А вибрати майбутню професію 

допомогла мені рекламна агітація в при-

ймальній комісії Львівської політехніки, про 

створення нового факультету — нафтового 

(так він тоді називався). Один із виклада-

чів нафтового факультету розповів нам про 

велику перспективу цього факультету, яка 

мені припала до душі. І я прийняв рішення 

поступати і навчатися на цьому факультеті, 

спеціальність я вибрав — розробка нафто-

вих і газових родовищ.

— Яким запам’ятався перший рік 
роботи після закінчення університету?

— Перше робоче місце після закін-

чення Львівської політехніки — трест 

«Укргазвидобування», який був розташова-

ний у м. Стрий. Головний інженер тресту 

Володимир Чепіль запропонував мені поса-

ду інженера виробничо-технічного відділу, 

а через півроку я став начальником відділу. 

Трест «Укргазвидобування» на той час був 

багатопрофільним підприємством, яке видо-

бувало і транспортувало газ, здійснювало 

капітальний і підземний ремонт свердловин, 

а також будівництво та ремонт промислових 

об’єктів. 

Перший рік моєї праці був надзвичай-

но насичений, для мене це була робота в 

кабінеті і праця на промислових об’єктах, 

де я навчався і навчав інших. Моїми вчите-

лями в цей період були головний інженер 

тресту — Володимир Чепіль, головний інже-

Петро Натина — 
газовик за покликанням!
26 вересня 2012 року Петро Михайлович Натина відзначив славний 85-літній ювілей. 

З ветераном галузі зустрілись представники нинішнього покоління газовиків Андрій Романко 

та Євген Доскоч, яким ювіляр в інтерв’ю розповів про свій життєвий шлях та роботу у газовій 

промисловості. 

А. О. Романко
УМГ «Львівтрансгаз»
Є. Р. Доскоч
Стрийське ВУПЗГ

Довідка ТТ 
Натина Петро Михайлович
Народився 26 вересня 1927 року у с. Пукеничі Стрийського району Львівської області. 

У 1951 р. закінчив Львівський політехнічний інститут. 
З 1952 по 1953 р. Петро Натина працював на посадах старшого інженера, начальника 

виробничо-технічного відділу тресту «Укргазвидобування» об’єднання «Укргаз». 
З 1953 по 1972 р. Петро Михайлович був головним інженером газопромислу №1 тре-

сту «Укргазвидобування», начальником Дашавської дільниці Стрийського укрупненого 
газопромислу об’єднання «Укргаз», начальником Більче-Волицької дільниці, началь-
ником виробничо-технічного відділу, начальником виробничо-диспетчерської служби 
Стрийського газопромислового управління. 

З 1972 по 1991 р. — головний інженер-заступник директора ВО «Львівтрансгаз». 
З 1991 по 1998 р. працював на посаді заступника начальника відділу з експлуатації 

підземних сховищ газу та видобування газу. 
З 1999 по 2004 р. очолював виробничий відділ філії «Львівгазвидобування» Дочірньої 

компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». 

На знімку (зліва направо): На знімку (зліва направо): 
Ярослав Кривко, Петро Натина, Володимир Чепіль.Ярослав Кривко, Петро Натина, Володимир Чепіль.
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нер Угерського газопромислу Мирон Заяць, 

головний геолог тресту Віра Тихомірова, 

інженер контрольно-вимірювальних прила-

дів Роман Закаляк, слюсар КВП Володимир 

Багрій в Дашаві, яким я щиро вдячний. Вони 

прищепили мені любов до праці та про-

фесії «газовика», і тільки наполеглива праця 

дала мені можливість стати фахівцем газової 

справи. 

У період 60-70-х років минулого століття 

газові об’єкти Прикарпаття були чи не осно-

вними в Україні, так би мовити передовою 

газової промисловості того часу. 

— Які задачі доводилось вирішувати? 
Справді період 60-70 років минулого сто-

ліття — це роки великого підйому в розви-

тку газової індустрії України та Стрийського 

газопромислового управління зокрема; 

це закінчення облаштування Угерського і 

Більче-Волицького родовищ. 

Крім того, будувались та вводились в 

експлуатацію нові газопроводи. Для забез-

печення нормативної якості газу також були 

побудовані установки з осушування газу в 

Комарно для Рудківського родовища та в 

Хідновичах. Побудовані компресорні станції 

в Тернополі, Рогатині, Долині, Ковелі, Сокалі 

та Бібрці.

Було побудовано більше сотні 

газопроводів-відводів та ГРС для газифікації 

населених пунктів (міст та сіл) Львівської, 

Тернопільської, Волинської та Рівненської 

областей. 

Наступні роки нашої діяльності були 

спрямовані на розбудову підземних схо-

вищ газу в відпрацьованих родовищах, 

зокрема Дашавське, Угерське, Опарське 

та Більче-Волицьке ПСГ. Поряд із будівни-

цтвом промислових об’єктів будувались 

житлово-побутові об’єкти. Зокрема, житлові 

будинки в Стрию, Львові, Тернополі, Ковелі, 

Рівно, Хідновичах, в Кам’янці-Бузькій, Сокалі 

та Бібрці. Лікувальні центри в місті Стрий, 

санаторій в Моршині, база відпочинку в 

Карпатах.

Тому великий пласт роботи доводилось 

проводити з розробки та видачі проектним 

організаціям завдань на проектування будів-

ництва об’єктів виробничого та соціального 

призначення.

— Яке, на Вашу думку, найбіль-
ше досягнення газової промисловості 
України? 

— На період незалежності України можна 

віднести те, що колектив Укртрансгазу під-

тримує газотранспортну систему в задо-

вільному технічному стані. На належному 

рівні проводяться діагностичні обстеження 

лінійної частини газопроводів, компресор-

них станцій. Значно поліпшено облік газу на 

ГРС та пунктах передачі газу європейським 

країнам.

— Що би Ви хотіли побажати наступ-
ним поколінням газовиків?

— Наступному поколінню газовиків 

бажаю наснаги до праці, любити свою про-

фесію. Постійно удосконалювати свій про-

фесійний рівень. Модернізувати газотран-

спортну систему до європейських стандар-

тів. Забезпечувати надійний транзит росій-

ського газу країнам Європи. Забезпечити 

використання підземних сховищ газу під час 

транзиту російського газу в Європу. Спільно 

з Європейськими країнами і Росією роз-

робити програму використання Української 

газотранспортної системи, в тому числі і 

ПСГ, на 20-25 років з метою гарантії транзиту 

російського газу Європейським країнам.

Петре Михайловичу, від імені колективу 

УМГ «Львівтрансгаз» вітаємо Вас з прекрас-

ним ювілеєм. Бажаємо Вам міцного здоров’я 

на многая літа! ТТ

СПОГАДИ ПРО ВЧИТЕЛЯ І НАСТАВНИКА
Михайло Деркач, ветеран галузі
На початку 70-х років минулого століття, будучи 

на посаді начальника виробничо-технічного від-
ділу Стрийського газопромислового управління 
Петро Михайлович вів курс виробничого навчання 
в Стрийській середній школі №2, де готували на 
той час операторів з видобування газу. Серед його 
учнів в цей час був і я. Пригадую його ґрунтовні 
лекції із теоретичних основ дисципліни із газової 
справи, а також його людяне і одночасно вимогли-
ве ставлення до учнів. Можливо його приклад став для мене визначальним у виборі 
подальшої життєвої дороги.

У 1972 році Петро Михайлович стає головним інженером Стрийського газопромис-
лового управління. На цей час видобуток газу в регіоні почав знижуватись, а натомість 
почав зростати транзит газу через Україну. Керівництво Стрийського газопромислово-
го управління на чолі із начальником Ярославом Кривко і головним інженером Петром 
Натиною внесли пропозицію про зміну профілю роботи підприємства із газовидобув-
ного на газовидобувний і газотранспортний. Ця ініціатива була підтримана і підпри-
ємство дістало назву Стрийське управління по видобутку і транспортуванню газу, яке в 
1975 році із ініціативи його керівництва було перебазовано до Львова. 

У другій половині 80-х років інженерно-технічний склад підприємства на чолі з 
Петром Натиною разом із профільною наукою пропонують використати резервуари 
відпрацьованих до різної степені газових родовищ для підземного зберігання газу як 
резерву для покриття нерівномірності споживання в Україні та страхування транзиту 
його до Європи.

Такі ініціативи були підтримані по всій вертикалі галузі і почалася велика та цікава 
робота. Розпочалося дослідно-промислове закачування газу в родовища, технологічне 
проектування сховищ, виготовлення технічних проектів облаштування. На всіх цих 
дільницях Петро Натина проявив себе як талановитий інженер, прекрасний керівник, 
організатор і учитель. 

З роси і води Вам, шановний Петре Михайловичу!

Петро Натина (в центрі) разом з друзями та колегамиПетро Натина (в центрі) разом з друзями та колегами
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Починаючи з 2001 року, фестивальний 

рух художньої самодіяльної творчості 

працівників ДК «Укртрансгаз» поступово 

набирає все більших обертів. З кожним конкур-

сом у виробничих колективах Компанії свої та-

ланти демонстрували нові та вже знані виконавці 

— аматори та майстри народно-прикладного ми-

стецтва. Кращим з кращих щороку, напередодні 

професійного свята, на рівні із запрошеними 

зірками сучасної естради аплодували столичні 

зали Національного палацу мистецтв «Україна», 

Національної опери та Жовтневого палацу. 

Проте побачити їх виступ мали змогу лише 

обрані. Ось чому два роки тому виникла ідея 

організувати концертний тур за участю лауреатів 

чергового фестивалю у філіях Компанії. Задуму 

судилося здійснитися лише цього року завдяки 

підтримці директора Компанії Сергія Вінокурова, 

який підписав розпорядження щодо проведен-

ня довгоочікуваного для багатьох культурно-

масового заходу з метою підтримки творчих 

ініціатив працівників Компанії. А натхненником 

небувалого за розмахом туру виступив началь-

ник департаменту з загальних та соціальних пи-

тань Микола Табак. Два місяці тривали підготовчі 

та організаційні роботи. І ось нарешті свято роз-

почалося.

ДЕНЬ ПЕРШИЙ. ДОНЕЦЬК
Гостинна земля Донбасу першою зустрі-

ла лауреатів Сьомого фестивалю-конкурсу 

художньої самодіяльної творчості працівни-

ків ДК «Укртрансгаз» 03 вересня 2012 року. 

Сорок п’ять учасників туру, а це працівники 

філій УМГ «Донбастрансгаз», «Харків трансгаз», 

«Черкаситрансгаз», «Прикар паттрансгаз», 

«Київтрансгаз», «Львівтрансгаз», ВРТП 

«Укргазенергосервіс», Управління «Укр газ тех-

зв’язок» та апарату ДК «Укртрансгаз» дарува-

ли своє високе мистецтво майже 300 колегам 

— газовикам з Донбастрансгазу. Упродовж 

двох годин тривало дивовижне свято на сцені 

Донецького музично-драматичного театру 

для звичайних робітників, ветеранів праці УМГ 

«Донбастрансгаз», а також поважних гостей. 

Ведучий концертів у цьогорічному турі Любомир 

Белей, який беззмінно проводить наші фести-

валі в м. Яремче на Прикарпатті, вже майже 

став членом творчого колективу працівників ДК 

«Укртрансгаз». 

Усі присутні поринули у дивовижний світ 

чаруючого мистецтва. Першим, як і годиться, 

виступив господар — легенда фестивального 

руху, учасник усіх семи фестивалів та неоднора-

зовий переможець, володар колоритного бари-

тону — пенсіонер Новопсковського проммай-

данчика Луганського ЛВУМГ — Валерій Бородін. 

Завзяті у праці — 
талановиті в мистецтві!

І. В. Юрченко
ДК «Укртрансгаз»

Творчість працівників нашої Компанії дивує, зачаровує, надихає! У цьому мали змогу 

пересвідчитись газовики у різних куточках нашої держави завдяки концертному туру за участю 

лауреатів VII фестивалю художньої самодіяльної творчості працівників ДК «Укртрансгаз».

Фінал концертної програми у м. КременчукФінал концертної програми у м. Кременчук
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Пісня «Мова» на слова і музику Володимира 

Качинського (до речі, земляка виконавця), яка 

була йому люб’язно подарована самим автором, 

спричинила справжній фурор серед вдячної 

глядацької аудиторії. Бо лише рідна українська 

мова і є тим єдиним джерелом, яке наповнює 

нашу душу любов’ю до рідного краю, об’єднує 

Прикарпаття і Донбас, Полісся і Таврію, надає 

наснагу та відчуття теплої домівки. У виконан-

ні господарів — чоловічого тріо Луганського 

ЛВУМГ у складі Ігоря Кравцова, Володимира 

Мозговенка та Василя Верховодова пролунала і 

наступна пісня «Козацька похідна», а наприкінці 

концерту і жартівлива «Наша Галя». Окрасою 

програми господарів, безумовно, став іскро-

метний виступ жіночого тріо з Первомайського 

ЛВУМГ у складі: Старшиніної Марини, Дешко 

Наталії та Харькової Оксани. Дівчата просто заво-

рожили всіх чоловіків у залі своєю неповторною 

жіночою вродою та позитивною енергетикою. 

Кожному виступаючому шанувальники дарува-

ли букети квітів, схвальні оплески, неодноразово 

лунали вигуки «браво!». 

ДЕНЬ ДРУГИЙ. СВЯТО В ХАРКОВІ
Наступ ного дня на виступ наших артистів 

вже чекав УМГ «Харківтрансгаз». Цього разу свої 

двері глядачам відчинив Центральний будинок 

науки і техніки Харківської дирекції залізничних 

перевезень. Повний аншлаг у глядацькій залі. 

І знову наші артисти відчули творчий тріумф. 

Учасники концерту — господарі слобожанської 

землі — співаки-красені: Володимир Жебко, 

Андрій Панасюк, Ігор Соколов-Карій та Віталій 

Іванов, а також чарівні, тендітні дівчата з диво-

вижної сили вокалом Аліна Литвин та Анна 

Шатило (Пролетарське ВУПЗГ) та першокласний 

гітарист Сергій Босенко (Харківське ЛВУМГ) про-

демонстрували глядачам 7 номерів із 30 про-

грамних. Сольні виступи змінювали ансамблеві: 

ВІА, тріо, квартет, дует. Вражало розмаїття жанрів: 

від міського романсу та вже класичної «Червоної 

рути» до драйвової сучасної попмузики. 

ТРЕТІЙ ДЕНЬ ТУРУ. 
МІСТО КРЕМЕНЧУК

Найприємнішим для стомлених щоденними 

тривалими переїздами учасників стала зустріч 

з Валерієм Тартаковським — головою Об’єд-

наного профкому УМГ «Черкаситрансгаз», яка 

відбулася уже вночі. Він особисто зайнявся 

розселенням учасників у готелі, бо вранці на 

них чекав наступний концерт. Цього разу в 

залі Палацу культури «Нафтохімік» зібрались 

близько 250 працівників із Золотоніського, 

Олександрівського, Кременчуцького ЛВУМГ, 

БМФ «Укргазпромбуд» та гості свята. 

Про вокальний дует у складі рідних брата 

та сестри Андрія Розчіса та Інни Зубрицької 

(ГКС «Гусятин» Барського ЛВУМГ) зворушені до 

сліз глядачі будуть пам’ятати ще довго. Пісня 

«Посвята батькам» у їхньому проникливому 

виконанні випромінювала стільки любові та 

тепла до батьків, що в залі ще довго не стихали 

схвальні оплески. Впродовж усього туру програ-

ма концерту майже не змінювалася. Але завер-

шувати кожен концерт завжди випадала честь 

представникам УМГ «Черкаситрансгаз». «Гімн 

Нафтогазу» (муз. Олега Слободенка, сл. Галини 

Дишеневич) у виконанні їхнього вокального 

ансамблю та всіх учасників заходу щоразу ство-

рював у залі атмосферу емоційного піднесення. 

Та все ж таки фінальним акордом дійства цього 

дня стало привітання з 30-річним ювілеєм одно-

го з найталановитіших і найяскравіших вико-

навців творчого колективу Компанії — співака 

та акордеоніста-віртуоза Андрія Берездецького 

(УМГ «Львівтрансгаз»). 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ. БОЯРКА
Шостого вересня свято пісні завітало в 

Київтрансгаз. Не дивно, що проходило воно 

в м. Боярка, де зосереджено одні з найбіль-

ших виробничих філій ДК «Укр трансгаз»: 

ВРТП «Укргазенергосервіс», НВЦТД «Техдіагаз», 

Управління «Укргазтехзв’язок» та Боярське 

ЛВУМГ УМГ «Київтрансгаз». 

З особливим натхненням виконали свої 

твори виконавці-господарі: співачка, яка вже має 

безліч шанувальників та багатий творчий досвід 

на кращих концертних сценах країни — Вікторія 

Шпаковата (УМГ «Київ транс газ»), Анатолій 

Мельник (Управ ління «Укргазтехзв’язок»). 

Окрасою концерту став і сольний виступ спі-

вачки з незабутнім вокальним тембром Анни 

Чорно бривцевої (ВРТП «Укргазенергосервіс»). 

Окреме слово заслуговує вокальний квартет 

ВРТП «Укргазенергосервіс» у складі: Євгена 

Растор гуєва, Романа Каршневича, Ігоря-Романа 

Мату шевського та Назара Солтана. Саме ці кре-

мезні чоловіки, що заспівали жартівливу пісню 

«Там за лісом», прийшлися до вподоби головно-

му режисерові урочистого концерту, присвяче-

ного Дню працівників нафтової, газової та нафто-

переробної промисловості України, Народному 

артисту України — Анатолію Солов’яненку. Цей 

концерт відбувся цього ж дня в Національному 

палаці мистецтв «Україна». Єдиним творчим 

колективом ДК «Укртрансгаз», якому випала 

честь виступити на сцені столичної «України» 

цього року, став цей квартет. 

ДЕНЬ П’ЯТИЙ. ФІНАЛ
Концерт в апараті ДК «Укртрансгаз» сьомого 

вересня був завершальним. Офіційну частину 

урочистостей із привітальним зверненням до 

працівників розпочав директор Компанії Сергій 

Вінокуров. За традицією кращі виробничники 

були відзначені нагородами ДК «Укртрансгаз» 

та нагородами Центральної Ради профспіл-

кок працівників нафтогазової промисловості 

України. А вже потім теплі та щирі оплески 

дарували глядачі артистам — господарям-

працівникам апарату ДК «Укртрансгаз».

Рукоплескав зал і представникам 

УМГ «Львів  трансгаз» — вокальному квар-

тету Комар нівської ВТС Бібрського ЛВУМГ у 

складі Степана Хміля, Володимира Савчака, 

Зеновія Білика та Андрія Пирога. Вже багато 

років колективом керує досвідчений музикант 

Степан Хміль, який має великий творчий доро-

бок як власних хорових творів, так і диск із 

записом творів відомих композиторів-класиків 

у виконанні хору «Передзвони» колишнього 

Комарнівського ЛВУМГ. 

Митці з Прикарпаттрансгазу, як завжди, висту-

пили блискуче. Додала позитиву пісня «Солодкі 

ночі» у виконанні вокального тріо у складі улю-

бленців не лише глядачів, а й усіх учасників туру 

— Степана Щеглюка, Івана Микитина та Павла 

Питлиха. Щиру посмішку викликали гуморески 

Павла Глазового у виконанні майстра худож-

нього слова Миколи Федоришина. Самобутній 

співак Ігор Івасів своїм виступом прикрасив 

би не лише кращі сцени України, а й без пере-

більшення, кращі сцени світу. І його сольний 

виступ з піснею «Козаченьки», і дует («Живу для 

тебе» мовою оригіналу) зі співачкою, перлиною 

Прикарпаття Анною В’яловою — зразки най-

вищої виконавської майстерності. Глядачі мали 

щасливу нагоду побачити Анну В’ялову на сцені 

вдруге з колоритною піснею «Карпати», вже як 

солістку ВІА «Край» у складі Олексія В’ялова, 

Геннадія Уварова та Володимира Байгерича. 

Свято добігло свого кінця. Воно залишило і 

учасникам, і глядачам безліч щасливих хвилин. 

Дивувало перевтілення звичайних виробнич-

ників, серед яких були і оператори з дослі-

дження свердловин ВУПЗГ, і слюсарі з ремон-

ту технологічних установок ГКС, і оператори 

ГРС та оператори з видобування нафти і газу 

ВУПЗГ, і трубопровідники лінійні, і бухгалтери, 

і економісти, і юристи та інженерно-технічний 

персонал у майже професійних артистів, які 

дарували своїм колегам лише радість. У вільний 

від виступів час вони дружньо спілкувалися, 

обговорювали виробничі будні, ділилися досві-

дом та пишалися здобутками своїх трудових 

колективів. І це ще один доказ того, що мисте-

цтво так само, як і спільна виробнича діяльність, 

може об’єднати, згуртувати, захопити та надати 

наснагу кожному працівнику нашої багатоти-

сячної Компанії. ТТ

Вокальний квартет ЧеркаситрансгазВокальний квартет Черкаситрансгаз
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Сьогодні в Укртрансгазі сформовано си-

стему корпоративного спорту як еле-

мент бізнес-культури, є важливою скла-

довою іміджу Компанії. Корпоративний спорт 

націлений не лише на поліпшення здоров'я 

співробітників, але і на підвищення командно-

го духу персоналу.

Так, з 29 по 31 серпня 2012 року на спор-

тивній базі «Святошин» пройшла IX спарта-

кіада працівників УМГ «Київтрансгаз», в якій 

взяли участь 300 співробітників з 9 структур-

них підрозділів та апарату філії.

На спартакіаді були присутні керівники 

ДК «Укртрансгаз»: Василь Крупка, Богдан Ба бій, 

Микола Табак, Олександр Сєргєєв; УМГ «Київ-

трансгаз»: Володимир Рудко, Юрій Ступа, 

Валерія Романова, Ярослав Марчук; Централь-

ної Ради профспілки нафтогазової промисло-

вості: Володимир Дмитришин та інші гості.

Як повідомив директор УМГ «Київтрансгаз» 

Володимир Рудко, метою проведення такого 

спортивного свята є широке залучення пра-

цівників до занять фізичною культурою та 

спортом, зміцнення їх здоров’я через систему 

масових спортивних змагань.

За результатами командних змагань з 

гирьового спорту, настільного тенісу, пла-

вання, легкої атлетики, волейболу, футзалу 

— перше, друге та третє місце завоювали 

команди Красилівського, Яготинського ліній-

ного виробничого управління магістральних 

газопроводів та апарату Київтрансгаз.

«Кожний структурний підрозділ та апарат 

управління серед своїх співробітників пред-

ставили найкращих спортсменів», — зазна-

чив голова об’єднаного профсоюзного комі-

тету працівників УМГ «Київтрансгаз» Ярослав 

Марчук.

Під час спартакіади, окрім запеклої спор-

тивної боротьби, було організовано активний 

вечірній відпочинок, який згуртував учасників 

змагання у велику дружню сім’ю.

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ПРИЗЕР
Нашій Компанії, безумовно, є ким пиша-

тись — спортивна команда працівників, які 

систематично вдосконалюють свої навички та 

вміння на корпоративних спартакіадах. Але не 

всі знають, що серед спортивного потенціалу 

Компанії є справжній олімпійський чемпіон 

— Євген Богодайко, син нашої колеги з БМФ 

«Укргазпромбуд». 

Євген востаннє засвідчив це своїми нео-

дноразовими перемогами на літніх Пара-

олімпійських іграх, блискуче виборовши три 

медалі: одне золото та два срібла.

9 вересня 2012 року в Лондоні стартува-

ли XIV літні Паралімпійські ігри. Спортивні 

змагання розпочались запекло. Учасники зі 

166 країн долучились до Ігор, аби вибороти 

переможну вітку слави. Особливо втішною 

XIV Параолімпіада стала для українських 

спортсменів та їхніх відданих вболівальни-

ків. Наші спортсмени показали рекордний 

успіх: 84 медалі було блискуче виборено 

у Лондоні. Серед них — 32 золотих! Таким 

чином, Україна на міжнародних змаганнях 

параолімпійців посіла почесне четверте 

місце, пропустивши вперед Китай, Росію та 

Велику Британію.

Україну на Іграх представили 155 спортс-

менів у 12 видах спорту, серед них Євген 

Богодайко — золотий призер з комплексного 

плавання на 200 метрів, срібний призер із 

запливу на 100 метрів на спині та 50 метрів 

батерфляєм.

Успіх Великих Змагань став ближчим для 

кожного із нас завдяки Євгену Богодайку, 

18-річному хлопцеві з величезним потенціалом, 

силою духу та безмежною жагою до перемог. 

Спорт — важлива складова 
корпоративної культури
Нашій Компанії, безумовно, є ким пишатись — спортивна команда працівників, які 

систематично вдосконалюють свої навички та вміння на корпоративних спартакіадах. 

Але не всі знають, що серед спортивного потенціалу Компанії є справжній олімпійський 

чемпіон — Євген Богодайко, син нашої колеги з БМФ «Укргазпромбуд». 

О. В. Грицюк
ДК «Укртрансгаз»

Волейбольні змагання під час IX Cпартакіади працівників УМГ «Київтрансгаз»Волейбольні змагання під час IX Cпартакіади працівників УМГ «Київтрансгаз»
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Народився Євген 1994 року в Полтаві. 
Усміхнений, сонячний і безтурботний ясноокий 
хлопчик пильно дивиться з дитячих світлин. 
На одному фото Женя з велосипедом, на 
іншому — з ранцем квапливо йде до школи, 
на наступному — він справжній водій авто. 
Дитинство хлопчика було цікавим і барвистим. 
Велика заслуга тому — турбота мами Світлани 
Володимирівни та люблячої бабусі.

Як же почався той зірковий шлях успіху 
Жені, який сьогодні вилився у десятки перемог, 
медалей та грамот? 

Мабуть, життєвий досвід Євгена Богодайка 
є яскравим прикладом того, як випадок долі 
може зіграти вирішальну роль і докорінно 
змінити всю буденну круговерть. Життя — 
випадок долі.

«Сам я ніколи не хотів займатись плаванням, 
— говорить Женя. — Щасливий випадок звів 
мене з майбутнім тренером». 

Професійним спортом Євген до десяти 
років не займався. Фото хлопчика випад-
ково потрапило до рук майбутнього трене-
ра Сергія Калайди, який мав спільних знай-
омих із мамою Жені. Після цього тренер 
«озброївшись» фотографією Жені починає 
пошуки хлопця, і врешті знаходить Світлану 
Володимирівну, запросивши її з сином 
завітати до групи плавання.

«Мама взяла мене за руку і відвела в спорт-
комплекс. Так розпочалось моє спортивне 
життя пліч-о-пліч із першим тренером Сергієм 
Калайдою», — говорить Женя.

Таким чином, Євген Богодайко ось уже 8 
років безперервно пов’язує своє життя зі спор-
том, басейном.

«Плаванням Женя займається із десяти 
років, тренуючись по два рази на день. Це його 
найбільше захоплення, він цим живе», — гово-
рить мама Світлана Володимирівна.

Долаючи щодня водяні дистанції, Женя 
паралельно навчався у Росоманській гімназії, 
з лав якої вийшов нещодавно випускником. 
Серед інших уподобань паралімпійського при-
зера — музика, спілкування з друзями, про 
яких хлопець говорить з особливим теплом і 
трепетом, водіння авто.

Сьогодні Євген Богодайко — студент 
Полтав ської аграрної академії. Каже, що вчи-
тись подобається, хоча за гучними спортив-
ними перипетіями, у вир яких поринув з голо-
вою, розсмакувати справжнього студентсько-
го життя можливості ще не випадало.

Зараз Євген Богодайко «під опікою» трьох 
тре  нерів — Галини Бойко, Сергія Калайди та 
Іллі Калайди. Саме вони внесли вагомий вклад 
у спортивне майбутнє Євгена, тренуючи хлоп-
ця на доріжках полтавського спорткомплексу 
«Спартак».

Все ж таки, цікавою сторінкою життя хлоп-
ця виявились Паралімпійські ігри. Це не був 
перший досвід спортивних змагань Жені 
такого масштабного міжнародного рівня. 
Чемпіонат Світу 2010 року, Чемпіонат Європи 
2011 року збагатили скарбницю переможця 
золотом, сріблом та бронзою. За словами 
Жені, Лондон зустрів наших паралімпійців 

привітно. Спортсменів розмістили в комфор-
тних умовах «олімпійського села», де вони 
жили в блоках по три кімнати. Спортсменів-
учасників Ігор з інших країн Євген знає не 
один рік. Чемпіонат Європи, різні етапи Кубку 
світу не раз зводили їх разом. Таким чином, 
Параолімпіада стала місцем міжнародної 
дружби. Так, привітні паралімпійці з Китаю 
та Німеччини, за словами Євгена Богодайка, 
стали його хорошими товаришами і навіть 
підтримкою.

«Враження від Паралімпійських ігор хороші. 
Атмосфера була дуже насиченою, адже події 
обертались навколо кращих атлетів світу, які 
йшли до цієї участі не один рік», — піднесено 
розповів Євген.

Мільйони українських вболівальників, 
родичі та близькі друзі були постійною 
підтримкою Євгена Богодайка в Україні. З 
теплом та усмішкою розповідає Женя про 
свою найвідданішу підтримку — батьків, бабу-
сю та кохану дівчину, які переживали не менш 
емоційно кожний заплив разом із Женею.

Держава пишається своїм чемпіоном. 17 
вересня Президент України та прем’єр-міністр 
привітали переможців. Окрім грошових наго-
род, призерів наділили державними нагорода-
ми: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Подякою 
Кабінету Міністрів України.

Дві золотих, три срібних та одна бронзо-
ва медаль Чемпіонату світу 2010 року, вісім 
золотих та дві срібних медалі Чемпіонату 
Європи 2011 року, а тепер і три медалі Пара-
лім пійських ігор — блискучий початок вели-
кого спортивного шляху міжнародного рівня 
Євгена Богодайка.

Нам же залишається привітати Женю та 
його близьких із блискучим успіхом, захоплю-
ватись його титанічною працею та незмірною 
силою духу і побажати майбутніх зіркових 
перемог та звершень на життєвому і спортив-
ному шляху. ТТ

Паралімпійські чемпіони з плавання. Паралімпійські чемпіони з плавання. 
Євген Богодайко (крайній зліва) — срібний призерЄвген Богодайко (крайній зліва) — срібний призер
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Петру Пателюху — 70 років!
Петро Іванович Пателюх народився 14 жовтня 1942 

ро ку у с. Зарудьє Зборовського району Тернопільської 
області. У 1964 році закінчив Львівський політехнічний 
інститут. З 1965 по 1966 р. працював лінійним май-
стром, дис петчером у Сєвєродонецькому райуправлінні 
газо про водів Донецького управління магістральних 
газопроводів. 

З 1966 по 1999 р. пройшов шлях від старшого інженера 
до заступника генерального директора ДП «Донбас-
трансгаз». 

З 1999 по 2008 р. працював першим заступником дирек-
тора — головним інженером УМГ «Донбастрансгаз». 

За особистої ініціативи Петра Івановича збудовані та 
введені в дію перша і друга черги газопроводу «Донецьк-
Маріуполь», газопроводи «Донецьк-Краматорськ», «Луганськ-Лисичанськ»; газопроводи-
відгалуження до міст Ізюм, Старобєльськ, Краснодон, Ялта, Новопсков. 

Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, Почесною 
грамотою НАК «Нафтогаз України», Почесною відзнакою НАК «Нафтогаз України» І ступеня, 
знаком «Лідер паливно-енергетичного комплексу України». 

Має почесні звання «Заслужений працівник промисловості України», «Відмінник газової 
промисловості». 

Від імені редакційної ради журналу «Трубопровідний транспорт» щиросердечно вітаємо 
Петра Івановича з прекрасним ювілеєм, зичимо міцного здоров’я та родинного затишку. 
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