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 З повагою редакція журналу  З повагою редакція журналу 
«Трубопровідний транспорт»«Трубопровідний транспорт»



1Трубопровiдний транспорт | Cпецвипуск 2012

З
М

ІС
Т

с. 12с. 12

с. 4с. 4

с. 8с. 8

с. 26с. 26

Вітальне слово

ПРИВІТАННЯ МІНІСТРА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ ЮРІЯ БОЙКА З НАГОДИ ГАЛУЗЕВОГО СВЯТА ....................................................2

Вітаємо

НАГОРОДИ — КРАЩИМ! ...................................................................................................................3

Актуальне інтерв’ю

ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН:

«Наша страна сможет полностью обеспечить себя газом!» .................................... 4-7

Досягнення

СЕРГІЙ ВІНОКУРОВ:

«2012 — рік внутрішніх перетворень у Компанії. Ми змінюємося: колектив 

стає професійнішим, наша діяльність — прозора та ефективна».......................8-11

Тема номера

ДАЦЮК А.В.

Об’єднаному диспетчерському управлінню ДК «Укртрансгаз» — 

45 років! ....................................................................................................................................... 12-17

СОРОЧЕНКО Д.М.

Нормативно-аналітичному центру ДК «Укртрансгаз» — 

45 років! ....................................................................................................................................... 18-25

Погляд у минуле

САВКІВ Б.П. 

Становлення магістрального транспорту газу в Україні....................................... 26-31

Вітаємо

НАГОРОДИ — КРАЩИМ! Продовження ..........................................................................32-37



Трубопровiдний транспорт | Cпецвипуск 20122

Привітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України Привітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України 
з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Україниз нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

Шановні колеги! Дорогі друзі!Шановні колеги! Дорогі друзі!
Щиро вітаю вас з Днем працівників нафтової, 

газової та нафтопереробної промисловості!

Наша країна вступила в активну фазу переходу 
від монопольної паливної імпортозалежності до 
налагодження диверсифікації поставок енергоно-
сіїв та підвищення їх видобутку з власних джерел. 
Цей процес складний, тривалий і ресурсомісткий, 
але перспективний і вкрай необхідний для гаранту-
вання безпеки суверенної України. Першочергову 
роль у ньому відведено вам — робітники нафтової, 
газової та нафтопереробної промисловості!

За оцінками міжнародних експертів, Україна має 
великі запаси як традиційного, так і нетрадиційно-
го газу — сланцевого газу та шахтного метану. Впевнений, що завдяки державній 
підтримці, притоку інвестицій у галузь та вашій самовідданій праці у недалекому 
майбутньому наша країна зможе повністю забезпечити себе газом власного видо-
бутку за рахунок розробки розвіданих і відкриття нових родовищ.

Впевнений також, що Україна продовжить відігравати ключову роль на ринку 
транзитних поставок газу в Європу. Адже наша газотранспортна система залиша-
ється унікальним та надійним енергетичним транзитним організмом. Для підтримки 
цього статусу триває процес модернізації системи. І успіху буде досягнуто в першу 
чергу завдяки вашій професійності та наполегливій праці. 

Бажаю всім вам, працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловос-
ті, натхнення у праці, щастя, здоров’я та сімейного благополуччя!

З повагою 
Юрій Бойко
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Нагороди — кращим!
За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток газотранспортної системи 
України, вагомі трудові здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди професійного свята — 
Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України — нагороджуються:

ГРАМОТОЮ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
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Табак Микола 
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Литвиненко Василь 
Іванович
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виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів 
«Черкаситрансгаз»

Ткаченко Віктор 
Миколайович

– слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики служби газорозподільних станцій 
Луганського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління 
магістральних газопроводів «Донбастрансгаз»

Вербенко Юлія 
Владленівна

– начальник відділу обліку газу в підземних сховищах газу філії «Об’єднане диспетчерське 
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— Украина сегодня вынуждена пла-
тить непомерно высокую цену за рос-
сийский природный газ. В связи с этим, 
вопрос о достижении нашей страной 
энергетической независимости широко 
обсуждается и является одним из прио-
ритетов нынешнего правительства. Как, 
на Ваш взгляд, можно достичь энергети-
ческой независимости?

Все украинцы знают о том, что существую-

щие газовые контакты невыгодны для нашей 

страны. По подсчетам экспертов отрасли, 

Украина ежегодно переплачивает «Газпрому» 

5-6 млрд долларов, и если эти средства 

использовать, к примеру, для повышения пен-

сий, каждый украинский пенсионер получал 

бы ежемесячно на 400 гривен больше в тече-

ние 10 лет.

Украина сегодня добывает около 20 мил-

лиардов кубометров газа, при этом потре-

бляет около 55. Разница между этими цифра-

ми — объем, который мы вынуждены поку-

пать у «Газпрома». Стараниями предыдущего 

правительства наша страна поставлена в 

положение полной зависимости от одного 

поставщика газа, при котором поставщик 

может диктовать любые условия, а мы, как 

покупатели, вынуждены соглашаться с ними. 

Единственное решение в такой ситуации — 

это переход на самообеспечение энергоноси-

телями. Процесс это сложный, длительный и 

не бесплатный, но в перспективе однозначно 

выиграшный.

Что же необходимо сделать, чтобы 

Украина смогла обеспечить себя газом? В 

первую очередь необходимо уменьшить 

внутреннее потребление энергоресурса и 

увеличить собственную добычу. По оценкам 

международных экспертов в стране суще-

ствуют большие запасы традиционного и 

нетрадиционного газа (сланцевого газа и 

шахтного метана). Кроме того, энергоэффек-

тивность должна стать ключевой концепци-

ей, как для бизнеса, так и для домохозяйств. 

Международное сообщество уже давно осо-

знало, что эффективное использование энер-

Евгений Бакулин: 
«Наша страна сможет полностью 
обеспечить себя газом!»
Интервью председателя правления Национальной акционерной 
компании «Нафтогаз України» Евгения Бакулина.

Інтерв’ю подається мовою оригіналу

На знімку: Євген Бакулін
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гии не менее важно, чем поиск ее новых 

источников, и стало на путь общей модерни-

зации экономики по принципу минимально-

го использования энергоносителей. 

В обозримом будущем наша страна смо-

жет полностью обеспечить себя газом соб-

ственной добычи за счет разработки раз-

веданных и открытия новых месторождений. 

Скорость этого процесса зависит от объема 

инвестиций. Согласно экспертным оценкам, 

если увеличивать вложения в отрасль на 1 

миллиард долларов ежегодно в течение 10 

лет, в Украине можно будет достигнуть уровня 

добычи в 60-70 млрд кубометров природного 

газа в год.

Президент Украины Виктор Янукович 

поставил задачу сделать Украину энергоне-

зависимым государством, и первые шаги на 

этом пути уже сделаны. В частности, начата 

реализация масштабной программы разра-

ботки шельфа Черного и Азовского морей; 

проводится работа по поиску альтернативных 

источников поставки энергоносителей в стра-

ну — подписано соглашение о поставках при-

родного газа по схеме замещения с немецкой 

компанией RWE; утверждено ТЭО проекта 

строительства в Украине LNG терминала.

— Правда ли, что черноморский 
шельф содержит огромные запасы нефти 
и газа? Сможем ли мы самостоятельно их 
добыть?

По данным геологоразведки запасы 

природного газа украинской части шель-

фа Черного и Азовского морей составляют 

около 50 млрд м3, при этом прогнозные 

запасы превышают 270 млрд м3. Это большие 

цифры. Все усилия компании сейчас направ-

лены на разработку морских месторождений. 

Шельф Черного и Азовского морей — один 

из тех регионов, который имеет огромный 

потенциал. Однако он освоен лишь на 4 %. По 

результатам предварительных исследований, 

наилучший результат с точки зрения темпов 

увеличения добычи углеводородов, а также 

прироста добычи на вложенную гривну, дает 

именно разработка украинского шельфа. 

Для того, чтобы быстро нарастить добы-

чу газа, Украина закупила две современные 

самоподъемные плавучие буровые установки. 

В сентябре планируется введение в эксплуа-

тацию Одесского газового месторождения в 

Черном море, разбуренного буровой плат-

формой «Петр Годованец». Украинские буро-

вики смогли на собственном опыте убедиться, 

что оборудование сингапурской компании 

— образец последних достижений в мировой 

нефтегазовой промышленности. Оно рабо-

тает с большей эффективностью и обеспечи-

вает самые высокие стандарты защиты окру-

жающей среды и безопасности труда. В июне 

этого года на судоверфи в Сингапуре было 

завершено строительство второй платформы 

«Незалежність», и в ближайшие дни начнется 

процесс ее транспортировки в Украину. По 

оценкам компании к 2015 году на шельфе 

Черного и Азовского морей с помощью заку-

пленного современного оборудования будет 

добываться около трех миллиардов кубов 

природного газа в год. 

Активное освоение шельфа — это не толь-

ко газ, но и рабочие места, приобретение 

украинскими буровиками нового опыта. Это 

возможность для развития смежных отрас-

лей промышленности, к примеру, судострое-

ния на базе отечественных заводов. Добытый 

в Украине газ будет использован для нужд 

населения, для подключения к газоснабже-

нию новых абонентов. Увеличение добычи 

собственного природного газа позволит не 

только не повышать цены на газ для населе-

ния в этом году, но и избежать ценовых шоков 

в будущем. 

— Вы упомянули о том, что часть 
оборудования смогут изготовить отече-
ственные заводы. Когда ожидать первых 
заказов?

Оборудование для первых двух блок-

кондукторов понадобится до конца этого года. 

Мы готовы обсуждать возможности заказа 20 

комплектов такого оборудования сроком на 

пять лет. Думаю, сейчас, при столь высоких 

темпах и масштабах освоения шельфа, появи-

лась реальная возможность для возрождения 

украинского судостроения. Во время визи-
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та в Сингапур мы обсуждали возможности 

сотрудничества одного из ведущих судостро-

ительных предприятий в мире — компании 

«Кеппел Фелс» — с отечественными судо-

верфями. Представители компании Кеппел 

выразили заинтересованность и готовность 

посетить в ближайшем будущем николаев-

ские судостроительные заводы. Надеюсь, это 

встреча будет продуктивной и позволит при-

влечь инвестиции в отрасль. 

— Насколько востребована сегодня 
украинская ГТС? Ведутся ли компанией 
«Нафтогаз України» работы по ее модер-
низации?

Украинская газотранспортная система 

является транспортным комплексом, кото-

рый позволяет не только надежно и эко-

номически выгодно транспортировать име-

ющие объемы российского газа в страны 

Европы, но и практически без дополнитель-

ных затрат нарастить транзит до 142 млрд м3 

в год. И украинские, и западноевропейские 

эксперты и специалисты отрасли признают, 

что использование украинской газотран-

спортной системы намного выгоднее строи-

тельства каких-либо обходных маршрутов, 

особенно в условиях дефицита финансовых 

ресурсов вследствие мирового экономиче-

ского кризиса.

Одним из наиболее важных элементов 

нашей ГТС являются подземные хранилища 

газа с активным объемом 32 млрд м3, с помо-

щью которых можно сглаживать пики потре-

бления в зимний период. Мы готовы предоста-

вить наши ПХГ для хранения, как российского 

газа, так и ресурса европейских потребителей 

с целью создания страхового запаса на зиму. 

В то же время, компания «Нафтогаз України» 

выполняет все необходимые мероприятия по 

накоплению запасов природного газа в наших 

подземных хранилищах, для того чтобы зимой 

обеспечить бесперебойное снабжение укра-

инских потребителей газом независимо от 

температурного режима.

Компания постоянно работает над проек-

тами по реконструкции украинской газотран-

спортной системы. Хотелось бы подчеркнуть, 

что мы со всей ответственностью относимся 

к обеспечению надежности и безопасности 

работы украинских газотранспортных ком-

плексов, поскольку сейчас стало ясно, что 

среди всех существующих вариантов постав-

ки природного газа в Европу, украинская ГТС 

является наиболее экономически выгодным. В 

прошлом году мы начали работы на газопрово-

де «Уренгой-Помары-Ужгород», а в июле этого 

года компания «Нафтогаз України» и Ferrostaаl 

Industrieanlagen GmbH (Германия) подписали 

Меморандум о взаимопонимании по модер-

низации оборудования на газокомпрессорной 

станции «Бар» (Винницкая область) магистраль-

ного газопровода «Союз». 

Целью этого проекта реконструкции 

является продление срока эксплуатации 

газовых турбин и газовых компрессоров 

станции на следующие 15 лет, снижение 

объемов потребления топливного газа газо-

выми турбинами примерно на 28 % при пол-

ной нагрузке оборудования и повышение 

коэффициента полезного действия газовых 

компрессоров. 

— Одной из функций компании 
«Нафтогаз України» является газифи-
кация сельских районов нашей стра-
ны. Что делается в этом направлении? 
Достаточно ли у компании средств для 
реализации таких проектов?

В 2012 году компания «Нафтогаз України» 

продолжает реализацию Программы гази-

фикации населенных пунктов Украины, кото-

рая была разработана во исполнение рас-

поряжения Кабинета Министров Украины 

«О достройке подводных газопроводов». Во 

всех регионах Украины «Нафтогаз України» 

совместно с местными органами власти 

сформировали Перечень объектов газос-

набжения, в сооружении которых предусмо-

трено финансовое участие Компании.

На знімку: Євген Бакулін бере участь в урочистому пуску газу 
населеному пункту Тернопільської області. 
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По состоянию на начало июля этого года 

в указанном перечне значатся 2,1 тыс. объ-

ектов с общим объемом финансирования — 

10,7 млрд грн. Сооружение указанных объектов 

позволит газифицировать 1,23 млн домовладе-

ний, в которых проживают 4,17 млн человек. На 

сегодняшний день в целом по Украине уже вве-

дено в эксплуатацию 317 газопроводов общей 

протяженностью 2 493,4 км.

Несмотря на большое количество задач, 

стоящих перед Компанией, «Нафтогаз України» 

уделяет особое внимание реализации соци-

альных инициатив Президента и правитель-

ства, в том числе проведению ускоренными 

темпами подключения к газоснабжению домо-

хозяйств по всей территории Украины.

— В сентябре все нефтяники и газо-
вики нашей страны празднуют свой про-
фессиональный праздник. Что бы вы 
пожелали в этот день своим коллегам?

В первую очередь хотелось бы поблаго-

дарить всех работников нефтяной, газовой 

и нефтеперабатывающей промышленности 

Украины за их тяжелый труд на благо наше-

го государства. Трудно переоценить важ-

ность работы каждого механика, буровика 

или инженера, ведь именно они отвечают 

за надежную и бесперебойную работу всего 

нефтегазового комплекса нашей страны, 

обеспечивают экономику страны энергоре-

сурсами, приближают энергетическую неза-

висимость Украины. Хочу от всего сердца 

поздравить своих коллег с профессиональ-

ным праздником, пожелать здоровья, сча-

стья, благополучия, уверенности в завтраш-

нем дне вам и вашим семьям! ТТ

Євген Бакулін отримує сертифікат на бурову платформу «Незалежність»

Бурова платформа «Петро Годованець»Бурова платформа «Петро Годованець»
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Сергій Вінокуров: 
«2012 — рік внутрішніх перетворень у 
Компанії. Ми змінюємося: колектив стає 
професійнішим, наша діяльність — 
прозора та ефективна»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Прийміть щирі привітання з професій-

ним святом — Днем працівників нафто-
вої, газової та нафтопереробної промис-
ловості України!

Стабільний економічний розвиток 
України нерозривно пов’язаний з нафто-
газовим комплексом. Щоденно ми роби-
мо все для закріплення позицій лідерства 
нашої галузі в європейській енергетичній 
системі. 

Дочірня компанія «Укртрансгаз» в 
минулому році взяла активний курс на 
модернізацію: ми власними силами розпо-
чали повномасштабний проект модерні-
зації української газотранспортної сис-
теми на ділянках газопроводу «Уренгой 
— Помари — Ужгород». У грудні 2012 року 
ми розпочали внутрішню модернізацію 
нашої управлінської системи — дано 
старт проекту впровадження автома-
тизованої системи управління ресурсами 
підприємства. 

Вже досягнуто вагомих результатів з 
впровадження автоматизованої систе-
ми управління. 

Ми продемонструємо результат, 
який, на думку авторитетних експертів, 
за масштабами і термінами є унікальним 
не лише в історії українського бізнесу, а 
й у світовій практиці. Багато в чому ці 
показники є заслугою колективу Компанії. 

Бажаю вам невичерпної енергії, успіш-
ного виконання задуманих планів, подо-
лання перешкод, професійних успіхів!

Нехай вас завжди супроводжує творче 
натхнення та віра у власні сили, а ваша 
невтомна праця примножує добробут 
України!

У переддень нашого професійного 
свята варто підвести підсумки роботи 
Компанії за 7 місяців 2012 року та визна-
чити основні тенденції, що стосуються 
виробничих програм, економічних питань 
та соціальної політики.

Досягнення Дочірньої компанії «Укртрансгаз» за 7 місяців 2012 року

На знімку: Сергій Вінокуров
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З початку 2012 року успішно виконується 

виробнича програма: 

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

За 7 місяців 2012 року надходження від 

реалізації товарів, робіт та послуг склали 

— 11,6 млрд грн, в тому числі: 

— від транспортування природного газу 

— 5,3 млрд грн;

— від транзиту природного газу через 

територію України — 5,8 млрд грн; 

— від послуг з підземного зберігання при-

родного газу — 0,3 млрд грн; 

— від інших послуг — 0,1 млрд грн. 

Виробничі витрати по Компанії за звітний 

період 2012 року склали 8,9 млрд грн. 

Основні статті виробничих витрат: 
— купівля газу для виробничо-техно-

логічних потреб — 5,1 млрд грн;

— споживання електроенергії — 

0,5 млрд грн; 

— оплата праці з нарахуванням — 

1,5 млрд грн; 

— всі види ремонту за рахунок поточних 

витрат (включаючи МТР для ремонту) склали 

— 0,8 млрд грн.

РІВЕНЬ РОЗРАХУНКІВ
За 7 місяців 2012 року рівень оплати за 

транспортування природного газу спожива-

чам України становить 99,5%. 

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ
З початку 2012 року Компанія заплатила 

1,3 млрд грн податків зборів та обов’язкових 

платежів в бюджети всіх рівнів. 

Заборгованість по платежам в бюджеті 

відсутня.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
За 7 місяців 2012 року об’єм капітальних 

інвестицій Компанії склав 1 млрд грн, що на 

14% більше планових показників, а також на 

3% більше, ніж у відповідному періоді мину-

лого року.

При цьому введення в експлуатацію осно-

вних засобів ДК «Укртрансгаз» становить 

405 млн грн. 

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
Виконання програми капітального будів-

ництва ДК «Укртрансгаз» у 2012 році харак-

теризується такими показниками: об’єм капі-

тальних вкладень становить 425 млн грн, 

введено в експлуатацію основних фондів на 

202 млн грн.

У І півріччі 2012 року було введено в 

експлуатацію низку об’єктів будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту 

ДК «Укртрансгаз»:

— реконструйовано системи пожежо-

гасіння з вогнегасною речовиною ГАЛОН-

1301 на КС-33 «Гребінківська» газопроводу 

«Уренгой — Помари — Ужгород» на суму 

30,1 млн грн;

— реконструйовано компресорний цех 

№ 1 Пролетарського виробничого управ-

ління підземного зберігання газу УМГ 

«Харківтрансгаз» з заміною двигунів НК-12СТ 

на двигуни АІ-336-2-8 газоперекачувальних 

агрегатів ГПА-Ц-6,3/125 — 104,3 млн грн;

— закінчено будівництво диспетчерських 

пунктів на 16 компресорних станціях з обся-

гом введених основних фондів 58,0 млн грн;

— проведено роботи з капітально-

го ремонту систем підігрівання пові-

тря ГПА ГТК-10-4Б на КС «Задніпровська», 

КС «Південнобузька», КС «Кіровоградська», 

КС «Лубни» із загальним обсягом введених 

основних фондів 39,8 млн грн; 

— введено в експлуатацію системи охоло-

дження масла на газоперекачувальних агрега-

тах КС «Задніпровська» та КС «Кіровоградська» 

на загальну суму 10,2 млн грн. 

Вчасне виконання основних планових 

показників стало можливим завдяки стабіль-

ному фінансуванню і своєчасним поставкам 

обладнання та матеріалів на об’єкти капіталь-

ного будівництва. 

ЛІНІЙНА ЧАСТИНА
З початку 2012 року здійснено капітальний 

ремонт лінійної частини (переізоляція, заміна 

труби) 19 км на загальну суму 27,6 млн грн. 

Крім того, згідно з графіком успішно проводи-

лись планово-попереджувальні роботи (ППР) 

обладнання лінійної частини, газорозподіль-

них станцій, засобів електрохімзахисту. 

Виробничі показники Обсяг, 
млрд м3

Об’єм транспортування природного 
газу

80,6

Транспортування газу для споживачів 
України

29,3

Об’єм транзиту природного газу 
через територію України

50,6

Об’єм природного газу закачаного в 
підземні сховища

9,3

На знімку: Автоматизована газорозподільна станція На знімку: Автоматизована газорозподільна станція 
Козова (УМГ «Львівтрансгаз»)Козова (УМГ «Львівтрансгаз»)
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Економія газу під час використання нових 

методів і технологій ремонту склала близько 

100 млн м3.

КОМПРЕСОРНІ СТАНЦІЇ
За звітний період 2012 року планово-

попереджувальні роботи загальностанційно-

го обладнання компресорних станцій вико-

нано згідно з графіком. Проведено більше 

10 комплексів планово-попереджувальних 

робіт. 

Технічне обслуговування основного і допо-

міжного устаткування на компресорних стан-

ціях виконане у повному об’ємі згідно з графі-

ком проведення планово-попереджувальних 

робіт.

За 2012 рік відремонтовано газоперекачу-

вальні агрегати на кожній п’ятій компресор-

ній станції (на 14 КС з 72, що є в системі) на 

суму 155 млн грн. 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
У І півріччі 2012 року ДК «Укртрансгаз» 

скоротила на 900,9 млн м3 споживання при-

родного газу призначеного для виробничо-

технологічних потреб за рахунок: 

— зменшення «розбалансів» на 174 млн м3 

за рахунок підвищення дисципліни з контр-

олю відпуску газу на газорозподільних стан-

ціях (ГРС) і газу, що використовується на 

технологічні потреби, а також застосуван-

ня мобільних лабораторій для своєчасного 

виявлення витоків та їх усунення; 

— системної роботи з модернізації та 

капітального ремонту лінійної частини, газо-

перекачувального обладнання та підвищен-

ня його ККД, а також оптимізації транзитних 

потоків газу шляхом ефективного викорис-

тання транспортних маршрутів. Все це дало 

можливість заощадити близько 327 млн м3 

природного газу;

— скорочення надходження газу в газо-

транспортну систему України, що забезпечи-

ло зниження споживання близько 400 млн м3 

паливно-енергетичних ресурсів.

Компанія приділяє особливу увагу питан-

ням зменшення споживання природного газу 

на виробничі потреби і підвищення ефек-

тивності роботи обладнання, що задіяне у 

транспортуванні природного газу.

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ 
ПРОЦЕСІВ

На початку 2012 року стартував проект 

з впровадження автоматизованої системи 

управління SAP. Проект виконується згідно 

з графіком, але вже зараз можна підвести 

проміжні підсумки.

За рахунок впровадження системи SAP, в 

якому реалізовано 14 функціональних напря-

мів ДК «Укртрансгаз», включаючи функції 

бухгалтерського і податкового обліку, капі-

тальних інвестицій та управління ремонтами, 

більше 6500 користувачів отримали можли-

вість скоротити до мінімуму паперовий доку-

ментообіг, збільшити оперативність виконан-

ня виробничих задач. 

Впровадження системи SAP відбувається 

на широкому географічному просторі, охо-

пивши одночасно 17 філій та 111 виробни-

чих майданчиків ДК «Укртрансгаз», і в без-

прецедентні терміни. Заслужене визнання 

отримали наші досягнення на Форумі «SAP 

Київ-2012», де проект удостоївся номінації 

«За інноваційну методологію впровадження 

проекту SAP».

З 01.07.20112 в дослідно-промисловій екс-

плуатації знаходиться близько 90 процесів.

На основі системи SAP проводиться уніфі-

кація бізнес-процесів: 

— розроблено типізацію посадових і 

робочих інструкцій; 

— проведено уніфікацію довідників 

товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) і 

послуг; 

— створено єдиний план рахунків; 

— сформовано штатні розклади всіх 

структурних підрозділів Компанії. 

Нині кількість бухгалтерських проводок в 

системі SAP наближається до півмільйона.

Високу оцінку і міжнародний резонанс 

отримав проект з навчання «Професіонал 

майбутнього», супровід якого здійснюють 

консультанти компанії ЯНСЕН. Вже сьогодні 

нашими досягненнями у цій області заціка-

вилися як українські, так і західні партне-

ри. Відзначу лише деякі ключові показники 

проекту навчання, який експерти вважають 

феноменальними:

— термін реалізації: 4 місяці;

№ п/п Статті витрат паливних 
ресурсів

6 місяців 2011 р., 
млн м3

6 місяців 2012 р., 
млн м3 +/- Скоротилось 

на %

1
Виробничо-технічні 

потреби в т.ч.:
2055,5 1154,6 -900,9 43,8%

1.1 – «розбаланси» 266,5 92,4 -174,1 65,3%

1.2
– витрати на 

функціонування ГТС
1789,0 1062,5 -726,5 40,6%

1.2.1  — в т.ч. паливний газ 1642,3 931,4 -710,9 43,3%

2 Надходження до ГТС 84 311 69 047 – 15264 18,1%
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— кількість курсів навчання, створених в 

рамках проекту: 90;

— кількість зареєстрованих в системі 

користувачів: 5000; 

— кількість годин навчання користувачів: 

26000;

— пройдено курсів та здано іспитів: 

67800. 

Результати впровадження, котрих досягла 

Ком панія, на думку авторитетних експертів, 

за масш табами і термінами є унікальними 

не лише в історії українського бізнесу, а й у 

світовій практиці. 

ОХОРОНА ПРАЦІ
З початку 2012 року виконано 684 заходи 

на суму 10,3 млн грн, спрямованих на дове-

дення умов і безпеки праці до нормативних 

вимог. Всього за рік планується виконати 851 

захід на суму 13,5 млн грн. 

Згідно ст. 19 Закону України «Про охорону 

праці» Компанія повною мірою забезпечує 

фінансування заходів з охорони праці, що 

становить 1,0% від фонду заробітної плати. 

З початку 2012 року Компанія для повно-

го забезпечення працівників спецодягом та 

індивідуальними засобами захисту витратила 

4,0 млн грн. 

Адміністрацією ДК «Укртрансгаз», філій та 

підрозділів розглянуто питання щодо зао-

хочення працівників за високу професійну 

майстерність, активне сприяння у вирішенні 

питань охорони праці та промислової безпе-

ки і нагороджено грамотами ДК «Укртрансгаз» 

дев’ять чоловік. 

За звітний період 2012 року на об’єктах 

ДК «Укртрансгаз» категорійних аварій не 

зареєстровано. 

РАЦІОНАЛІЗАТОРСТВО 
ТА ВИНАХІДНИЦТВО

Протягом 2012 року подано 10 заявок на 

отримання патентів України на винаходи та 

корисні моделі. 

Отримано: 1 патент України на винахід, 6 

патентів України на корисні моделі. 

Продовжується робота з патентування 

розробок фахівців ДК «Укртрансгаз» за кор-

доном. 

Компанія виступає власником: 

— 65 діючих патентів України на вина-

ходи; 

— 104 діючих патентів України на корисні 

моделі; 

— 6 патентів Росії на винаходи; 

— 1 патент на винахід Туркменистану; 

— 2 патентів на винаходи Республіки 

Казахстан; 

— 75 свідоцтв про реєстрацію авторсько-

го права на твір. 

Протягом звітного періоду було прийнято 

14 раціоналізаторських пропозицій, з них 12 

— використано. Чисельність раціоналізато-

рів за період становила 25 осіб. 

СЕРТИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
У березні 2012 року ДК «Укртрансгаз» 

отримала сертифікати відповідності інтегро-

ваної системи менеджменту вимогам міжна-

родних стандартів ISO 9001: 2008, ISO 14001: 

2004, OHSAS 18001: 2007.

Наявність міжнародно визнаних сертифі-

катів, перш за все, мають надати компаніям-

партнерам (Росія, Німеччина, Франція, 

Словаччина, Польща, Угорщина, Італія, 

Туреччина, Румунія та інші) обґрунтоване 

підтвердження того, що ДК «Укртрансгаз» 

надійний партнер, який гарантує виконання 

контрактних зобов’язань та забезпечує ефек-

тивність та безперебійність роботи газотран-

спортної системи України. 

Розробка, впровадження і сертифікація 

інтегрованої системи управління Компанії є 

важливим етапом поліпшення діяльності та 

удосконалення єдиної політики управління 

та розуміння її на усіх рівнях.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Протягом 2012 року керівництво ДК «Укр-

трансгаз» проводило активні переговори 

з представниками зарубіжних компаній-

партнерів Gas-system (Польща), Eustream a.s. 

(Словаччина), Foldgazszallito Zrt. (Угорщина), 

SNTGN Transgaz S.A. (Румунія) з питань забез-

печення технічної можливості прийому газу 

зі сторони Європи в Україну — забезпечення 

технічної схеми реверсу. 

У червні поточного року представни-

ки ДК «Укртрансгаз» у складі делегації НАК 

«Нафто газ України» взяли участь у роботі 

25-го Між народного газового конгресу, який 

проходив у м. Куала-Лумпур (Малайзія). 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
За 7 місяців 2012 року порівняно з почат-

ком поточного року середня заробітна плата 

штатних працівників становить 6 781 грн, 

що на 734 грн, або на 12%, більше рівня 

середньої заробітної плати початку поточ-

ного року. 

На соціальні цілі з початку 2012 року 

спрямовано 176,4 млн грн, надано мате-

ріальної допомоги працівникам на суму 

109,8 млн грн, у тому числі на оздоровлення 

103,2 млн грн. 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
Облікова чисельність працівників в 

ДК «Укр трансгаз» станом на 01.08.2012 стано-

вить 25 584 людини. 

Компанія докладає всіх зусиль для вико-

нання поставлених завдань. ТТ

Проведення контролю за роботою Проведення контролю за роботою 
автоматичних лічильників газуавтоматичних лічильників газу
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Вітальне слово першого заступника директора 
ДК «Укртрансгаз» Мирослава Химка

Шановні колеги!
Сердечно вітаю колектив Об’єднаного диспетчерського управління з наго-

ди 45-ої річниці створення ОДУ!
Протягом всіх цих років росла і розвивалась газотранспортна система 

України, яка сьогодні є одним з основних стержнів паливно-енергетичного 
комплексу держави, а колектив Об’єднаного диспетчерського управління 
разом з регіональними диспетчерськими службами з честю і повною відпові-
дальністю забезпечував надійне і ефективне функціонування газотранспортної 
системи, безперебійне газопостачання споживачів України. 

Для виконання контрактних зобов’язань з транзиту природного газу через 
територію України до країн Європи колектив ОДУ підтримував і розвивав 
партнерські зв’язки з диспетчерськими центрами газових компаній багатьох 
країн — Росії, Білорусі, Молдови, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, 
Болгарії, Чехії, Німеччини, Італії, Франції, Греції, Туреччини, Македонії. 

З великою вдячністю хочу відзначити самовіддану працю і внесок в ста-
новлення і розвиток ОДУ наших ветеранів, а також успіхи молодого покоління 
в освоєнні новітніх систем і сучасних методів управління газотранспортною 
системою України. 

Від імені керівництва компанії вітаю ветеранів і молоде покоління 
Об’єднаного диспетчерського управління з ювілеєм і бажаю всім міцного здо-
ровя, сімейного благополуччя і подальшої плодотворної праці на благо нашої 
держави!
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Об’єднаному диспетчерському Об’єднаному диспетчерському 
управлінню ДК «Укртрансгаз» — управлінню ДК «Укртрансгаз» — 

45 років!45 років!
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Все почалось в 1966 році, коли у складі 

Мінгазпрому СРСР було організовано 

Виробниче управління «Укргазпром». Зі 

створенням ВУ «Укргазпром» виникає потреба 

технологічного моніторингу підпорядкованих 

йому об’єктів. На той час Укргазпрому були 

підпорядковані тільки газовидобувні промис-

ли і газопровід «Радченки–Полтава». Контроль, 

який здійснювали працівники виробничого 

відділу, спочатку обмежувався щодобовим 

збором інформації щодо об’єктів видобутого 

газу і конденсату, а також відвантаження кон-

денсату на залізничні станції. 

Тодішні керівники Укргазпрому — 

Олександр Туманов, Володимир Максимів та 

Роман Макар — проводили роботу з форму-

вання повноцінної диспетчерської служби 

Укргазпрому. Весною 1967 року на посаду 

диспетчера була переведена Раїса Артьомова 

з Львівгазу, в жовтні-листопаді 1967 року були 

переведені Тадей Михалевич зі Стрийського 

газопромислового управління (ГПУ), Федір 

Гоцій зі Станіслава (тепер Івано-Франківськ), 

Богдан Бабій з Шебелинського ГПУ на посади 

головного диспетчера, старшого диспетче-

ра і диспетчера — таким чином в жовтні 

1967 році для забезпечення оперативного 

управління безперебійної роботи газової 

промисловості України була створена дис-

петчерська служба Виробничого управлін-

ня «Укргазпром», розпочалось цілодобове 

чергування з 4-годинним інтервалом збору 

технологічної інформації.

Як згадує організатор і багатолітній началь-

ник ОДУ Тадей Михалевич: «Укргазпром посту-

пово почав прибирати в своє підпорядку-

вання — спочатку в оперативне управління, 

а згодом в адміністративне підпорядкування 

всі бурові, газовидобувні, будівельні та газо-

транспортні підприємства, внаслідок чого 

функції та задачі диспетчерської служби зна-

чно зросли і існуюча диспетчерська служба 

Укргазпрому не могла справитися з таким 

великим обсягом робіт. Тоді я запропонував 

керівництву створити Об’єднане диспетчер-

ське управління, що і було здійснено».

В той час Україна займала перше місце 

за об’ємами видобутку газу не тільки в СРСР, 

але і в Європі, значно зросли обсяги бурових 

робіт, транспортування газу, будівництва магі-

стральних газопроводів, експортні поставки 

газу — до введення транзитних магістральних 

газопроводів експортні поставки газу здійсню-

вались тільки за рахунок родовищ України. 

Спочатку були створені служби: диспетчерська 

служба з видобування та транспортування газу; 

служба режимів роботи газопроводів; служба 

балансів і обліку газу; диспетчерська служ-

ба з капітального будівництва; диспетчерська 

служба з буріння свердловин, а згодом було 

створено ще дві служби: диспетчерська служба 

з підземного зберігання газу і служба контролю 

за раціональним використанням ПЕР.

Головним завданням ОДУ було забезпечен-

ня контролю і злагодженої роботи газовидо-

бувних і газотранспортних підприємств в єди-

ній системі газопостачання України, транзитних 

поставок газу, закачування газу в підземні схо-

вища, газозабезпечення внутрішніх споживачів. 

Важливість завдань, які покладались на ОДУ, 

вимагала особливої уваги до підбору кадрів, 

тому протягом всього часу свого існування в 

ОДУ залучались фахівці високої кваліфікації, 

як на керівні, так і на рядові посади. Об’єднане 

диспетчерське управління стало своєрідною 

кузнею виховання та підготовки кадрів, бага-

то працівників займали або займають керівні 

посади в Національній акціонерній компанії 

«Нафтогаз України», апараті ДК «Укртрансгаз», 

в інших організаціях газової промисловос-

ті — Богдан Бабій, Богдан Клюк, Мирослав 

Химко, Юрій Нємченко, Ігор Пономаренко, 

Григорій Халимон, Юрій Герасименко, Михайло 

Андріїшин, Олег Михалевич, Павло Афанасьєв, 

Євген Тодоров та інші.

Кількість працівників ОДУ постійно зрос-

тала в зв’язку з розширенням функцій — з 

5 чоловік в 1967 році до 19 в 1970 році, до 

40 — в 1974 році, до 60 — в 1976 році, до 

71 — в 1980 році. Після введення в експлу-

атації основних магістральних газопроводів 

зі складу ОДУ була виведена диспетчерська 

служба з капітального будівництва, внаслідок 

чого кількість працівників зменшилась до 

45 чоловік в 1990 році. В 1999 році кількість 

працівників становила 58 чоловік. На даний 

час працює 70 чоловік. Всього в Об’єднаному 

диспетчерському управлінні за весь час існу-

вання працювало близько 280 чоловік.

Головними диспетчерами (згодом голо-

вними інженерами) ОДУ в різні роки пра-

цювали Олександр Лазарєв, Володимир 

А. В. Дацюк
канд. техн. наук
ОДУ ДК «Укртрансгаз»

Історія розвитку 
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Мурченко, Богдан Бабій, Олег Михалевич і 

Вадим Фролов (по даний час). Заступниками 

директора працювали Тадей Михалевич, 

Володимир Балінський, Борис Савків, Петро 

Поночевний, Михайло Андріїшин, Павло 

Афанасьєв, Євген Тодоров, Ігор Пономаренко, 

Валерій Коваленко (по даний час).

На зміну ветеранам промисловості в 

Об’єднане диспетчерське управління при-

йшло молоде покоління, яке успішно освоює 

новітні системи програмного забезпечення, 

комп’ютерну техніку, сучасні методи управ-

ління роботою газотранспортної системи. З 

ростом транспортних потужностей газотран-

спортної системи, формуванням газового 

ринку та переходу на нові стандарти роботи 

ОДУ доводиться розв’язувати більш складні 

завдання, значно зросли обсяги робіт. 

Головний щит управління на компресорній станції «Кам’янка-Бузька»Головний щит управління на компресорній станції «Кам’янка-Бузька»

На зміні диспетчер Микола Бояревич, На зміні диспетчер Микола Бояревич, 
УМГ «Харківтрансгаз»УМГ «Харківтрансгаз»

Начальниками Об’єднаного 
диспетчерського управління 
ВО «Укргазпром» були: Олег 
Жатько (до 1972 року), Тадей 
Михалевич (з 1973 по 1996 рр.), 
директором ОДУ — Миро слав 
Химко (з 1996 по 2006 рр.). 
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Національні газотранспортні системи від 

промислів Західного Сибіру та країн Середньої 

Азії до кінцевих споживачів Європи є техноло-

гічно інтегрованими і працюють в тісній газо-

динамічній взаємодії. Будь-які зміни режиму 

національних ГТС в тій чи іншій мірі впливають 

на роботу всієї об’єднаної газотранспортної 

системи Європи. 

Об’єднане диспетчерське управління 

оперативно управляє та контролює роботу 

регіональних диспетчерських служб філій 

Компанії. 

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА 
УМГ «ДОНБАСТРАНСГАЗ»

На Донеччині зародження газової галузі 

розпочалось ще на початку минулого сто-

ліття, але внаслідок війни розвиток галузі і 

справжня робота із створення газотранспорт-

ної системи та масштабна газифікація регіону 

розпочалась з середини 1950-х років, після 

надходження природного газу з Північного 

Кавказу, Шебелинського та інших родовищ 

України.

Тільки у 1960 році з метою оперативно-

го контролю і управління роботою газотран-

спортною системою розпочалася робота з дис-

петчеризації і очолив її Петро Сидоренко, який 

працював на посаді головного диспетчера.

Сучасна диспетчерська служба УМГ «Дон-

бастрансгаз» — це колектив інтелектуаль-

них людей, які під керівництвом Володимира 

Новікова продовжують навчатись та вдоско-

налювати свої знання, навички та уміння. 

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА 
УМГ «ХАРКІВ ТРАНСГАЗ»

Створення диспетчерської служби 

УМГ «Харківтрансгаз» почалося з моменту 

здійснення постачання газу в місто Харків, 

тобто після побудови і вводу в експлуатацію 

газопроводу «Шебелинка-Харків» (1956 рік) 

і створення Харківського районного управ-

ління експлуатації газопроводу «Шебелинка-

Харків» у складі Управління експлуатації 

газопроводу «Дашава-Київ» .

Очолює диспетчерську службу апарату 

управління УМГ «Харківтрансгаз» Юрій Пензій. 

Під його керівництвом працює більше 10 

фахівців газотранспортної галузі. 

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА 
УМГ «ЧЕРКАСИ ТРАНСГАЗ»

Історія диспетчерської служби УМГ «Чер-

ка ситрансгаз» розпочалась в 1978 році з 

моменту завершення будівництва магістраль-

ного газопроводу «Оренбург-Західний кордон 

СРСР» та створення виробничого об’єднання 

«Експорттрансгаз». 

На сьогоднішній день в диспетчерській 

службі Черкаситрансгаз під керівництвом 

Павла Ягоди працює 13 висококваліфікованих 

спеціалістів. 

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА 
УМГ «КИЇВТРАНСГАЗ»

Першим керівником диспетчерської служ-

би Київтрансгазу був Володимир Соболєв, 

який з 1948 по 1958 рік здійснював оператив-

не управління газопроводом «Дашава-Київ». 

Сучасна виробнича діяльність
Юрій Бойко та Євген Бакулін в центральному залі Юрій Бойко та Євген Бакулін в центральному залі 
Об’єднаного диспетчерського управлінняОб’єднаного диспетчерського управління

На знімку: (зліва направо) керівництво Об’єднаного На знімку: (зліва направо) керівництво Об’єднаного 
диспетчерського управління: Вадим Фролов, Андрій диспетчерського управління: Вадим Фролов, Андрій 
Дацюк, Валерій КоваленкоДацюк, Валерій Коваленко

На Об’єднане диспетчерське управ-
ління ДК «Укртрансгаз» покладено такі 
основні функції і завдання:

— оперативне диспетчерське управ-
ління газотранспортною системою 
України щодо забезпечення транспор-
тування природного газу споживачам 
України, транзиту російського газу через 
територію України згідно з контрактами 
та угодами; організація та контроль за 
виконанням завдань з транспортування 
та закачування газу в підземні сховища 
всіма підприємствами ДК «Укртрансгаз»;

— розроблення технологічних режи-
мів роботи газопроводів, забезпечення 
максимальної економічності та надій-
ності роботи газотранспортної системи 
України за умов раціонального викорис-
тання потужностей підземних сховищ 
газу, компресорних станцій та лінійної 
частини газопроводів;

— розроблення квартальних, місяч-
них, річних, прогнозних балансів газу в 
Україні, ДК «Укртрансгаз», подання про-
позицій з їх удосконалення, розвитку;

— робота з оптовими постачальника-
ми газу з формування планових обсягів 
споживання природного газу спожива-
чами. 

— розробка та експлуатація автома-
тизованої системи управління газотран-
спортною системою на базі комплексу 
технічних заходів та інше.
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З плином часу диспетчерська служба 

постійно вдосконалювалась, її колективом 

освоювались нові технології, впроваджува-

лись власні раціоналізаторські пропозиції. 

Сьогодні диспетчерську службу апарату 

управління УМГ «Київтрансгаз» з 14 чоловік 

очолює Леся Андріїшин. 

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА 
УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Саме з утворення управління магістраль-

них газопроводів «Львівтрансгаз» у 1975 році 

розпочались перші кроки диспетчерської 

служби. 

Очолювали диспетчерську службу Львів-

трансгазу найкращі фахівці: Володимир Сени-

шин, Дмитро Данилків, Мирослав Химко. 

На сьогоднішній день в диспетчерській 

службі апарату управління УМГ «Львівтрансгаз» 

під керівництвом Юрія Закаляка працюють 11 

чоловік — колектив однодумців та прогресив-

них спеціалістів галузі. 

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА 
УМГ «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ»

У 1960 році з розвитком газової промисло-

вості на Прикарпатті розпочалось становлен-

ня диспетчерської служби. 

Велику роль у становленні диспетчерської 

служби, навчанні молодих працівників відігра-

ли ветерани, які не один рік пропрацювали в 

газовій промисловості. 

На даний час в складі диспетчерської 

служби УМГ «Прикарпаттрансгаз», яку очолює 

Володимир Брода працюють як досвідчені 

фахівці, які мають багаторічний стаж практич-

ної роботи, так і молоді спеціалісти, недавні 

випускники вищих учбових закладів.

ОДУ отримує оперативні годинні та добові 

дані про режим надходження газу на тери-

торію України (в тому числі підтримує тісні 

робочі стосунки з ЦВДД ВАТ «Газпром» та 

«Газпромекспорт» (Росія), з якими щодоби здій-

снюється обмін поточною інформацією про 

стан роботи газотранспортних систем), дані з 

газовимірювальних станцій щодо поступлення 

газу в сусідні країни з території України, де 

відбувається прийом-передача газу по контр-

актах від/до сусідніх з ГТС України газотран-

спортних компаній Росії, Білорусії, Молдови, 

Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, дані по 

роботі прикордонних компресорних станцій. В 

рамках диспетчерських угод організовуються 

диспетчерські наради, на яких вирішуються 

оперативні питання функціонування газотран-

спортних систем, відбувається обмін досвідом 

між спеціалістами, узгоджуються графіки про-

ведення ремонтних робіт, здійснюються від-

відання об’єктів газотранспортних систем та 

диспетчерських центрів країн-учасниць угод.

Міжнародна диспетчерська співпраця зна-

чно покращує продуктивність та якість робо-

ти, як газотранспортної системи, так і обслуго-

вуючого персоналу. Домовленості, досягнуті 

під час диспетчерських нарад та вказані у дис-

петчерських угодах і протоколах, покликані 

оптимізувати роботу та підвищити надійність і 

маневреність національних газотранспортних 

систем. Тому ОДУ ДК «Укртрансгаз» і надалі 

буде продовжувати тісну співпрацю з іно-

земними диспетчерськими підрозділами газо-

транспортних підприємств. 

На знімку: Керівництво Об’єднаного диспетчерського управління різних часів, (зліва направо) Вадим Фролов, На знімку: Керівництво Об’єднаного диспетчерського управління різних часів, (зліва направо) Вадим Фролов, 
Валерій Коваленко, Євген Тодоров, Богдан Бабій, Мирослав Химко, Ігор Пономаренко, Андрій Дацюк, Олег МихалевичВалерій Коваленко, Євген Тодоров, Богдан Бабій, Мирослав Химко, Ігор Пономаренко, Андрій Дацюк, Олег Михалевич

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОДУ ДК «Укртрансгаз» підтримує і розвиває партнерські зв’язки і взаємодію з дис-

петчерськими центрами та іншими службами газових компаній багатьох країн — Росії, 
Білорусі, Молдови, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Чехії, Німеччини, 
Італії, Франції, Греції, Туреччини, Македонії.

За час свого існування Об’єднаним диспетчерським управлінням ДК «Укртрансгаз» 
було укладено чимало дво- та багатосторонніх диспетчерських угод. Мета цих угод — 
обмін диспетчерською інформацією та оперативна взаємодія. Угоди визначають обсяг 
та періодичність передачі режимних параметрів, регламентують диспетчерську вза-
ємодію, визначають порядок узгодження різних питань. 

На даний час ОДУ ДК «Укртрансгаз» має такі укладені угоди:
— двосторонні: «Белтрансгаз» (Білорусь); «Transgaz SA» (Румунія); «PGNiG» (Польща); 

«Gaz-system» (Польща); «Verbundnetz Gas» (Німеччина); «FGSZ Ltd» (Угорщина);
— багатосторонні:
центрально-південноєвропейський напрямок («Eustream» (Словаччина); «ОМV» 

(Австрія); «Snam Rete Gas» (Італія));
балканський напрямок («Газпром» (Росія), «Молдовагаз» (Молдова), «Тирас поль-

транс газ», «Топенерджи» (Болгарія), «Булгаргаз» (Болгарія); «Transgaz SA» (Румунія); 
«Botas» (Туреччина); DEPA (Греція); Makpetrol A.D.» (Македонія)).
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ОДУ — це не тільки виробничий підрозділ, 

це астрономічне явище, сузір’я, що поєднало 

людей небайдужих, неординарних, обдаро-

ваних. Як чином настільки несхожі, різнобічні 

індивідуальності творять дружний колектив, 

сильний своєю єдністю та духовністю, немож-

ливо пояснити. Та, мабуть, і не треба розклада-

ти на сухі алгоритми містичний резонанс душ.

Як сказано в Біблії — «не хлібом єдиним». 

Співробітники ОДУ вміють не тільки добре 

працювати, але й завжди беруть активну 

участь в профспілковій діяльності, спорті, 

художній самодіяльній творчості, організації 

дозвілля та корпоративних заходів Компанії.

Спортсмени ОДУ у складі збірної апарату 

ДК «Укртрансгаз» беруть участь у змаган-

нях, які проводить ФСТ «Спартак», є учас-

никами спартакіад Компанії, мають нагоро-

ди з різних видів спорту. Гордістю нашого 

колективу є пловець Антон Колісник та тені-

сист Андрій Прилипко, які показали високі 

результати на Сьомій спартакіаді працівників 

ДК «Укртрансгаз». Крім того, хочеться назвати 

таких фізкультурників як Казановська Л. та 

Опанасенко М. — шахи, Стрекаловська Н. 

— шашки, Вербенко Ю. — настільний теніс 

та шахи, Левандовська К. та Байдюк В. — 

плавання, Афанасьєв П. та Садовський Р. — 

волейбол, Горошко О. — гирьовий спорт.

Багатогранні таланти співробітників ОДУ 

особливо яскраво проявились у творчості. 

Ми пишаємося тим, що мали змогу дотор-

кнутись до таїнства народження поезії. Вірші 

Василя Мефодійовича Тимощука завжди 

змушували бриніти струни сердець читачів, 

висвітлюючи найдорожчі для кожного укра-

їнця цінності. Друкована збірка його творів 

стала літературним внеском в розвиток духо-

вності України. Також кожен з нас із теплотою 

згадує ліричні, трохи іронічні поетичні поздо-

ровлення, які обов’язково писала на важливі 

дати друзів-колег Лідія Андріївна Бабій. 

Переспівати або ж перетанцювати дис-

петчерів — складне завдання навіть для про-

фесіоналів. У святкуванні, як і в роботі, ми не 

дозволяємо собі слабинки!

З 2001 року співробітники ОДУ постій-

но беруть участь у фестивалях-конкурсах 

художньої самодіяльної творчості працівників 

ДК «Укр трансгаз», а Юлія Вербенко є не тіль-

ки постійним керівником творчого колективу 

апарату Компанії, арт-групи «Шоу на трубі», а й 

незамінною виконавицею та режисером. Цей 

художній колектив поєднує у своїх виступах 

вокальний, хореографічний, інструменталь-

ний жанри, художнє читання та театралізоване 

дійство, що підсилюється ефектним світловим 

шоу, елементами клоунади, авторськими відео-

кліпами. Газовики на всі сто, члени художньої 

самодіяльності пишуть вірші та музику, сценарії 

та пісні, режисирують постановки і майстер-

но грають ролі, ріжуть по дереву, малюють та 

вишивають. Стрекаловська Н., Садовський Р., 

Прищепо І., Єрьоменко І., Білоус Н., Павловська Н., 

Горобцова Л., Бабій Л., Мелещук Т., Петренко В., 

Мілічева Л., Левандовська К., Сорохан Д. — це 

далеко не повний список працівників ОДУ, які з 

«газової сцени» транслювали жар своїх сердець 

у глядацьку залу, впевнено доводячи тезу, що 

небайдужа людина буде талановитою у всьому: 

професії, родині, творчості.

Окреме місце в дозвіллі працівників ОДУ 

займає туризм. Допитливість, інтерес до істо-

рії своєї країни та її архітектури, бажання 

поспілкуватись об’єднали колектив у екскур-

сійних турах. Приємні враження від поїздок 

до Одеси, Чернігова, Полтави, Умані тощо, 

цікаві події, курйози нікого не залишили бай-

дужими і були відображені в аматорських 

стінгазетах. З різноманітних фотографій, дав-

ніх і новітніх, сяють нам очі людей, які працю-

ють у найкращому в світі колективі. Вони не 

просто знаходяться серед колег, а працюють 

в оточенні друзів і живуть повноцінним наси-

ченим життям! ТТ

Соціально-культурне життя

Працівники ОДУ та апарату управління ДК «Укртрансгаз» Працівники ОДУ та апарату управління ДК «Укртрансгаз» 
беруть активну участь в культурних заходах Компанії беруть активну участь в культурних заходах Компанії 
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Вітальне слово головного інженера ДК «Укртрансгаз» 
Ігоря Лохмана

Шановні працівники філії «Нормативно-аналітичний центр»! Від імені 
керівництва й усіх працівників ДК «Укртрансгаз» вітаю Вас з ювілеєм.

У 2012 році виповнилося 45 років діяльності філії «Нормативно-аналітичний 
центр» ДК «Укртрансгаз» (до 1994 року — Нормативно-дослідна станція).

За 45-річну історію своєї діяльності колективом Нормативно-аналітичного 
центру зроблено значний внесок у створення та розвиток нормативної бази 
газової промисловості України. 

Виконано значний обсяг робіт під час розроблення перших галузевих 
норм праці, рекомендацій із наукової організації праці, розповсюдження 
передового досвіду підприємств Укргазпрому, аналізу економіки підпри-
ємств газової промисловості.

Вперше для підприємств газової галузі було розроблено типові структури 
управління та нормативи чисельності спеціалістів і робітників управлінь буро-
вих робіт, магістральних газопроводів і газопромислових управлінь відповід-
но до досягнутого рівня техніки й технології та наукової організації праці.

На замовлення підприємств газової промисловості оперативно викону-
вались розробки нормативної трудомісткості й чисельності персоналу для 
обслуговування нового технологічного обладнання, зокрема, для дослідно-
промислових станцій «Сайклінг-процес» Котелевського й Тимофіївського 
газоконденсатних родовищ, які не мали аналогів у колишньому СРСР і на 
Європейському континенті. Працівники НАЦу розробляли також і норматив-
ну базу необхідну для буріння в умовах Крайньої Півночі.

У сучасних економічних умовах застосування прогресивних форм органі-
зації праці та відповідних норм, а також технічно обґрунтованих норм витрат матеріально-технічних ресурсів є необхід-
ним чинником ефективного функціонування ДК «Укртрансгаз».

Наказом НАК «Нафтогаз України» НАЦ визначено базовою організацією зі стандартизації в галузі нормування 
праці та матеріально-технічних ресурсів у системі НАК «Нафтогаз України». НАЦ розробив сучасні методики, які стали 
організаційно-методичною підставою для розроблення збірників норм праці й норм витрат матеріально-технічних ресур-
сів у ДК «Укртрансгаз» і на підприємствах нафтогазового комплексу, що належать до сфери управління Міненерговугілля 
України.

Співробітники НАЦ роблять значний внесок у створення та впровадження комплексної автоматизованої системи 
керування виробничою діяльністю Компанії на основі програмного забезпечення світового лідера ERP-систем, німецької 
компанії SAP AG.

Підводячи підсумок, хочеться відмітити, що діяльність НАЦ є одним із важливих чинників для успішного функціонуван-
ня та подальшого розвитку ДК «Укртрансгаз», а головним капіталом НАЦ є його трудовий колектив, який професійно та 
сумлінно виконує відповідальні завдання. 

Від імені керівництва ДК «Укртрансгаз» вітаю колектив Нормативно-аналітичного центру із 45-річчям його трудової 
діяльності та бажаю усім міцного здоров’я, щастя, добра, подальших творчих успіхів у роботі та благополуччя у Ваших 
сім’ях. 
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Нормативно-Нормативно-
аналітичному центру аналітичному центру 
ДК «Укртрансгаз» — ДК «Укртрансгаз» — 

45 років!45 років!
gee
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Для досягнення виробничим об’єд-

нанням (ВО) «Укргазпром» високих 

техніко-економічних показників із опти-

мальними витратами трудових і матеріальних 

ресурсів, оперативного вирішення проблем 

газової промисловості в галузі праці, мате-

ріальних ресурсів і економіки підприємств, 

системного підходу до управління виробни-

цтвом, забезпечення підприємств та організа-

цій Міністерства газової промисловості СРСР 

(Мінгазпром) нормативною документацією 

з нормування та організації праці, удоскона-

лення структур управління виробництвом у 

газовій промисловості 19 травня 1967 р. на-

казом № 160 ВО «Укргазпром» було створено 

Нормативно-дослідну станцію (НДС).

Ще тоді Нормативно-дослідна станція 
займалася питаннями забезпечення підпри-

ємств газової галузі нормативною докумен-

тацією з нормування праці, матеріально-

технічних ресурсів, проведення аналізу 

виконання техніко-економічних показників, 

організації соціалістичного змагання та роз-

повсюдження передового досвіду, удоско-

налення усіх структур управління вироб-

ництвом.

Для виконання цих завдань у НДС було 

створено необхідні відділи, зокрема:

— нормування праці під час буріння;

— нормування праці на транспорті у 

процесі видобування та переробляння газу;

— нормування сировини та матеріалів;

— нормування підсобно-допоміжних 

господарств і будівництва;

— виробничого інструктажу;

— організації управління виробництвом;

— поширення передового досвіду та 

організації соцзмагання;

— копіювальної техніки й оформлюваль-

них робіт;

Харківський виробничий відділ норму-

вання та наукової організації праці;

Івано-Франківський виробничий відділ 

нормування та наукової організації праці.

У Мінгазпромі було створено галузеву 

систему нормування праці та матеріальних 

ресурсів, до складу якої входили: головна 

організація — Центральна нормативно-

дослідна станція газової промисловості 

(ЦНДСгазпром), 13 НДС у складі всесоюзних 

виробничих об’єднань і 12 лабораторій нау-

кової організації праці у складі виробничих 

об’єднань.

Розроблення нормативної документації 

проводилось як за планами місцевої тема-

тики (для підприємств ВО «Укргазпром»), 

так і централізованої тематики (для системи 

Мінгазпрому).

Нормативно-дослідна станція ВО «Укр-

газ пром» виконала значний обсяг робіт 

під час розроблення нормативних доку-

ментів за планами міжгалузевої тематики 

Центрального бюро нормативів із праці 

Держкомпраці СРСР.

За методичного керівництва ЦНДСгаз-

пром Нормативно-дослідною станцією було 

впроваджено:

нормування праці на основні та допо-

міжні роботи в бурінні, видобуванні, тран-

спортуванні та переробці газу, будівництві, 

машинобудуванні та в інших виробництвах;

— нормування матеріальних ресурсів, 

електроенергії та теплової енергії;

— організація управління виробництвом 

та досягнення високих техніко-економічних 

показників і ефективності заходів науково-

технічного прогресу;

— економічний аналіз і соцзмагання;

— організація праці та заробітної плати.

Проведено значну роботу за міжгалузе-

вими планами нормативно-дослідних робіт 

(НДР) з наукової організації праці:

розробка та перегляд норм часу;

— розробка та перегляд нормативів 

чисельності робітників і норм обслугову-

вання обладнання;

— розробка та перегляд типових струк-

тур управління виробництвом і нормативів 

чисельності інженерно-технічних працівни-

ків (ІТП) і службовців;

— розробка та перегляд типових проек-

тів організації праці дільниць, служб, цехів.

Було встановлено (на підставі спостере-

жень, регламентів обслуговування та ремон-

тів обладнання, технічних розрахунків тощо) 

норми часу на основні й допоміжні роботи, 

які виконувалися в бурінні, видобуванні, 

транспортуванні газу і переробці газово-

го конденсату, що дало можливість розро-

бити нормативи чисельності та визначити 

Д. М. Сороченко
НАЦ ДК «Укртрансгаз»

Історія розвитку 
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оптимальну чисельність працівників газової 

промисловості.

У 1982 р. НДС разом із Всесоюзним 

науково-дослідним інститутом еконо-

міки, організації виробництва та техніко-

економічної інформації в газовій промисло-

вості підготували методичні вказівки щодо 

«Розроблення комплексних планів наукової 

організації праці газопромислових управ-

лінь і управлінь магістральних газопроводів 

Мінгазпрому», а розроблений у НДС комп-

лексний план наукової організації праці для 

Харківського газопромислового управління 

одержав першу премію на Виставці досяг-

нень народного господарства СРСР.

Після створення в м. Уренгой у 1986 р. 
Красноградського управління бурових 
робіт (УБР) НДС було розроблено нор-
мативну базу з нормування праці та 
матеріально-технічних ресурсів в умовах 
Крайньої Півночі. У 1989 р. вперше в Україні 
Красноградським УБР впроваджено бурін-
ня горизонтального ствола на свердло-
вині № 20541 Уренгойського родовища. 
Спеціалісти Нормативно-дослідної станції 
розробили норми на механічне буріння 
цієї свердловини. Цей досвід проходження 
горизонтального ствола свердловин було 
впроваджено на бурових підприємствах 
тресту «Укрбургаз».

Працівниками НДС на замовлення 
підприємства було оперативно визна-
чено трудомісткість та професійно-
кваліфікаційний склад робітників і спеці-
алістів для дослідно-промислових стан-
цій «Сайклінг-процес» Котелевського та 
Тимофіївського газоконденсатних родо-
вищ, який не мав аналогів у колишньому 
СРСР та на Європейському континенті.

Нормативно-дослідна станція постійно 
проводила аналіз чисельності працівни-
ків, заробітної плати та продуктивнос-
ті праці на підприємствах Мінгазпрому, 
а також здійснювала детальний аналіз 
техніко-економічних показників роботи 
ВО «Укргазпром».

З 1 січня 1992 р. централізована сис-
тема розроблення нормативної докумен-
тації, яка діяла в СРСР, припинила своє 
існування. 

Відповідно до наказу Держком нафто-
газу України від 19.01.1994 № 17 «Про 
створення акціонерного товариства 
«Укргазпром» і наказу AT «Укргазпром» 
від 25.02.1994 № 33 «Про створення 
AT «Укргазпром» на базі Нормативно-
дослідної станції, утворено філію 
«Нормативно-аналітичний центр» 
(НАЦ), яка стала провідною організацією 
в галузі організації й нормування праці та 
матеріально-технічних ресурсів у газової 
промисловості України.

За період із 1993—1995 pp. Нормативно-

аналітичним центром AT «Укргазпром» 

спільно з провідними організаціями з нор-

мування праці ЦНЕД «Укрнафта» ІДМП ЧВ 

УкрДГРІ Держкомгеології України розробле-

но низку галузевих нормативних документів 

із нормування праці під час буріння та видо-

бування газу, зокрема:

Огляд натурних випробувань трубопроводу спеціалістами Огляд натурних випробувань трубопроводу спеціалістами 
Нормативно-аналітичного центруНормативно-аналітичного центру

Нормативно-дослідна станція 
проводила значну роботу з еконо-
мії матеріальних ресурсів підпри-
ємствами газової галузі. Виробниче 
об’єднання «Укргазпром» на 
Всесоюзному громадському огляді 
ефективності використання сирови-
ни, матеріалів неодноразово займа-
ло перші місця серед підприємств 
Мінгазпрому із врученням перехід-
ного Червоного Прапора ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ і Держпостачу СРСР.

За період із 1980—1990 pp. було 
розроблено нормативні документи на 
обслуговування та ремонт нових видів 
обладнання, установленого на підпри-
ємствах газової промисловості. З удо-
сконаленням технології, організації 
праці було переглянуто чинні на той 
час нормативні документи з організа-
ції, нормування праці та матеріально-
технічних ресурсів.
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— галузеві норми часу на монтаж та 

демонтаж бурових установок і обладнання 

для буріння свердловин (ч. 1 і 2);

— галузеві норми часу на буріння сверд-

ловин на нафту, газ і корисні копалини;

— галузеві норми часу на капітальний 

ремонт свердловин;

— галузеві норми часу на випробування 

розвідувальних і експлуатаційних свердло-

вин на нафту та газ;

— галузеві норми часу на вантажно-

розвантажувальні роботи в нафтовій і газо-

вій промисловості.

Відповідно до Закону України «Про пен-

сійне забезпечення», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.08.1992 № 2442 «Про 

порядок проведення атестації робочих 

місць за умовами праці» НАЦ спільно з від-

ділами праці підприємств AT «Укргазпром» 

організаційно-методично забезпечив про-

ведення, уперше в газовій промисловості, 

атестації робочих місць за умовами праці. 

Атестація проводиться з метою врегулюван-

ня відносин між адміністрацією та праців-

никами в галузі реалізації прав на здорові 

й безпечні умови праці, пільгове пенсій-

не забезпечення, пільги та компенсації за 

роботу в несприятливих умовах. Результати 

атестації використовуються для здійснення 

заходів щодо поліпшення умов праці.

Галузеві випуски ДКХП запроваджено на 

всіх підприємствах НАК «Нафтогаз України».

Під час проведення структурних реформ 

у газовій промисловості України філію 

«Нормативно-аналітичний центр» згідно 

зі спільним наказом Державного комітету 

нафтової, газової та нафтопереробної про-

мисловості України № 234 від 06.11.1998 

та Національної акціонерної компаній 

«Нафтогаз України» № 68/234 від 06.11.1998 

«Про реорганізацію AT «Укргазпром» з 

01.01.1999 приєднано до Дочірньої компанії 

«Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України».

Наказом НАК «Нафтогаз України» від 

02.02.2000 № 30 «Про базову організа-

цію з стандартизації (БОС) НАК «Нафтогаз 

України» на HAЦ покладено функцію про-

ведення єдиної технічної політики НАК 

«Нафтогаз України» у сфері стандартизації та 

якості продукції і виробництва в нафтогазо-

вій галузі шляхом створення нормативних 

документів за такою тематикою: 

— організація управління виробництва-

ми нафтогазової промисловості в сучасних 

умовах господарювання;

— організація й нормування праці 

працівників підприємств НАК «Нафтогаз 

України», які здійснюють бурові роботи, 

видобування, переробку, транспортування, 

збереження газу та нафти;

— визначення норм витрат матеріально-

технічних ресурсів і шляхів щодо їх раціо-

нального використання.

Нормативно-аналітичний центр, викорис-

товуючи комплексний системний підхід до 

створення нормативної бази газової промис-

ловості, розробив Комплексний перспектив-

ний план заходів нормативно-методичного 

та інформаційного забезпечення норма-

тивними документами ДК «Укртрансгаз». 

Огляд натурних випробувань трубопроводу спеціалістами 
Нормативно-аналітичного центру

Колектив Нормативно-аналітичного центру ДК «Укртрансгаз» (м. Київ)Колектив Нормативно-аналітичного центру ДК «Укртрансгаз» (м. Київ)

Нормативно-аналітичним цен-
тром спіль но з ВАТ «УЦЕБОПнафтогаз» 
у 1998–1999 pp. розроблено, погодже-
но з Міні стерством праці та соціаль-
ної політики України та затверджено 
в Міністерстві енергетики України в 
1999 р. три випуски національного 
Довідника кваліфікаційних характе-
ристик професій працівників (ДКХП), 
зокрема:

— випуск 6. «Видобування нафти 
та природного газу. Буріння свердло-
вин»;

— випуск 21. «Переробка нафти, 
нафто продуктів, газу, сланців, вугілля. 
Обслуговування магістральних тру-
бопроводів»;

— випуск 63. «Газове господарство 
міст, селищ та населених пунктів».
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На період 2000—2004 рр. створено сис-

теми нормативів із нормування праці та 

матеріально-технічних ресурсів відповідно 

до даного плану. Функціонування цих систем 

забезпечено рядом нормативних документів 

на рівні стандарту підприємства:

— організаційне забезпечення (порядок 

розроблення нормативних документів);

— методичне забезпечення (методи-

ки розроблення нормативних документів, 

(переліки, каталоги);

— нормативне забезпечення (норматив-

ні документи, які встановлюють норми праці 

та норми витрат матеріально-технічних 

ресурсів).

Визначено стан забезпечення норматив-

ними документами всіх виробничих ланок і 

технологічних процесів.

У 2009 р. розроблено «Положення про 

фірмовий стиль ДК «Укртрансгаз», у якому 

затверджено основні принципи та елемен-

ти побудови фірмового стилю Компанії.

Відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.10.1995 № 847 «Про 

затвердження Положення про формування 

кадрового резерву керівників державних 

підприємств, установ і організацій» роз-

роблено та наказом ДК «Укртрансгаз» від 

03.09.2009 № 366 введено в дію «Положення 

про роботу з резервом кадрів для висуван-

ня на керівні посади в ДК «Укртрансгаз».

Створена та підтримується в актуаль-

ному стані інформаційна база централі-

зованого резерву управлінських кадрів 

Компанії, до якої внесені найбільш пер-

спективні керівники та фахівці середньої 

та нижчої ланок управління.

Застосовуючи сучасні підходи, розро-

блено «Норми аварійного запасу матері-

алів для магістральних газопроводів ДК 

«Укртрансгаз» та «Норми витрат метано-

лу і диетиленгліколю на попередження 

гідратоутворення та осушку газу під час 

його відбирання з підземних сховищ газу 

ДК «Укртрансгаз», що дало можливість за 

умови оптимального використання МТР 

зменшити їх витрати на 10 % та забезпечи-

ти необхідну якість транспортованого газу.

За 2009—2010 рр. розроблено заходи, 

проведено розрахунки, підготовлено мате-

ріали з оптимізації структури та штатної 

чисельності працівників ДК «Укртрансгаз», 

відповідно до яких: 

— проведено реорганізацію всіх буді-

вельних підрозділів з концентрацією 

виробничих потужностей у складі про-

фільної філії;

— проведено реорганізацію з пере-

дачею всіх діагностичних підрозділів до 

складу відповідної філії; 

— з метою виведення непрофільних 

видів діяльності з виробничих структур-

них підрозділів створено профільну філію, 

до складу якої увійшли усі працівники 

підсобних сільських господарств та баз 

відпочинку філій.

Становлення та розвиток НАЦ нероз-

ривно пов’язані з першим началь-

ником Нормативно-дослідної станції 
Кузьміком І.П. Вагомий вклад у розвиток філії 

внесли її ветерани — Барановський В.І., 

Павленко К.С., Вишиванюк З.М., Надточій В.І., 

Качур В.І., Барсук А.І., Жук В.І., Гуліда А.В., 

Харук Р.Ю., Мішура Р.З., Микитко Г.Д., 

Кульчицький М.Д., Левіт А.Г., Гнатишин М.М., 

Ковальчук В.С., Медведєва О.Т., Меть Н.В., 

Рубаха І.В., Кісільова В.І., Болтівець В.Я. та 

багато інших.

Протягом історичного розвитку 

Нормативно-аналітичного центру зміню-

валися як його структура, так і виробничі 

завдання та напрямки діяльності.

Зараз до складу НАЦ входять сім від-

ділів, основним завданням яких є забез-

печення Компанії та її структурних під-

розділів нормативними, аналітичними, 

методичними та інформаційними матері-

алами відповідно до предмету діяльності, 

а саме:

— розроблення нормативних матері-

алів із питань нормування та організації 

праці;

— розроблення нормативних матері-

алів із питань організації оплати праці та 

мотивації персоналу;

— участь у розробленні та вдоско-

наленні структури управління виробни-

цтвом;

— розроблення нормативних матері-

алів із питань нормування матеріально-

технічних ресурсів;

— реалізація єдиної технічної полі-

тики в сфері стандартизації, створення 

нормативної бази функціонування сис-

теми стандартизації, обліку та реєстрації 

стандартів і технічних умов, інформування 

структурних підрозділів Компанії щодо 

наявності та надходження стандартів, їх 

заміни та відміни;

— супроводження та удосконалення 

систем менеджменту Компанії та її філій 

відповідно до міжнародних стандартів 

(управління якістю, екологічного керуван-

ня та промислової безпеки);

— супроводження (оновлення) 

автоматизованих баз даних докумен-

тів (матеріалів): з нормування праці та 

матеріально-технічних ресурсів; форму-

вання фонду нормативно-технічної доку-

ментації Компанії; забезпечення Компанії 

та її структурних підрозділів вищеназва-

ними документами (матеріалами);

— видання оглядово-аналітичних та 

статистичних збірників, нормативно-

методичної літератури, річних звітів, 

експрес-збірників, інших видів друкованої 

продукції.

Організація та нормування праці. 
За умов ринкової економіки нормування 
праці є важливою складовою механізму 
управління виробництвом і чи не єдиним 
дійовим засобом для визначення необхід-
них затрат праці (часу) на виконання 
робіт (виготовлення одиниці продукції), 
надання послуг працівниками та вста-
новлення на цій основі норм праці, вияв-
лення та використання резервів підви-
щення продуктивності праці, тобто 
ефективності виробництва.

Головна функція нормування, як міри 

праці, була й залишається на сучасному 

етапі засобом для раціональної організа-

ції праці, оцінки ефективності та економіч-

ного обґрунтування різних організаційних 

рішень і вибору з них оптимального, засо-

бом для визначення тривалості виробни-

чого циклу, трудомісткості виготовлен-

ня продукції, вартості, терміну окупнос-

ті витрат, чисельності виконавців (за їх 

категоріями), установлення їх виробничих 

завдань, розрахунку потужності й заван-

таження устаткування, посилення соці-

альної захищеності працівників, забезпе-

чення обґрунтованих розмірів заробітної 

плати тощо.

Досвід країн з розвиненою ринковою 

економікою переконливо свідчить, що 

ефективне функціонування підприємств у 

світовій економіці можливе лише за умови 

високого рівня організації нормування 

праці. У розвинених країнах нормування 

праці традиційно розглядають як найваж-

ливішу складову ланку управління. Адже 

без якісних норм трудових затрат немож-

ливо досягти високої продуктивності 

праці, прибутковості роботи підприємств.

Таким чином, в умовах економічної 

реформи важлива роль належить нор-

муванню праці й насамперед науковим 

дослідженням щодо розроблення та вдо-

сконалення нормативно-інформаційної 

бази. Така база є основою для регламен-

тації й оцінки затрат праці та ступеня її 

кваліфікації, застосування прогресивних 

форм організації праці й відповідних норм 

часу, випробування, обслуговування та 

Сучасна виробнича діяльність

Штатна чисельність 
працівників ДК «Укр-
трансгаз» за два роки ско-
ротилась на 1875,1 шт. од., 
що дає змогу щорічно еко-
номити понад 227 млн грн 
фонду оплати праці та 
стабільно підвищувати 
рівень заробітної плати 
працівникам Компанії.
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чисельність, що є важливими чинника-

ми нормального функціонування підпри-

ємств газової промисловості. 

Вже зараз розробляється нормативна 

база з питань організації та нормування 

праці, до якої входять такі види норматив-

них документів та збірників норм праці 

як: стандарти організації України (СОУ 

ДК «Укртрансгаз»); типові структури управ-

ління виробництвом і нормативи чисель-

ності керівників, професіоналів, фахівців, 

технічних службовців; нормативи чисель-

ності робітників і норми обслуговування 

обладнання; норми часу (виробітку); типові 

проекти організації робочих місць (зони 

обслуговування) робітників; типові проек-

ти організації праці на дільницях і в цехах. 

Проводиться аналіз застосування чин-

них нормативних документів, норм праці, 

матеріалів із виробничих питань, а філії 

ДК «Укртрансгаз» забезпечуються необхід-

ною документацією у повному обсязі.

Нормативна база з питань організа-

ції та нормування праці дає можливість 

запровадити в ДК «Укртрансгаз» науково-

обґрунтовані норми праці (виробітку, часу, 

обслуговування, чисельності); встановлю-

вати обґрунтовану чисельність працівни-

ків; підвищити вимоги до професійного 

рівня працівників; створити умови для 

зниження трудомісткості робіт і підвищен-

ня продуктивності праці.

Чинна нормативна база з організації та 

нормування праці ДК «Укртрансгаз» налі-

чує 289 документів, які містять понад 40 тис. 

норм праці. Наказом ДК «Укртрансгаз» від 

27.12.2011 № 533 затверджено «Програми 

науково-дослідних робіт з розроблення 

(перегляду) нормативної бази з норму-

вання праці, класифікації професій і робіт 

ДК «Укртрансгаз» на 2012—2020 рр.», яка 

налічує 101 збірник норм праці.

Програма дасть змогу розробити нау-

ково обґрунтовані норми часу, на підставі 

яких розробляються нормативи чисель-

ності працівників ДК «Укртрансгаз». 

Нормативи чисельності встановлюють 

обґрунтовану чисельність працівників 

відповідно до умов праці та дозволя-

ють формувати штатні розписи та ефек-

тивно планувати фонд оплати праці 

ДК «Укртрансгаз», що враховується під 

час встановлення оптимальних тарифів на 

транспортування газу.

Нормативними матеріалами з органі-

зації та нормування праці охоплені всі 

технологічні процеси основного вироб-

ництва та більша частина невиробничої 

сфери. 

Нормативно-аналітичний центр за 

на прям ком «організації та нормування 

праці» щорічно розробляє та затверджує в 

серед ньо му 15 збірників норм праці (понад 

7000 норм праці). Середній економічний 

ефект від впровадження таких розробок у 

виробництво складає понад 5 млн грн. 

За необхідністю вносить пропозиції 

(центральним органам влади) щодо змін 

до Довідника кваліфікаційних характе-

ристик професій працівників (ДКХП) і 

Державного класифікатора професій 

003:2010. Формує витяги з ДКХП (для 

філій Компанії), що дає змогу розробляти 

посадові (робочі) інструкції керівників та 

фахівців, враховуючи конкретні завдання 

та обов’язки, функції, права, відповідаль-

ність та кваліфікаційні вимоги до посад 

(професій) працівників.

Налагоджено співпрацю з департа-

ментами НАК «Нафтогаз України», Міні-

стерством енергетики та вугільної про-

мисловості України, Міністерством соці-

альної політики України, Центром про-

дуктивності праці, Українським науково-

дослідним інститутом праці, ЦНИСгазпром 

АО «Газпром» (Російська Федерація). 

Нормування та ефективність вико-
ристання матеріально-технічних 
ресурсів. Дає змогу підвищити ефектив-

ність використання МТР у виробничих 

підрозділах і забезпечує контроль за їх 

раціональним використанням, виявляти 

та використовувати резерви виробництва, 

підвищувати його ефективність, оптималь-

но використовувати кошти на закупівлю 

МТР, зменшувати поточні витрати на заку-

півлю МТР, підвищити достовірність визна-

чення експлуатаційних затрат у поточних 

розрахунках і в прогнозуваннях тарифів 

на транспортування та підземне збері-

гання газу, підвищити рівень керованос-

ті виробництвом і покращити економіч-

ні показники виробничо-господарської 

діяльності ДК «Укртрансгаз».

Створюються та поновлюються бази 

даних і по парку автомобільної, будівельно-

дорожньої та спеціальної техніки, а також 

ведеться облік використаного палива на 

їх роботу.

Наказом ДК «Укртрансгаз» №19 від 

17.01.2012 затверджено «Програму з роз-

роблення та перегляду нормативної бази 

щодо використання МТР на виробничі 

потреби в ДК «Укртрансгаз» на 2012—

2020 роки», яка дасть можливість створи-

ти умови для найбільш раціонального та 

ефективного використання матеріально-

технічних ресурсів в ДК «Укртрансгаз».
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Розроблення нормативних матеріалів із організації та нормування праці, а 
також проведення щорічних розрахунків нормативної чисельності працівників 
ДК «Укртрансгаз», потребує великих обсягів інформації баз даних (вихідних 
даних), які надають філії ДК «Укртрансгаз» згідно зі запитами та за розробленими 
формами. Крім того, під час розроблення норм часу (виробітку) проводять фото-
хронометражі та спостереження безпосередньо на виробничих об’єктах.

Для повного урахування технологічних процесів і наявних виробничих 
об’єктів та обладнання під час щорічного проведення розрахунків норма-
тивної чисельності працівників ДК «Укртрансгаз» розробляють нормативно-
технічні паспорти філій, в яких наводять нормоутворюючі фактори (об’ємні 
показники, наявні об’єкти та обладнання) кожного структурного підрозділу та 
промислового майданчика з урахуванням наявних технологічних схем вироб-

ництва.

Розробка нормативних документів Розробка нормативних документів 
фахівцями Нормативно-аналітичного центру фахівцями Нормативно-аналітичного центру 
ДК «Укртрансгаз»ДК «Укртрансгаз»
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Реалізація єдиної технічної полі-
тики Компанії в сфері стандартизації. 
Проводяться роботи, спрямовані на забез-

печення високого науково-технічного 

рівня нормативної документації для газо-

транспортної галузі України згідно з нака-

зом НАК «Нафтогаз України» від 02.02.2000 

№ 30 «Про базову організацію з стан-

дартизації (БОС) НАК «Нафтогаз України», 

наказів ДК «Укртрансгаз» від 07.04.2000 

№ 76, від 16.05.2002 № 148 «Про єдину 

технічну політику у сфері стандартизації», 

від 09.01.2004 № 1 «Про систематизацію 

документації у відповідності до вимог 

ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001».

Виконуються функції проведення 

нормоконтролю документації, ведення 

єдиного реєстру та автоматизованого 

інформаційного банку даних нормативних 

документів в ДК «Укртрансгаз» (вимоги, 

інструкції, методики, норми, нормативи, 

положення, посібники, правила, рекомен-

дації, технічні регламенти, технічні умови, 

нормативні акти з охорони праці та тех-

ніки безпеки); здійснюється інформацій-

не забезпечення з даних питань (вида-

ється та розсилається 20 інформаційних 

бюлетенів на рік); складаються перелі-

ки чинних нормативних документів ДК 

«Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України» та 

Міненерговугілля України. 

Ведеться, актуалізується та поповню-

ється Фонд нормативно-технічних доку-

ментів (НТД) ДК «Укртрансгаз», який нині 

містить більше 3000 документів. Фахівці 

відділу ведуть облік усіх документів, скла-

дають Перелік нормативних документів 

Фонду НТД ДК «Укртрансгаз», який щоріч-

но видають і розсилають в усі структурні 

підрозділи ДК «Укртрансгаз».

Постійно актуалізують каталоги нор-

мативних документів, вносять усі зміни 

та доповнення, на підставі яких видають 

довідки про чинність в Україні норматив-

них документів і нормативно-правових 

актів. Розробники отримують консульта-

ції за правилами побудови, викладу та 

оформлення нормативної документації, 

методичні рекомендації.

Ведеться автоматизований банк даних 

реферативної інформації про нормативні 

документи з тематики ДК «Укртрансгаз», 

який налічує на сьогодні 2800 документів.

Інформаційно-видавнича діяль-
ність. Здійснюється підготовка та тиражу-

вання нормативних і методичних матеріа-

лів, оглядово-аналітичних та статистичних 

збірників, річних звітів для структурних 

підрозділів ДК «Укртрансгаз»; макетування 

та виготовлення ділової графіки, схем, 

документів; виготовлення грамот, посвід-

чень, відзнак, привітальних адрес, візиток, 

технічне супроводження виставок, кон-

ференцій, науково-технічних нарад, семі-

нарів; організація робіт із збирання мате-

ріалів для виготовлення відеофільмів та 

відеосюжетів; зйомка первинних фото– та 

відеоматеріалів; виготовлення копій віде-

оматеріалів на різних носіях і таке інше.

Складаються Пояснювальна записка до 

річного звіту ДК «Укртрансгаз», щоквар-

тальні звіти за результатами діяльності 

соціальної інфраструктури та інших видів 

допоміжної діяльності ДК «Укртрансгаз» у 

розрізі філій, щоквартальний статистич-

ний довідник про результати діяльності 

ДК «Укртрансгаз» та філій, інші інформацій-

ні матеріали техніко-економічного спря-

мування.

Функціонує Фонд науково-технічної 

інформації Компанії, який станом на кінець 

2011 року налічує понад 15000 примір-

ників і щорічно поповнюється близько 

Колектив Харківського відділу економіки та організації праціКолектив Харківського відділу економіки та організації праці

Розробляється та постійно 
удосконалюється нормативна база 
з питань нормування матеріально-
технічних ресурсів на проведення 
технічного обслуговування та ремон-
ту об’єктів і обладнання газотран-
спортної системи України з ураху-
вання досягнень науково-технічного 
прогресу та прогресивних методів 
виконання робіт.

Проводиться аналіз застосуван-
ня чинних нормативних докумен-
тів, матеріалів із питань нормування 
матеріально-технічних ресурсів. 

Чинна нормативна база, яка налі-
чує 170 документів, містить понад 30 
тисяч норм витрат МТР. 

Колектив Івано-Франківського відділу економіки та організації праціКолектив Івано-Франківського відділу економіки та організації праці
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1000 періодичними виданнями та книга-

ми. Значну кількість видань скопійовано в 

електронну форму та створено відповідну 

базу даних.

Здійснюється контроль за комплектніс-

тю та оформленням документації дого-

ворів на виконання науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), 

забезпечення управлінь Компанії інфор-

маційними матеріалами за результата-

ми закінчених робіт. Щорічно видається 

інформаційний збірник анотацій закінче-

них НДДКР. Проводиться наповнення бази 

даних інформаційно-аналітичної систе-

ми «Тематичний план» ДК «Укртрансгаз» 

інформацією щодо виконання кожної 

роботи. Звітні матеріали закінчених робіт 

та їх етапів зберігаються в архіві НДДКР, 

який налічує понад 2000 робіт і є части-

ною архіву Компанії.

Системи управління якістю. Здійсню-

ється науково-методичне забезпечення та 

супроводження впровадження системи 

управління якістю, системи екологічного 

керування та системи управління безпе-

кою праці в ДК «Укртрансгаз» та її філіях. 

Роботу проводять на підставі Розпо-

рядження Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Концепції державної полі-

тики у сфері управління якістю продукції 

(товарів, робіт, послуг)», державних стан-

дартів ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) 

«Системи управління якістю. Вимоги», 

ДСТУ ISO 14001:2006 (ISO 14001:2004) 

«Системи екологічного керування. Вимоги 

та настанови щодо застосування», ДСТУ 

OHSAS 18001:2010 (OHSAS 18001:2007) 

«Системи управління гігієною та безпекою 

праці. Вимоги», наказу ДК «Укртрансгаз» 

від 26.10.2011 № 398 «Щодо впроваджен-

ня інтегрованої системи удосконалення 

ДК «Укртрансгаз» відповідно до вимог 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 та OHSAS 

18001:2007».

Для впровадження сучасних принципів 

керування та забезпечення відповіднос-

ті системи управління ДК «Укртрансгаз» 

вимогам міжнародних стандартів менедж-

менту здійснюється супроводження, впро-

вадження, удосконалення та аудит:

— сертифікованої системи управління 

якістю ДК «Укртрансгаз» та її філій відпо-

відно до вимог ISO 9001:2008 (сертифікат 

№ ZN 01 100 115814, виданий компанією 

«TUV Rheiland» (Німеччина));

— сертифікованої системи управління 

якістю ДК «Укртрансгаз» та її філій від-

повідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 

(сертифікат UA2.003.4290-10, виданий 

УкрСЕПРО);

— сертифікованої системи управління 

якістю прикордонних ГВС ДК «Укртрансгаз» 

відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 

(сертифікат UA2.003.4318-10, виданий 

УкрСЕПРО);

— сертифікованої системи екологіч-

ного керування ДК «Укртрансгаз» та її 

філій відповідно до вимог ISO 14001:2004 

(сертифікат № ZN 01 104 115814, вида-

ний компанією компанії «TUV Rheiland» 

(Німеччина));

— сертифікованої системи управління 

безпекою праці ДК «Укртрансгаз» та її філій 

відповідно до вимог OHSAS 18001:2010 

(сертифікат № ZN 01 213 115814, виданий 

компанією «TUV Rheiland» (Німеччина)).

Фахівці сектору систем управління 

якістю проводять внутрішні аудити сис-

теми управління якістю, системи еколо-

гічного керування та системи управління 

безпекою праці ДК «Укртрансгаз» та її 

філій згідно з СОУ 60.3-30019801-080:2010, 

надають консультації та практичну допо-

могу фахівцям структурних підрозділів 

ДК «Укртрансгаз» щодо впровадження 

документації (методики ДК «Укртрансгаз» 

МУТГ 01:2010, МУТГ 02:2010, МУТГ 03:2011, 

«Визначення екологічних аспектів та їх 

оцінювання» та «Визначення небезпек та 

оцінювання ризиків»). Також проводяться 

семінари-навчання з питань розроблення, 

впровадження та супроводження системи 

управління якістю, системи екологічного 

керування та системи управління безпе-

кою праці для фахівців ДК «Укртрансгаз» 

та її філій.

Перспективи НАЦ нерозривно пов’язані 

з розвитком ДК «Укртрансгаз», як опера-

тора газотранспортної системи України. 

Сьогодні Компанія прискореними темпа-

ми впроваджує нові підходи до організації 

праці, сучасні інформаційні, комп’ютерні 

та телекомунікаційні технології. Це дає 

змогу співробітникам НАЦ разом з усім 

колективом Компанії з оптимізмом диви-

тись у майбутнє, ставити перед собою ще 

більш масштабні завдання. ТТ

Впровадження комплексної 
автоматизованої системи керування. 
У 2011 році розпочато проект впрова-
дження комплексної автоматизованої 
системи керування (КАСК) ДК «Укр-
трансгаз» на основі програмного 
забезпечення SAP ERP, в якому на 
НАЦ покладено функції створення та 
супроводження загальносистемних 
довідників.

У рамках виконання проекту ство-
рено систематизований реєстр довід-
ників, які необхідні для ефективної 
роботи КАСК, визначено структуру 
кожного довідника, джерела та мето-
ди його наповнення.

Створено спеціалізований відділ 
для супроводження загальносистем-
них довідників КАСК на етапах дослід-
ної та промислової експлуатації.

За перше півріччя 2012 року пра-
цівниками відділу спільно з робо-
чими групами у філіях Компанії та 
фахівцями Центру компетенції SAP 
було створено, відкориговано та 
передано в дослідно-промислову 
експлуатацію два найбільш важливих 
для успішного функціонування КАСК 
загальносистемних довідники контр-
агентів та товарно-матеріальних цін-
ностей, які включають десятки тисяч 
позицій.

Для забезпечення функціонуван-
ня КАСК за функціональним напрям-
ком «Управління персоналом» 
(адмі ністрування та організаційний 
менеджмент) розроблено нові під-
ходи до формування та ведення єди-
ного штатного розпису працівників 
ДК «Укртрансгаз». 

Проводиться наповнення систе-
ми основними даними (понад 25,6 
тисяч штатних одиниць), уніфікується 
структура та форма штатного розпи-
су, створено довідник посад.

Робота фахівців Нормативно-аналітичного центру ДК «Укртрансгаз» Робота фахівців Нормативно-аналітичного центру ДК «Укртрансгаз» 
безпосередньо повязана з виробничим процесомбезпосередньо повязана з виробничим процесом
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Україна — одна з провідних країн Європи 

з розвинутою газовою промисловістю, 

багатою та розмаїтою її історією. В ме-

жах газової промисловості, у безперервному 

ланцюгові проходження газу від джерел його 

видобування до місць споживання важлива 

роль належить магістральному транспорту. 

Оскільки джерела видобування газу — газові 

промисли розташовані тільки на певній 

частині територій країни, навіть значною 

мірою за її межами, а газові споживачі — на 

всій території, то магістральний транспорт газу 

є визначальним елементом розвинутої газової 

промисловості.

Більш широке використання нафтового 

супутнього газу та його примітивна перегонка 

у Прикарпатті розпочалася в 1912-1913 роках. 

Тоді для його транспортування на невели-

кі відстані побудовані перші українські газо-

проводи. Спочатку побудовано в Бориславі 

газопровід від свердловини «Клавдіуш» до 

мосту на річці Тисмениця протяжністю 700 м. 

В цьому ж році побудовано ще два, але вже 

довші, потужніші газопроводи від Борислава 

до Дрогобича довжиною 12 км кожний. 

Перший з них діаметром 175 мм побудувала 

фірма «Галіція» для свого нафтопереробно-

го заводу в м. Дрогобич. Другий діаметром 

225 мм по тій самій трасі на замовлення фірми 

«Ердгаз-Гезельшафт» споруджено для подачі 

нафтового газу на установку для відбензинен-

ня. Робочий тиск у газопроводах становив 0,2-

0,3 МПа, а газ використовувався переважно 

для спалювання в котлах для виробництва 

технологічної пари. На другому газопроводі 

побудовано першу компресорну станцію з 

двоступінчастим стискуванням з приводом від 

парових машин.

Початок створення системи газопроводів 

місцевого значення пов’язаний з відкриттям 

1921 року Дашавського родовища природно-

го газу. Вже в 1922 році побудовано газопро-

від з Дашави до Стрия діаметром 225 мм про-

Cтановлення магістрального 
транспорту газу в Україні
Розглянуто основні віхи розвитку газотранспортної галузі: початок магістрального транспорту 

газу; створення в Україні єдиної системи магістральних газопроводів; створення великої 

транзитної системи. 

Б.П. Савків
ветеран галузі

Розвиток газової промисловості в 
Україні, як і в багатьох інших країнах з 
розвинутою газовою галуззю, розпочав-
ся з використання газу, що видобувався 
разом з нафтою на нафтових (нафтога-
зових) родовищах (супутній нафтовий 
газ), газу з вугілля, при його коксуванні 
(коксовий газ), або при підземній гази-
фікації вугілля (газ підземної газифікації), 
газу, який отримували у металургійному 
виробництві (доменний газ), а також від-
криття та введення в дію перших невели-
ких газових родовищ (природний газ).

У найстарішому нафтовидобувному 
регіоні Прикарпатті, зокрема в Бориславі, 
супутній нафтовий газ використовувався 
в котельнях під час буріння свердловин. 
Тоді ж почали використовувати його і 
на об’єктах, дещо віддалених від місць 
його видобутку і підготовки, а достав-
ка його здійснювалася трубопровідним 
транспортом.

Початок промислового 
видобування природного газу 
в 1924 р. на Дашавському 
родовищі з подачею його зга-
даними газопроводами прий-
нято вважати початком газової 
промисловості України.



Трубопровiдний транспорт | Cпецвипуск 2012 27

П
О

Г
Л

Я
Д

 У
 М

И
Н

У
Л

Е

тяжністю 14,4 км для промислових потреб 

міста. Після відкриття нових перспективних 

горизонтів на Дашавському родовищі в 1924 

році газопровід «Дашава — Стрий» було 

подовжено до м. Дрогобич. Новий відрізок 

цього газопроводу з тим же діаметром 225 

мм мав довжину 24,5 км. Він був з’єднаний з 

раніше побудованими (1912 р.) газопровода-

ми «Борислав — Дрогобич», що дало можли-

вість надійно забезпечити газом споживачів 

Дрогобича з огляду зменшення видобування 

супутнього газу в Бориславі.

У 1925 році побудовою відрізка газопро-

воду на дільниці Дрогобич — Стебник про-

тяжністю 9,7 км завершено спорудження най-

більшого тоді на Прикарпатті газопроводу 

«Дашава — Стрий — Дрогобич — Стебник» 

загальною протяжністю 48,6 км, діаметром 

225 мм.

В 1927 році було побудовано другу нитку 

газопроводу «Дашава — Стрий» діаметром 

225мм, протяжністю 16.2 км. В 1928 році 

фірма «Польмін» побудувала і ввела в дію 

другий газопровід високого тиску Дашава 

— Стрий — Дрогобич діаметром 175 мм, про-

тяжністю 40 км.

Таким чином, за короткий час завдяки уве-

денню в дію значного за запасами (великими 

за мірками того часу) Дашавського родови-

ща на Східному (Українському) Прикарпатті 

створився по суті зародок газотранспортної 

системи поки що локального прикарпатсько-

го значення. Загальна довжина побудованих 

газопроводів становила тоді 128,8 км, в тому 

числі діаметром 175 мм — 52 км, діаметром 

225 мм — 76.8 км. Першими центрами спожи-

вання газу стали Стрий, Дрогобич, Стебник, а 

також Борислав.

Подальший розвиток системи здійсню-

вався як шляхом спорудження нових газо-

проводів за межі Прикарпаття, так і роз-

ширення її в самому Прикарпатті. Так, в 

1929 р. акціонерне товариство «Газоліна» 

побудувало газопровід «Дашава — Миколаїв 

— Львів» завдовжки 82 км діаметром 175 мм, 

який став найдовшим тоді в регіоні та в 

Україні. Його виконано з безшовних стале-

вих труб із товщиною стінки 5 мм, повніс-

тю зварених в стик за допомогою ацети-

ленового зварювання, з антикорозійною 

ізоляцією. Будівництво цього газопроводу 

супроводжувалося подоланням низки пере-

шкод — шосейних та залізничних доріг, 

річок, найтруднішими з яких були переходи 

через річки Дністер та Стрий. Переходи 

через дороги виконано нижче рівня ґрунту, 

а через річки — над дзеркалом води.

Завдяки вигідному географічному розта-

шуванню — відносній близькості від зна-

чного за запасами Дашавського газового 

родовища Львів став першим серед великих 

міст Європи, який одержав для опалення 

природний газ (Саратов отримав в 1942 р., 

Москва — в 1946 р., Київ — в 1948 р., Харків 

— в 1956 р.).

В 1936 р. від газопроводу «Дашава — Львів» 

було споруджено газопровід-розгалуження 

«Ходовичі — Ходорів» протяжністю 32,2 км, 

діаметром 175 мм, по якому подали газ на міс-

цевий цукрозавод та міську газову мережу.

В 1936-1938 рр. газифікацією охоплено за 

допомогою дашавського газу ще одну зону 

Прикарпаття, розташовану на південь від 

родовища. Для цього побудували газопровід 

високого тиску «Стрий — Моршин — Болехів 

— Долина — Вигода» загальною протяжністю 

50 км із початковим діаметром 125мм і кінце-

вим 80мм. Крім дашавського газу ще в довоєн-

ні роки (у 1936-1938 рр.) розпочалося видо-

Прокладання газопроводу через р. ДніпроПрокладання газопроводу через р. Дніпро

Виконання вогневих робіт, встановлення підсилюючої муфтиВиконання вогневих робіт, встановлення підсилюючої муфти

 Щит управління компресорною станцією Щит управління компресорною станцією
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бування та використання газу з Калушського 

родовища для потреб міста та калійного ком-

бінату, для чого побудовано газопровід про-

тяжністю 7,3 км, діаметром 150-125мм.

Для використання відкритого в 1939 р. та 

уведення в експлуатацію опарського газового 

родовища побудовано газопровід «Опари — 

Дрогобич» (до ГРС — Вигода) протяжністю 12 

км, діаметром 250 мм на тиск 2,2 МПа.

У міжвоєнний час зароджувалась газо-

ва промисловість і на протилежному кінці 

України — в Донецькому басейні та при-

леглому Приазов’ї. вона базувалась на 

використанні газу металургійного виробни-

цтва, підземної газифікації вугілля та роз-

робці невеликих родовищ. Побудовані 

місцеві газопроводи, наприклад газопро-

від від Рутченківського коксохімзаводу до 

Донецького металургійного заводу протяж-

ністю 6 км та інші. Проведено значну роботу 

з газифікації Донецька, Макіївки, Маріуполя 

тощо. Побудовано низку газонаповнювальних 

станцій для заправлення автомашин, зокрема 

в 1937 р. введено першу в СРСР Приазовську 

АГНКС для заправлення автомашин та тракто-

рів природним газом з місцевого невеликого 

родовища. Та все ж справжню газифікацію 

Донбасу та Приазов’я розпочато у після-

воєнний час із спорудженням магістраль-

них газопроводів «Ставрополь — Москва» та 

«Шебелинка — Слов’янськ». 

Спорудження цих газопроводів, як і спо-

рудження газопроводів «Елшанка — Саратов» 

довжиною 18 км і діаметром 300 мм в 1942 р., 

Бугуруслан — Куйбишев протяжністю 160 км і 

діаметром 300 мм та початок будівництва магі-

стрального газопроводу «Саратов — Москва» 

в Російській Федерації — яскраве свідчення 

виключної ефективності газового палива, коли 

дві найбільші тоді воюючі між собою сторони 

знайшли для цього кошти і засоби. 

У роки війни, під час німецької окупації, 

розпочато вимушене транспортування газу 

з українських родовищ в також окуповану 

Польщу по газопроводу «Опари — Перемишль 

— Сталева Воля». Основну історичну роль 

газопровід відіграв після визволення України 

та Польщі від німецьких окупантів, ставши 

першим в історії експортним газопроводом. 

По ньому, починаючи з 1945 року здійснюва-

лись регулярні поставки природного газу в 

Республіку Польща. При цьому до середини 

70-х років природний газ до Польщі постачав-

ся виключно з українських прикарпатських 

родовищ.

ПОЧАТОК МАГІСТРАЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТУ ГАЗУ

Для повноцінного використання наявних 

ресурсів газу Дашавського газового родовища 

з врахуванням відкритих запасів іншого зі зна-

чними запасами опарського, ще в довоєнний 

час розпочато розроблення проекту найбіль-

шого тоді у Європі магістрального газопрово-

ду «Дашава — Київ» завдовжки 509 км. Завдяки 

уведенню його в дію передбачалось вивіль-

нити 1 млн т дорогого донецького вугілля, 

яке щорічно споживав Київ. Проте цей план, 

а також спорудження трьох сажових заводів 

у Дашаві, Калуші та Опарах потужністю 1500 

т/рік кожний через початок війни не був реа-

лізований.

У післявоєнний час, після відновлення 

роботи прикарпатських газопромислів та 

локальної газотранспортної системи, част-

ково пошкоджених під час відступу німець-

кими окупантами, знову повернулись до ідеї 

спорудження магістрального газопроводу 

«Дашава — Київ».

Для проектування газопроводу та гази-

фікації столиці в 1944 р. в Києві створено 

проектно-вишукувальну госпрозрахункову 

контору, підпорядковану московському інсти-

туту «Гипрогазтоппром», яку в 1949 р. перетво-

рено в самостійний інститут «УкрДІППрогаз». 

Згодом цей інститут, що сьогодні має назву 

ВАТ «ІВП» «ВНІПІТрансгаз» став головним в 

СРСР в галузі проектування магістральних 

газопроводів.

Будівництво газопроводу стало одним з 

основних завдань післявоєнної п’ятирічки від-

будови та розвитку народного господарства 

України на 1946-1950 рр.

Газопровід «Дашава — Київ» на відміну 

від магістрального газопроводу «Саратов — 

Москва» (діаметр 325-350 мм) та деяких міс-

цевих прикарпатських та поволзьких газо-

проводів діаметром 300 мм побудовано з труб 

великого діаметру 529 мм, що було великим 

кроком вперед у будівництві газопроводів.

В процесі будівництва газопроводу виріше-

но низку складних наукових та технологічних 

проблем. На ньому вперше у світовій практиці 

поряд з ручним електродуговим та газопре-

совим зварюванням труб впроваджено авто-

матичне електрозварювання під шаром флюсу 

(ним зварено 25% швів).

Для обслуговування газопроводу було 

створено Управління експлуатації газо-

проводу «Дашава — Київ» (нині УМГ «Київ-

трансгаз»), начальником якого призначено 

В.С. Чорновола.

В кінці 1951 р. магістральний газопровід 

«Дашава — Київ» продовжують через Брянськ 

до Москви. Загальна протяжність газопрово-

ду «Дашава — Київ — Брянськ — Москва» 

становить 1300 км, він став найпотужнішим 

магістральним газопроводом в Європі.

Для України уведення газопроводу стало 

початком, важливим етапом створення єдиної 

газотранспортної системи, що стало базою 

розпочатої газифікації все нових областей у 

Прикарпатті. Крім раніш підключеного до газо-

проводу м. Тернополя шляхом спорудження 

газопроводів-відгалужень в 1954 р. подано 

газ Вінниці, в 1955 р. — Житомиру, в 1956 р. 

Хмельницькому і Чернігову.

СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЄДИНОЇ 
СИСТЕМИ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ

Подальшим великим кроком в розвитко-

ві магістрального транспортування газу в 

Україні та створенні у майбутньому єдиної 

системи газопроводів та систем газопоста-

чання стало уведення в дію найбільшого в 

Монтаж лінійного крана на компресорній станціїМонтаж лінійного крана на компресорній станції

Протягом 1940-1942 рр. було також 
споруджено новий газопровід «Дашава 
— Львів» діаметром 300 мм, завдовжки 
65,5 км на початковий тиск 2,2 — 2,7 МПа.

Уведення в дію вищезгаданих газо-
проводів дало змогу навіть у воєнний час 
при німецькому окупаційному режимі 
нарощувати видобування та транспорту-
вання газу з Дашавського та Опарського 
родовищ, обсяги якого від 383,4 млн м3 у 
1941 р. зросли до 537,1 млн м3 у 1943 р. 
(у 1944 р. — в рік проходження фрон-
ту через Прикарпаття вони становили 
530,4 млн м3).

Під час німецької окупації побудова-
но найдовший тоді на Прикарпатті газо-
провід «Опари — Перемишль — Сталева 
Воля» діаметром 300 мм, протяжністю 
210 км (т.ч. 80 км — територією України), 
а також завершено будівництво газо-
проводу «Дашава — Львів» завдовжки 
65,5 км теж діаметром 300 мм. Перший з 
них з’єднався у Сталевій Волі з локальною 
системою газопроводів, споруджених у 
довоєнний час на польській території, і 
повинен був компенсувати дефіцит газу у 
зв’язку з падінням його видобутку з газо-
вих родовищ західного Прикарпаття.
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родовища. Відкрите в 1950 р., пізніше дороз-

відане, воно виявилося найбільшим з відо-

мих тоді газових родовищ в Європі. В 1956 

р. побудовано газопровід «Шебелинка — 

Харків» протяжністю 856 км, по якому Харків 

почав одержувати до 5 млн м3 газу на добу. 

В цьому ж році у складі Управління газопро-

воду «Дашава — Київ» створюється район-

не управління експлуатації газопроводу 

«Шебелинка — Харків», яке стало зародком 

нинішнього УМГ «Харківтрансгаз». Подальший 

розвиток магістрального транспорту газу на 

базі шебелинського газу розвивався в сторо-

ну Піддніпрів’я та півдня України, в напрямку 

Києва, а також до Російської Федерації. 

Уведення останнього не тільки поліпшило 

газопостачання Києва, але й стало початком 

об’єднання двох систем магістральних газо-

проводів у єдину українську систему газопос-

тачання. Подальшими кроками її формування 

стало прокладання додатково магістраль-

них газопроводів «Єфремівка — Диканька 

— Київ» (1968-1970 рр) та «Шебелинка — 

Диканька — Київ» (1973 р.) на базі багат-

ших за ресурсами нових газоконденсатних 

родовищ Дніпровсько-Донецької западини і 

дальше у західному напрямку дві нитки газо-

проводу Київ — захід України (відповідно 

1970 і 1973 рр.). Це дало змогу поліпшити 

газопостачання західних областей та подачі 

газу в Білорусь, Литву, Латвію та на екс-

порт в Польщу, Чехословаччину і Австрію. 

Об’єднання західноукраїнських систем магі-

стральних газопроводів («Дашава — Київ 

— Брянськ» та «Київ — Захід України») і 

східноукраїнських («Шебелинка — Полтава 

— Київ, Єфремівка — Диканька — Київ» 

та «Шебелинка — Диканька — Київ») стало 

вирішальним чинником у створенні єдиної 

системи газопостачання країни.

Ще в 50-х роках у Прикарпатті також була 

проведена велика робота з будівництва газо-

проводів місцевого значення, з подальшою 

його газифікацією. В 1958 р. побудовано газо-

провід «Більче — Волиця — Львів», в 1956 р. 

«Угерсько — Долина — Івано-Франківськ», 

в 1958 р. газопровід «Косів — Чернівці» діа-

метром 426мм протяжністю 61 км. У зв’язку 

з вводом в дію газоконденсатних покладів 

«Битків — Бабченського» нафтогазоконден-

сатного родовища в 1962 р. побудовано 

газопровід «Пасічна — Тисмениця» (І нитка) 

діаметром 325 мм протяжністю 48 км (1968 р. 

— ІІ нитка діаметром 500 мм), в 1964 р. 

«Пасічна — Долина» діаметром 500 мм 

довжиною 66 км.

Для збільшення подачі газу в Чернівецьку 

та Івано-Франківську області в 1962-1964 

рр. було введено дію газопровід «Угерсько 

— Івано-Франківськ — Чернівці» діаме-

тром 529 мм протяжністю 211 км, в 1963 р. 

— відгалуження від нього на Коломию. В 

1970 р. разом з введенням в експлуатацію 

Богородчанського газового родовища було 

побудовано газопровід «Богородчани — 

Івано-Франківськ» діаметром 325мм протяж-

ністю 23 км.

Продовжуючи розширення подачі при-

карпатського газу за межі країни в 1960 р. 

уводиться в дію газопровід «Дашава — 

Мінськ» діаметром 820 мм, протяжністю по 

українській території 295 км з продовженням 

його в 1961 р. до Вільнюса і в 1962 р. до 

Риги, що дало змогу експортувати прикарпат-

ський газ із введеного в 1957 р Рудківського 

газового родовища відповідно в Білорусь, 

Литву та Латвію. Для подачі обласним цен-

трам України було побудовано відгалуження 

від цього газопроводу в 1961 р. до Рівного і в 

1962 р. — до Луцька.

Крім того уведення в експлуатацію 

Рудківського газового родовища із значними 

запасами дозволило збільшити експорт укра-

їнського газу в Польщу по введеному в 1961 р. 

газопроводу «Комарно — Дроздовичі».

Поряд із створенням української газо-

проводів на базі газових та газоконденсатних 

родовищ Прикарпаття та Дніпровського-

Донецької западини через східну окраїну 

України — Луганську область в 1956-1958 рр. 

прокладено 2 нитки магістрального газопро-

воду «Ставрополь — Москва» (перша нитка 

діаметром 720 мм і друга нитка діаметром 

820 мм). Для експлуатації дільниці газопро-

воду, що проходить українською територією 

згодом створені Луганське та Новопсковське 

районі управління газопроводу «Ставрополь 

— Москва» (пізніше Московського управ-

ління магістральних газопроводів). В 1969 

році введено в дію газопровід «Шебелинка 

— Словянськ».

На кінець 60-х років минулого століття. 

По сутті вже була створена єдина система 

газопостачання СРСР, що об’єднувала пото-

ки газу, що надходили з п’яти основних газо-

вих провінцій. Як і важливою складовою, 

поряд з системами з північного Кавказу, 

з республік Середньої Азії (Узбекистан і 

Туркменистан) і Комі АРСР була найпотуж-

ніша тоді Українська система, забезпечуючи 

постачання газом високорозвинену промис-

ловість самої України, вона у великій кіль-

кості подавала газ в Російську Федерацію і 

до тогож із Західної України у білорусько-

прибалтійському напрямку. 

Продовжуються роботи експортування 

українського природного газу. Поряд з про-

довженням подачі його в Польщу, в 1967 

році вводиться магістральний газопровід 

«Долина — Ужгород — Держкордон» — І 

нитка, по якому розпочато експорт газу в 

Чехословаччину, та з 1968 року — в Австрію. 

Першим джерелом надходження газу для 

нового експортного газопроводу стали газо-

конденсатні поклади Битків-Бабченського 

нафтогазоконденсатного родовища. Для 

цього на родовищі прискореними темпами 

побудовані три групові установки низько-

температурної сепарації, які забезпечили 

якісну підготовку газу на експорт. В 1974 

році введено ІІ нитку цього магістрального 

газопроводу.

СТВОРЕННЯ ВЕЛИКОЇ 
ТРАНЗИТНОЇ СИСТЕМИ

У зв’язку з відкриттям родовищ з вели-

кими запасами газу в Оренбуржжі, респу-

бліках Середньої Азії та особливо на пів-

Постачання природним газом 
Криму розпочалося в 1967 р. з уведен-
ням в дію спочатку Глібівського газокон-
денсатного, а згодом Джанкойського, 
Стрілкового та інших газових родовищ. 
Проте надійність його підвищилась тільки 
в 1976 р., після спорудження газопроводу 
«Херсон — Крим» для надходження при-
родного газу з континенту. 
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ночі Тюменської області в радянському 

Союзі проводиться заходи для його подачі 

в країни Центральної та Західної Європи. 

Для цього проектуються і вводяться в дію 

системи трансконтинентальних газопроводів 

спочатку до країн РЕВ (т.зв. соціалістичний 

табір) з Оренбурга до держкордону (систе-

ма «Союз»), а згодом з Тюменської області і 

в капіталістичні країни — система Уренгой 

— Помари — Ужгород і «Прогрес». Всі зга-

дані системи запроектовані та спорудженні 

з підвищеними параметрами — діаметром 

1420 мм та тиском 75 кг/см2.

Завдяки своєму географічному розта-

шуванню між Оренбурзьким газохімічним 

комплексом, а також можливістю підключен-

ня газових ресурсів з Середньої Азії через 

Александров Гай та країнами РЕВ територія 

України стала найвигіднішою трасою про-

кладання газопроводу «Союз». Що стосуєть-

ся газопроводів, які беруть свій початок на 

Півночі з Тюменської області, то з першого 

погляду найвигіднішим, найкоротшим шля-

хом було б проходження її через Білорусь та 

Польщу. Наприклад, паралельно найкорот-

шому залізничному сполученню Москва — 

Мінськ — Брест — Варшава — Берлін.

Спробуємо пояснити доцільність тодішнього 

спорудження та перспектив подальшої експлу-

атації названих систем трансконтинентальних 

магістральних газопроводів. При цьому брались 

до уваги неоцінений досвід українських газо-

виків у транспортуванні газу, її багатий кадровий 

потенціал, висока енергозабезпеченість України, 

наявність наукового та промислового потенціа-

лу, створеної інфраструктури на магістральному 

газопроводі «Братерство»

Українські газовики протягом десятків 

років забезпечували надійний експорт газу 

спочатку в Польщу, згодом в Чехословаччину 

та Австрію, в сусідні республіки СРСР — 

Російську Федерацію, Молдову, Білорусь, а 

також в Литву та Латвію. Українськими квалі-

фікованими кадрами укомплектовано у зна-

чній мірі і газотранспортні підприємства цих 

республік. Достатньо назвати таких керівних 

газотранспортників Білорусі як Ліскевич П.М., 

Мочернюк М.П., Сухін Є.М., Аннюк Д.М.

Вибір території України і дальше за 

рубежем Чехословаччини диктувався, 

зокрема, їх великою енергетичною забез-

печеністю, що значно перевищувало таку 

в Білорусії та Польщі. Висока енергозабез-

печенність насамперед потрібна для газо-

перекачувальних компресорних станцій з 

їх обов’язковим для надійної експлуатації 

висококатегорійним двостороннім елек-

тричним живленням. Традиційно високо-

розвинена з її світового рівня машинобу-

дуванням Чехословаччина забезпечила з 

самого початку компресорні станції агре-

гатами власного виробництва з високи-

ми параметрами (продуктивність, число 

обертів). В Україні в цей час виготовлялись 

на Криворізькому заводі газотурбінних 

установок. В подальшому було побудова-

но Ужгородський завод по виробництву 

відцентрових нагнітачів і установок (одно-

часно з газопроводом «Уренгой — Помари 

— Ужгород», організовано виробництво 

газоперекачувального обладнання з суд-

новими і авіаційними двигунами потуж-

ністю 6,3 МВт на Сумському заводі імені 

М.В. Фрунзе.

Отже, поєднання зазначених факторів — 

географічне розташування, висока енерго-

забезпеченність, розвиненість підземного 

зберігання газу, багатий досвід експлуатації 

та забезпеченість висококваліфікованими 

кадрами, зосередженість наукових та про-

ектних інститутів, висока розвиненість влас-

ного газотранспортного машинобудування 

зіграли вирішальну доленосну роль у прохо-

дженні найбільших в світі транзитних систем 

газопроводів територією України. Подальша, 

протягом десятиліть експлуатація згаданих 

систем підтверджує далекоглядність та пра-

вильність прийнятого рішення.

На користь вибраного шляху транспорту-

вання газу свідчать також проходження через 

Україну до Чехословаччини ще двох енерго-

носних артерій — нафтопроводу «Дружба» 

(І нитка 1964 р., ІІ нитка — 1972 р., а також 

об’єднана енергосистема «Мир» країн Ради 

економічної взаємодопомоги (побудована 

1958-1967 рр).

МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ 
СИСТЕМИ МАГІСТРАЛЬНИХ 
ГАЗОПРОВОДІВ

Протягом всього часу свого функціонуван-

ня українська система магістральних газопро-

водів довела свою високу надійність, забезпе-

чивши безперебійну подачу українського газу 

не тільки споживачам України, але й у великих 

кількостях споживачам Російської Федерації, 

Білорусі, Молдови, Литви, Латвії, Польщі, 

Чехословаччини, Австрії, великий транзит 

російського газу у центрально та західноєвро-

пейські країни і Туреччину. Українська систе-

ма магістральних газопроводів є найбільшим 

транзитером газу в світі, важливим чинником 

європейського ринку газу.

Українська ГТС тісно пов’язана з системою 

транспортування газу сусідніх європейських 

В Україні діяла розвинена мережа 
підземних сховищ газу, і зокрема побли-
зу кінцевих ділянок великих транзитних 
газопроводів вже експлуатувався та роз-
ширювався найбільший в Європі комп-
лекс з підземного зберігання газу, який 
став важливим фактором надійного тран-
зиту газу.

Великий науковий потенціал Академії 
наук України, зокрема Інституту електро-
зварювання ім. Є.О. Патона та інших інсти-
тутів у поєднанні з індустріальною базою 
України дозволив шляхом вдосконалення 
технологій спорудження газопроводів, 
вирішенням питань їх захисту від коро-
зії, розробленням та випуску металу під-
вищеної якості. Організації випуску труб 
великого діаметра, компресорних агрега-
тів з авіаційними та судновими двигунами 
давали змогу на найкращому рівні в стислі 
терміни забезпечити спорудження магі-
стралей по її території.

В той же час в Україні зосереджені 
найбільші в СРСР світового рівня проектні 
інститути ВНІПІтрансгаз, Союзгазпроект 
(нині Укргаз проект) ПівденьНДІПРОГАЗ, а 
також ВНІПІшельф. Перші три забезпечили 
проектною документацією зведення вели-
ких транзитних магістралей, починаючи 
від джерел надходження газу, включаючи 
територію України.
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держав — Польщі Білорусі, Росії, Румунії, 

Молдови, Угорщини, Словаччини і через них 

інтегрована в європейську газову мережу. З 

огляду на те, що більше третини природного 

газу, що поставляється до Європейського 

Союзу становить газ, що транспортується 

через територію України, українська ГТС має 

велике стратегічне значення для ЄС.

Вигідне географічне розташування України 

на основних шляхах транспортування при-

родного газу від газовидобувних районів Росії 

та Центральної Азії до основних споживачів 

його Європі, техніко-економічні переваги 

існуючої в Україні газотранспортної системи, 

порівняно з будівництвом нових газопрово-

дів дають Україні потенційні можливості віді-

гравати важливу роль в міжнародній системі 

транспортування газу та сприяти прискорен-

ню її подальшої інтеграції в європейський та 

світовий економічний простір.

Найбільша віддаленість від джерел над-

ходження газу, в районі кінцевих дільниць 

української частини транзитних газопроводів 

«Союз», «Прогрес», «Уренгой — Помари — 

Ужгород» робить мережу підземного збері-

гання газу України (80% якої зосереджено 

в західноукраїнському комплексі) найбільш 

придатною для забезпечення надійності 

транзиту газу. Мережу підземного зберігання 

газу доцільно використовувати не стільки для 

покриття сезонних нерівномірностей спо-

живання, а й метою створення стратегічних 

запасів страхування споживачів Центральної 

та Західної Європи.

Українська система магістральних газо-

проводів відкрита для подальшого взаємо-

вигідного співробітництва із сусідніми кра-

їнами. Сполученість з системою газопрово-

дів Белтрансгазу дозволяє використовувати 

потенційні можливості західноукраїнського 

комплексу ПЗГ для надійності газопостачан-

ня сусідньої країни, та навіть транзиту росій-

ського газу через територію Білорусі при 

виникненні надзвичайних ситуацій. З іншого 

боку шляхом вдосконалення недобудованої 

системи «Торжок — Долина» створюються 

можливості надходження наявних ресурсів 

газу в білоруській системі в українському 

напрямку.

Уведення в дію в 1999 р. газопроводу 

«Хуст — Сату-Маре» дозволило збільшити 

транзит газу в Румунію ще з одного напрям-

ку. Спорудження лупінгу на газопроводі 

«Шебелинка — Дніпропетровськ — Кривий 

Ріг — Ізмаїл» та КС в Тарутині збільшило 

можливості транзиту газу в балканському 

напрямку і являє собою приклад плідного 

взаємовигідного співробітництва України з 

Туреччиною та Російською Федерацією.

Невичерпні можливості взаємовигідного 

науково-технічного та технологічного спів-

робітництва в газовій сфері мають всесвіт-

ньовідомий Інститут електрозварювання ім.. 

Є.О.Патона, трубна промисловість, машино-

будівні заводи в Сумах, Запоріжжі, Миколаєві, 

Кривому Розі, проектні організації України, 

вишколені та загартовані на виробництві 

висококваліфіковані кадри газотранспорт-

ників.

ХХІ століття визначено як вік метану, 

Україна, її газотранспортна система є від-

критою для подальшого співробітництва із 

світовим співтовариством і, насамперед, з 

найближчими сусідами.

ЛІТЕРАТУРА
Діяк І. В. Газова галузь України. 

Становлення, досягнення, особистості / 

Діяк І.В., Осінчук З.П., Савків Б.П. — К.: Вид.-во 

«Світ Успіху», 2009. — 320 с. ТТ

Багатообіцяючим і плідним є 
використання діючих українських магі-
стральних газопроводів для газифікації 
сусідніх районів країн, у разі відсутності 
поряд магістралей на їхній території. 

Проведено велику роботу з метро-
логічного забезпечення транзиту газу. 
Висока якість метрологічного контролю 
за транспортуванням газом буде забез-
печена побудованим єдиним у східній 
половині Європи метрологічним цен-
тром у Боярці, що повинен стати цен-
тром запровадження стандартів ISO 
не тільки в Україні, але й у всій схід-
ній частині Європи та прилеглих країн 
Центральної Азії.
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ВІДЗНАКОЮ ДК «УКРТРАНСГАЗ»
Сергєєв Олександр 
Петрович

– начальник управління капітального будівництва

Захарчук Олександр 
Володимирович

– начальник управління матеріально-технічних ресурсів

Кабанець Олександр 
Вікторович

– начальник фінансового управління департаменту з фінансово-економічних питань

Крупка Василь 
Олександрович

– заступник директора з капітального будівництва та матеріально-технічного забезпечення

Назаренко Олена 
Олексіївна

– провідний бухгалтер відділу методології бухгалтерського обліку та звітності управління 
бухгалтерського обліку та звітності

Вечерік Роман 
Леонідович

– начальник управління підземного зберігання газу

Дешко Олег 
Васильович

– начальник зміни відділу оперативного управління транспортуванням газу філії «Об’єднане 
диспетчерське управління»

Дудка Валентин 
Михайлович

– оператор газорозподільної станції служби розподільних станцій Макіївського лінійного 
виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів 
«Донбастрансгаз».

Остапенко Сергій 
Вячеславович

– головний інженер Краматорського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів 
філії Управління магістральних газопроводів «Донбастрансгаз».

Руденко Володимир 
Іванович

– монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії Боярського лінійного виробничого 
управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз».

Нагороди — кращим!
Продовження. Початок на стор. 3

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
Тихонюк Іван 
Володимирович

– машиніст трубоукладача будівельно-монтажного управління філії «Будівельно-монтажна фірма 
«Укргазпромбуд».

Малдрик Андрій 
Іванович

– слюсар з ремонту технологічних установок газокомпресорної служби Богородчанського 
виробничого управління підземного зберігання газу філії «Управління магістральних газопроводів 
«Прикарпаттрансгаз».

Москаленко Сергій 
Никанорович

– електрозварник ручного зварювання спеціалізованого будівельно-монтажного управління філії 
«Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд».

Руренко Михайло 
Миколайович

– трубопровідник лінійного лінійно-експлуатаційної служби Гайсинського лінійного виробничого 
управління магістральних газопроводів філії Управління магістральних газопроводів 
«Черкаситрансгаз».

Попов Алік Захарович – електромонтер лінійних споруд електрозв’язку Івано-Франківського регіонального центру філії 
«Управління «Укргазтехзв’язок».

Стукало Василь 
Олександрович

 — електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування Олександрівської 
ремонтної бази Гайсинського управління філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство 
«Укргазенергосервіс». 

Мішура Лариса 
Сергіївна

– начальник сектору супроводження системи управління персоналом відділу організації та 
нормування праці філії «Нормативно-аналітичний центр».

Крупка Василь 
Олександрович

– заступник директора з капітального будівництва та матеріально-технічного забезпечення Дочірньої 
компанії «Укртрансгаз».

Федоров Марк Львович – водій автотранспортних засобів автотранспортного господарства Краматорського лінійного 
виробничого управління магістральних газопроводів філії Управління магістральних газопроводів 
«Донбастрансгаз».

Конаровський 
Олександр Васильович

– диспетчер з транспортування газу лінійної виробничо-диспетчерської служби Пролетарського 
виробничого управління підземного зберігання газу філії «Управління магістральних газопроводів 
«Харківтрансгаз».

Джунусова Леся 
Любомирівна

– головний бухгалтер Рівненського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів 
філії «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз».

Скрипка Олександр 
Анатолійович

– заступник начальника відділу газовимірювань і метрології філії «Управління магістральних 
газопроводів «Київтрансгаз».
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Шушура Олексій 
Миколайович

– начальник управління із закупівель товарів, робіт та послуг

Гудиренко Сергій 
Володимирович

– заступник начальника управління із закупівель товарів, робіт та послуг

Мороз Світлана 
Юріївна

– провідний фахівець сектору економічної безпеки відділу економічної та інформаційної безпеки 
управління безпеки

Сидоренко Марина 
Станіславівна

– кухар 6 розряду відділу громадського харчування управління справами та господарством

Демчук Олександр 
Васильович

– провідний юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління юридичної та 
договірної роботи

Сергієнко Оксана 
В’ячеславівна

– провідний інженер відділу комплектації матеріально-технічними ресурсами магістральних 
газопроводів та газорозподільних станцій управління матеріально-технічних ресурсів

Торжко Микола 
Миколайович

– електрогазозварник Яготинського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів 
філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз».

Рибарчук Олександр 
Володимирович

– машиніст технологічних компресорів компресорної станції Бердичівського лінійного виробничого 
управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз».

Косів Роман 
Володимирович

– начальник газокомпресорної станції Стрийського виробничого управління підземного зберігання 
газу філії «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз»

Маланчук Степан 
Васильович

– трубопровідник лінійного Бібрського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів 
філії «Управління магістральних газопроводів » Львівтрансгаз»

Колодій Василь 
Теодорович

– головний геолог відділу підземного зберігання газу філії «Управління магістральних газопроводів 
«Львівтрансгаз»

Лабанців Михайло 
Теодорович

– провідний інженер з охорони праці Долинського лінійного виробничого управління магістральних 
газопроводів філії Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз»

Гнипа Петро 
Дмитрович

– інженер ремонтно-експлуатаційного пункту Хустського лінійного виробничого управління 
магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз»

Найдьона Олексій 
Іванович

– майстр дільниці лінійно-експлуатаційної служби Дніпропетровського проммайданчика Запорізького 
лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних 
газопроводів «Харківтрансгаз»

Кузнєцов Станіслав 
Миколайович

– оператор газорозподільної станції Харківського лінійного виробничого управління магістральних 
газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз»

Штеклер Сергій 
Іванович

– приладист (обслуговування магістральних трубопроводів Херсонського лінійного виробничого 
управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів 
«Харківтрансгаз»

Філіпов Леонід 
Володимирович

– трубопровідник лінійного лінійно-експлуатаційної служби Барського лінійного виробничого 
управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів 
«Черкаситрансгаз»

Лисенко Юрій 
Михайлович

– інженер компресорної станції Золотоніського лінійного виробничого управління магістральних 
газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз»

Леонідов Іван Іванович – начальник лінійно-експлуатаційної служби Барського лінійного виробничого управління 
магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз»

Кудря Віктор Якович – муляр будівельно-монтажного управління №1 філії «Будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд»
Шляховий Ігор 
Костянтинович

– електрозварник ручного зварювання будівельно-монтажного управління № 2 філії «Будівельно-
монтажна фірма «Укргазпромбуд»

Скрипник Василь 
Михайлович

– слюсар з ремонту технологічних установок Івано-Франківського управління філії «Виробниче 
ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс»

Руденко Станіслав 
Миколайович

– начальник Черкаської діагностичної дільниці філії «Науково-виробничий центр технічної 
діагностики «Техдіагаз»

Сурмило Віталій 
Васильович

– начальник Лубенського цеху технологічного зв’язку Київського територіального центру філії 
«Управління «Укргазтехзв’язок»

Олійников Вадим 
Вікторович

– начальник відділення проектування систем керування філії «Науково-дослідний і проектний інститут 
газу»

Ліпець Алла 
Олександрівна

– заступник начальника філії «Нормативно-аналітичний центр»

Семків Петро 
Васильович

– начальник оздоровчого комплексу «Карпати» філії «Агрогаз»
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Алексеєнко Ірина 
Анатоліївна

– провідний економіст відділу реалізації послуг управління реалізації та розрахунків за природний 
газ і надані послуги з транспортування та зберігання природного газу

Шимко Оксана 
Романівна

– провідний фахівець відділу зовнішньоекономічних договорів та митного оформлення 
управління зовнішньоекономічних зв’язків департаменту науково-технічної діяльності та 
зовнішньоекономічних зв’язків

Депелян Анжела 
Мартіросівна

– начальник департаменту з фінансово-економічних питань

Коротченко 
Володимир 
Станіславович

– заступник начальника відділу екології та природних ресурсів

Мельник Катерина 
Олександрівна

– провідний інженер відділу газовимірювань управління газовимірювань та метрології

Дакало Василь 
Іванович

– водій автотранспортних засобів автотранспортного господарства при апараті

Ігнатенко Віктор 
Григорович

– водій автотранспортних засобів автотранспортного господарства при апараті

Дубас Олександр 
Петрович

– провідний інженер сектора експлуатації свердловин і наземного обладнання управління 
підземного зберігання газу

Бурак Ігор Зіновійович – начальник управління експлуатації магістральних газопроводів, газорозподільних станцій, 
діагностики корозії споруд і паспортизації об’єктів газотранспортної системи

Терещенко Руслан 
Васильович

– заступника начальника управління — начальник сектора експлуатації та ремонту 
газокомпресорних станцій управління експлуатації та реконструкції компресорних станцій

Шевченко Тарас 
Васильович

– головний механік відділу головного механіка управління експлуатації магістральних газопроводів, 
газорозподільних станцій, діагностики корозії споруд і паспортизації об’єктів газотранспортної 
системи

Кир’янчук Павло 
Васильович

– провідний інженер відділу науки, науково-технічної інформації, патентної та винахідницької 
роботи науково-технічного управління департаменту науково-технічної діяльності та 
зовнішньоекономічних зв’язків

Сергієнко Сергій 
Миколайович

– охоронник сектора охорони об’єктів

Олійник Надія 
Григорівна

– провідний бухгалтер-ревізор відділу методології контрольно-ревізійної роботи

Найда Мілан 
Миронович

– начальник управління зовнішньоекономічних зв’язків департаменту науково-технічної діяльності 
та зовнішньоекономічних зв’язків

Соболевська Олена 
Михайлівна

– провідний бухгалтер-ревізор відділу аудиту контрольно-ревізійної роботи

Бельський Андрій 
Анатолійович

– начальник відділу підготовки ремонтів лінійної частини магістральних газопроводів управління 
планування, підготовки та фінансування ремонтів

Москалюк Ігор 
Валерійович

– начальник сектора оплати праці управління організації праці та заробітної плати

Пірін Дмитро 
Володимирович

– начальник виробничо-побутового відділу управління справами та господарством

Єрошин Вячеслав 
Анатолійович

– начальник відділу підтримки користувачів та моніторингу управління інформаційних технологій 
та систем управління виробництвом філії «Управління «Укргазтехзв’язок»

Ступніков Микола 
Андрійович

– начальник Черкаського відділу інформаційних технологій управління інформаційних технологій 
та систем управління виробництвом філії «Управління «Укргазтехзв’язок»

Андрущенко Григорій 
Миколайович

– начальник відділу організації праці і кадрів філії «Управління «Укргазтехзв’язок»

Грядунов Геннадій 
Геннадійович

– провідний інженер сектора оптимізації режимів транспорту газу відділу оптимізації режимів 
транспорту газу, перспективного розвитку газотранспортної системи філії «Об’єднаного 
диспетчерського управління»

Бревнов Ігор 
Веніамінович

– оператор магістральних газопроводів виробничо-технічної служби Луганського лінійного 
виробничого управління магістральних газопроводів філії Управління магістральних газопроводів 
«Донбастрансгаз»

Буланов Віктор 
Іванович

– провідний диспетчер з транспортування газу лінійної виробничо-диспетчерської служби 
Макіївського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління 
магістральних газопроводів «Донбастрансгаз»
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Грицюк Віталій 
Васильович

– начальник відділу експлуатації магістральних газопроводів і газорозподільних станцій філії 
«Управління магістральних газопроводів «Донбастрансгаз»

Кошель Вікторія 
Федорівна

– диспетчер з транспортування газу лінійної виробничо-диспетчерської служби Сєвєродонецького 
виробничого управління підземного зберігання газу філії «Управління магістральних газопроводів 
«Донбастрансгаз»

Палагута Юрій 
Вікторович

– приладист служби автоматики контрольно-вимірювальних приладів, телемеханіки і АСУ 
Первомайського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління 
магістральних газопроводів «Донбастрансгаз»

Ковш Микола 
Павлович

– електрогазозварник лінійно-експлуатаційної служби Лубенського лінійного виробничого 
управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів 
«Київтрансгаз»

Черниш Василь 
Павлович

– оператор з добування нафти і газу оперативно виробничої служби Диканського лінійного 
виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів 
«Київтрансгаз»

Миненко Василь 
Миколайович

– оператор газорозподільної станції Боярського лінійного виробничого управління магістральних 
газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз»

Тимченко Андрій 
Григорович

– муляр дільниці технічного обслуговування і поточного ремонту виробничих будинків і споруд 
Красилівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління 
магістральних газопроводів «Київтрансгаз»

Черняков Віктор 
Миколайович

– токар Сумського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії «Управління 
магістральних газопроводів «Київтрансгаз»

Болдін В’ячеслав 
Володимирович

– начальник відділу юридичної та договірної роботи філії «Управління магістральних газопроводів 
«Київтрансгаз»

Пріма Світлана 
Степанівна

– інженер служби експлуатації і обслуговування адміністративного приміщення філії «Управління 
магістральних газопроводів «Київтрансгаз»

Борисовець Віктор 
Васильович

– водій автотранспортного господарства Мринського виробничого управління підземного 
зберігання газу філії «Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз»

Прокоп Петро 
Богданович

– машиніст технологічних компресорів Кам’янка– Бузького лінійного виробничого управління 
магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз»

Штайн Степан 
Фрідріхович

– економіст з матеріально-технічного забезпечення Бібрського лінійного виробничого управління 
магістральних газопроводів філії «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз»

Цьома Юрій Олегович – начальник Волинського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії 
«Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз»

Костів Богдан 
Теодорович

– начальник служби з енергозбереження Дашавського виробничого управління підземного 
зберігання газу філії «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз»

Дичій Василь Львович – слюсар-ремонтник Угерського виробничого відділення ремонтних і сервісних послуг філії 
«Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз»

Крупа Сергій 
Михайлович

– водій автотранспортних засобів лінійно-експлуатаційної служби Тернопільського лінійного 
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