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Дорогі наші жінки!  
Від імені всіх чоловіків Укртрансгазу і від себе 
особисто сердечно вітаю вас з прекрасним святом 
– Міжнародним жіночим днем – 8 Березня! 
Щиро зичу вам любові, життєвої сили й успіхів у 
всіх починаннях. Ми, чоловіки, безмежно вдячні 
вам за розуміння і підтримку, що роблять нас 
сильнішими, надихають на нові звершення.
Низько вклоняємося вам, колеги, за співпрацю, за 
неоціненний внесок у нашу спільну справу, за те, що 
своєю невтомною працею ви примножуєте добру 
славу і здобутки нашої компанії.
Нехай у ваших оселях завжди панують мир, 
злагода і добробут, а доля завжди усміхається вам, 
збуваються всі мрії та побажання!
Молодості, краси і весняного цвітіння вам, милі 
жінки!

З повагою, Голова правління 
ПАТ «Укртрансгаз»

Сергій Вінокуров

ТРУБОПРОВІДНИЙ 
ТРАНСПОРТ
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НОВИНИ КОМПАНІЇ 

З 1 січня 2013 року Укртрансгаз розпо-

чав промислову експлуатацію автоматизованої 

системи управління SAP.

Таким чином, Публічне акціонерне товари-

ство «УКРТРАНСГАЗ» стало першим вітчизняним 

енергетичним підприємством, яке розпочало 

промислову експлуатацію широкомасштабної 

автоматизованої системи управління виробни-

чою діяльністю.

Як повідомив голова правління ПАТ УКР

ТРАНС ГАЗ Сергій Вінокуров, «впровадження 

SAP ми здійснювали своїми силами без залучен-

ня сторонніх організацій. На сьогоднішній день 

система вже перейшла з дослідно-промислової 

експлуатації в промислову. Завдяки наполегли-

вості і професіоналізму її було підготовлено до 

впровадження у заплановані терміни, що вко-

тре підтвердило здатність співробітників нашої 

компанії бути результативними і ефективними в 

досягненні поставлених цілей».

Впровадження системи SAP відбувалося на 

широкому географічному просторі, охоплюючи 

одночасно 17 філій і 111 виробничих підроз-

ділів ПАТ «УКРТАНСГАЗ». Нині користувачами 

системи є близько 5620 працівників компанії, і 

ця цифра постійно зростає.

Проект покликаний здійснити революцію 

не лише в процесах управління експлуатацією 

газотранспортної системи України, а й також 

змінити культуру управління підприємством в 

цілому.

З переходом у промислову експлуатацію 

система SAP об’єднала всі ключові процеси під-

приємства з централізованою звітністю, а саме:

— фінансовий і податковий облік;

— облік оборотних і необоротних активів;

— облік матеріальних потоків і електрон ні 

торги;

— оперативне управління технологічним 

процесом;

— управління якістю;

— планування і управління ремонтами;

— управління бюджетами;

— управління витратами, доходами і аналіз 

прибутковості;

— управління проектами і капітальними 

інвестиціями;

— управління збутом;

— адміністрування персоналу і організа-

ційний менеджмент;

— побудова аналітичної звітності для 

менеджменту.

Один з результатів роботи SAP — корис-

тувач приймає рішення в режимі реального 

часу, а вся первинна інформація в такому ж 

онлайн-режимі поступає з місць введення 

первинної інформації в саму систему, надаю-

чи керівництву компанії реальну виробничу і 

фінансову картину компанії в кожну хвилину 

часу.

Заслужене визнання отримали досягнення 

Укртрансгазу на Форумі «SAP-Київ 2012», де 

проект був удостоєний номінації «За іннова-

ційну методологію проекту SAP».

Важливу роль у впровадженні системи 

зіграла підтримка управління ІТ, яке обробило 

за період дослідно-промислової експлуатації 

близько 196 000 звернень користувачів.

Мабуть, основною перевагою, на яку нині 

звертають увагу користувачі SAP, є підвищен-

ня прозорості в роботі, розуміння процесів, 

що відбуваються в організації і достовірності 

ухвалення рішень, відзначають у прес-службі 

Укртрансгазу.27 грудня 2012 року Дочірня компанія 

НАК «Нафтогаз України» «Укртрансгаз (скоро-

чено — ДК «Укртрансгаз») закінчила проце-

дуру перереєстрації в Публічне акціонерне 

товариство (ПАТ) «УКРТРАНСГАЗ», повідомляє 

прес-служба компанії.

На виконання програми дії для приєднання 

України до Європейської енергетичної хартії, 

що передбачала в тому числі реформування 

Нафтогазу, Дочірню компанію «Укртрансгаз» 

НАК «Нафтогаз України» було реорганізовано 

шляхом перетворення у Публічне акціонер-

не товариство «УКРТРАНСГАЗ» відповідно до 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 13.06.12 N360-р «Про реорганізацію 

дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України», 

наказу Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості від 18.07.12 №530 «Про реор-

ганізацію Дочірньої компанії «Укртрансгаз» 

НАК «Нафтогаз України». Дата державної реє-

страції Публічного акціонерного товариства 

«УКРТРАНСГАЗ» — 27.12.2012.

Зміну форми власності було зумовлено 

приєднанням України до Третього енерге-

тичного пакету ЄС, згідно з яким в країні одна 

і та ж компанія не може займатися видобу-

ванням і транспортуванням газу одночасно. 

Відповідне рішення було прийнято урядом 

13 червня минулого року у вигляді розпо-

рядження КМУ № 360-р «Про реорганізацію 

дочірніх компаній Національної акціонерної 

компанії «Нафтогаз України».

100 % акцій ПАТ УКРТРАНСГАЗ знахо-

дяться у власності НАК «Нафтогаз України».

Голова правління ПАТ УКРТРАНСГАЗ — 

Сергій Вінокуров. 

ДК «Укртрансгаз» 
перереєстровано 
в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Розпочато промислову експлуатацію 
автоматизованої системи управління SAP
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НОВИНИ КОМПАНІЇ 

У 2012 році Укртрансгаз скоротив обсяги 

споживання природного газу на виробничо-

технологічні потреби на 37% або 1,25 млрд м3.

Як повідомив голова правління ПАТ УКР

ТРАНСГАЗ Сергій Вінокуров, таких результатів 

вдалося досягти завдяки ефективним діям і 

системній роботі, спрямованій на енергозбе-

реження і скорочення технологічних втрат.

Голова правління також підкреслив, що 

тенденція до зменшення споживання при-

родного газу на виробничо-технологічні 

потреби спостерігається протягом останніх 

п’яти років.

Основними чинниками технологічної еко-

номії газу в 2012 році були:

— зменшення витрат на функціонування 

ГТС на 33% або 943,4 млн м3, за рахунок здій-

снення заходів з енергозбереження (в т. ч. 

оптимізації роботи газотранспортної систе-

ми) та системної роботи із впровадження 

передового енергоощадного обладнання, а 

також виконання модернізації та капіталь-

ного ремонту лінійної частини, газоперека-

чувального обладнання та підвищення його 

ККД;

— зниження «розбалансів» майже у три 

рази або 306,6 млн м3 за рахунок підвищення 

дисципліни газоспоживання та підвищення 

точності вимірювань газу. (Останні п’ять років 

рівні «розбалансів» газу знаходилися в діа-

пазоні від 0,36% до 0,28% від обсягу газу, що 

надійшов до ГТС і не перевищували величини, 

встановленої нормативною документацією 

(0,5%). Цього року цей показник було зафіксо-

вано на рекордно низькому рівні 0,12%).

— скорочення надходжень газу в газо-

транспортну систему України в 2012 році, 

порівняно з 2011 роком, з 155,1 млрд м3 до 

134,6 млрд м3 — на 13% або на 20,5 млрд м3 

природного газу .

За словами Сергія Вінокурова, ПАТ УКР

ТРАНСГАЗ приділяє велике значення змен-

шенню споживання природного газу на 

виробничі потреби і підвищенню ефективнос-

ті роботи обладнання, що задіяне у транспор-

туванні природного газу.

Основна складова витрат газу на 

виробничо-технологічні потреби — це палив-

ний газ газоперекачувальних агрегатів. Його 

витрати становлять близько 2% від обсягу газу, 

що надійшов до газотранспортної системи 

(ГТС). Починаючи з 2010 року, використання 

електроприводних ГПА на основних експорт-

них магістральних газопроводах зросло від 

3% до 50%, що дає змогу майже вдвічі ско-

рочувати витрати дорогого паливного газу в 

українській ГТС.

«З огляду на високі ціни на імпортний газ 

і профіцит електроенергії в Україні ми з 2010 

року комплексно реалізовуємо проект пере-

ведення потужностей газоперекачувальних 

агрегатів нашої компанії на споживання елек-

троенергії. За рахунок цього ми замістили 

912 млн м3 (35% від загального обсягу спожи-

вання) витрат паливного газу на електроенер-

гію» — повідомив голова правління компанії 

Сергій Вінокуров. 

Статті витрат 
паливних ресурсів

12 місяців 2011 р. 
млн м3

12 місяців 2012 р. 
млн м3 +/- млн м3 Зміни (%)

Надходження до ГТС 155 124,2 134 590,1 -20 534,0 13,2%

Виробничо-техноло-
гічні потреби в т. ч.:

3 357,8 2 107,8 -1250,0 37,2%

- паливний газ 2 594,4 1 682,4 -912,0 35,2%

- інші витрати на 
функціонування ГТС

288,4 257,0 -31,4 32,8%

- «розбаланси» 475,0 168,4 -306,6 64,5%

ПАТ УКРТРАНСГАЗ розпочало реалі-

зацію проекту «Зменшення витоків при-

родного газу (СН
4
) на кранових вузлах, 

фланцевих та різьбових з’єднаннях устат-

кування», який заплановано завершити в 

кінці першого кварталу 2013 року.

За попередніми оцінками, у результа-

ті реалізації такої програми заплановано 

зменшити викиди в атмосферу парникових 

газів приблизно на 15% або 1 700 000 тонн 

СО
2
екв.

Нагадаємо, що у грудні 2012 року під-

приємство закінчило реалізацію проекту 

«Впровадження заходів з ресурсо- та енер-

гозбереження в ДК «Укртрансгаз». За підра-

хунками експертів акредитованої компанії 

«ТЮФ Рейнланд», за 2008–2011 роки вда-

лось скоротити викиди парникових газів в 

атмосферу на 9 014 305 тонн СО
2
екв.

У 2012 році скорочено споживання газу 
на виробничо-технологічні потреби

Розпочато реалізацію 
програми скорочення 
викидів парникових газів
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Однією з головних складових енерго-

неза лежності є розроблення нових 

родовищ вуглеводнів, в т. ч. видо-

буван ня нетрадиційного газу. Яскравим прикла-

дом активізації такої роботи стало нещо давнє 

підписання оновленого договору держкомпа-

нією «Укргазвидобування» і Shell про спільну 

діяльність у Дніпровсько-Донець  кому басейні. 

Зараз Укргазвидобування забезпечує більше 

80% всього видобутку вуглеводнів в Україні. 

Інвестиції Shell на першому етапі в даний 

проект становитимуть $ 800 млн (на почат-

ковому етапі геологорозвідки — $ 200 млн, в 

наступному — $ 600 млн). 

Експерти вважають, що активізація співп-

раці двох компаній дасть можливість засто-

сувати в Україні новітні технології з пошуку і 

видобутку вуглеводнів. Як результат — загаль-

ний обсяг видобування блакитного палива в 

Україні може збільшитися в рази.

«Ми зараз можемо лише прогнозувати, 

за оптимістичним сценарієм компанії «Shell» 

— це близько 20 млрд м3 видобутку на рік, 

за песимістичним — не менше 7–8 млрд м3 

на рік. Якщо ми досягнемо оптимістичного 

сценарію, то це повністю вирішить питання 

дефіциту, який зараз є в нашій державі, і навіть 

вийдемо на профіцит», — заявив міністр енер-

гетики Едуард Ставицький. 

Нині Україна купує російський газ за ціною 

у 425 доларів за тисячу кубометрів — з ура-

хуванням «харківської знижки» у 100 доларів 

на кожній тисячі кубометрів газу. При цьому 

розрахована російським Газпромом серед-

ня ціна для європейських споживачів цього 

НОВИНИ РИНКУ

Один з кроків 
до енергонезалежності — 
сланцевий газ
24 січня 2013 року в Давосі (Щвейцарія) на Міжнародному економічному форумі було 

підписано угоду між компаніями «Shell» та «Надра Юзовська» про розподіл продукції від 

видобування сланцевого газу на Юзовській площі в Харківській і Донецькій областях. На 

церемонії підписання були присутні Президент України Віктор Янукович, міністр енергетики 

та вугільної промисловості України Едуард Ставицький та прем’єр-міністр Королівства 

Нідерланди Марк Рут

М. О. Кухар
М. Л. Білявський
канд. техн. наук
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

На знімку (зліва направо): міністр енергетики та вугільної промисловості України 
Едуард Ставицький, Президент України Віктор Янукович, прем’єр-міністр Королівства 
Нідерланди Марк Рут, головний виконавчий директор енергетичної компанії «Royal 
Dutch Shell» Пітер Возер
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року становить близько 370 доларів за тисячу 

кубометрів. Вартість видобутку сланцевого 

газу експерти попередньо оцінювали на рівні 

150-250 доларів за тисячу кубометрів.

Загальна кількість пошуково-розвіду-

вальних свердловин приблизно становитиме 

15-20, а повномасштабна розробка потребу-

ватиме буріння від 500 до 1000 свердловин. 

Всі свердловини будуть глибокими, від 2000 

до 6000 м, пробуреними в технічно складних 

пластах, які потребують застосування іннова-

ційних підходів до буріння і новітніх техноло-

гій, у тому числі технологій гідророзриву, які 

поки що в Україні не застосовуватися. У разі 

успішної спільної діяльності це буде перший 

проект подібного масштабу в Європі з видо-

бування нетрадиційного газу. 

Сланцевий запас України
Українські запаси сланцевого газу оцінюються 

як одні із найбільших у Європі — після Польщі, 

Франції та Норвегії.

У квітні 2011 року було оприлюднено 

аналіз Американської інформаційної енер-

гетичної агенції (U.S. EIA) «Світові ресурси 

сланцевого газу: аналіз 14 регіонів за меж-

ами США». Відповідно до цього документу 

Україна має досить великі запаси сланцевого 

газу, поклади якого за геолого-економічними 

оцінками підрозділів Національної академії 

наук та Міністерства екології та природних 

ресурсів України є перспективними для про-

мислового освоєння.

Згідно з аналізом на території України роз-

глядається два перспективних регіони з покла-

дами сланцевого газу: Дніпровсько-Донецький 

та Люблінський з запасами 1,36 трлн м3 та 

4,22 трлн м3, відповідно (рис. 1).

З цих 5,58 трлн м3 в кінцевому результаті 

можуть бути технічно вилучені 1,19 трлн м3 (до 

20%), що дасть можливість суттєво посилити 

власну енергоресурсну базу вуглеводнів в 

Україні. За умови використання лише техніч-

но доступного сланцевого газу, на рівні спо-

живання 2012 року, доведених запасів цих 

ділянок вистачить на 27 років. Оцінки запасів 

сланцевого газу в Україні суттєво відрізня-

ються і за різними джерелами становлять: 

Державна служба геології та надр (2012 р.) 

— 7,0 трлн м3; U. S. ЕІА (2011 р.) — 1,2 трлн м3; 

Міністерство енергетики і вугільної промис-

ловості — 5,0 трлн м3. Більшість експертів схо-

дяться на думці, що за запасами сланцевого 

газу Україна посідає четверте місце в Європі 

після Польщі, Франції, Норвегії.

В Україні процес розробки сланцевого 

газу починається з освоєння двох ділянок: 

Олеської в межах Люблінського басейну та 

Юзівської в межах Дніпровсько-Донецького 

басейну. 

Загальні запаси Олеського та Юзівського 

родовищ становлять 1-2 трлн м3 газу. За 

оптимістичним сценарієм — на Юзівському 

НОВИНИ РИНКУ

Рис. 1. Схема розміщення басейнів сланцевого газу в Україні

Загалом Shell планує 
вкласти в розроблення 
сланцевих родовищ 
України понад $ 20 млрд. 
Цей намір, за інформацією 
британського видання 
«Financial Times», названо 
найбільшою прямою 
іноземною інвестицією в 
Східній Європі за останні 
20 років
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родовищі щорічний видобуток може досягти 

30 до 40 млрд м3 газу, а на Олеському — 

15-20 млрд м3. 

Примітно, що для однієї операції гідророзри-

ву пласта (ГРП) потрібно близько 4 тис. т води та 

200 т піску. Протягом року на кожній свердлови-

ні може проводитись від 3 до 10 ГРП. 

Слід відзначити, що поклади сланцевого 

газу в Україні залягають на глибині понад два 

з половиною кілометри, а водоносні гори-

зонти розташовані на глибині до 500 метрів, 

тому хімічні продукти технології гідророзриву 

малоймовірно вплинуть на екологічний стан 

навколишнього середовища. 

Американський досвід
Те, що в сланцях — пластах чорних копалин 

осадових порід з високим вмістом органіки — є 

газ, було відомо ще з початку XIX століття. Більше 

того, першу газову свердловину в сланцевих 

пластах було пробурено в США ще у 1821 р. [1]. 

Проте промисловці швидко розчарува-

лися в сланцях як в джерелі газу, оскільки 

така порода відрізнялась щільністю і низькою 

пористістю, а газ залягав у невеликих ізольо-

ваних «кишенях». Аби добути його, потрібно 

було пробурити безліч свердловин, кожна з 

яких давала невеликий об’єм газу через недо-

сконалість технології.

У 70-ті роки ХХ століття під час загострення 

проблеми енергетичної безпеки в США уряд, 

знаходячись в пошуку можливих рішень, зга-

дав і про сланці. Було проведено розвід-

увальні роботи, у ході яких виявлено чоти-

ри величезні сланцеві структури — Barnett, 

Haynesville, Fayetteville і Marcellus, що тягнуть-

ся на десятки тисяч квадратних кілометрів 

і містять гігантські запаси природного газу. 

Проте на той момент ці резерви виявилися 

недоступними, а розробки відповідних техно-

логій видобутку було перервано після падін-

ня цін на нафту в 80-х роках XX ст. [2]. 

Проте в 90-ті роки низка невеликих ком-

паній, серед яких найбільш активною була 

Chesapeake Energy, повернулася до ідеї витя-

гання газу із сланцевих пластів. У той час спо-

живання газу в США швидко збільшувалось, 

внаслідок масового будівництва по всій країні 

ефективних і екологічно чистих парогазових 

енергоблоків, ціни на газ були вельми високі, 

тому нарощувати об’єми видобутку блакитно-

го палива було вигідним [3]. 

Дослідники запропонували застосувати для 

видобутку сланцевого газу дві технології, які 

були розроблені ще десятиліття тому, але на той 

час не мали широкого впровадження. Одним 

з них було горизонтальне буріння, суть якого 

полягала в тому, що вже всередині пласта бур 

поступово відхилявся від вертикалі, поки це від-

хилення не досягало 90 градусів, а потім продо-

вжував рух вже паралельно земній поверхні.

Дослідницькі роботи, дослідження і випро-

бування продовжувалися декілька років, а в 

2002 р. в покладі Barnett в штаті Техас було 

пробурено першу горизонтальну свердлови-

ну, яка дала старт широкомасштабному про-

мисловому видобуванню сланцевого газу, а в 

2008 р. було зафіксовано збільшення видобут-

ку газу на 7,5% (або на 41,7 млрд м3). 

Як видно з рис. 3, завдяки різкому зростан-

ню видобутку сланцевого газу, у 2005 році вар-

тість блакитного палива в Сполучених Штатах 

Америки почала поступово знижуватись до 

рівня $ 150-160 за 1 тис. м3. 

2008 рік став другим етапом падіння цін 

на газ до 90-100$ за 1 тис. м3, це було спри-

чинено лідерством США по видобутку газу 

(745,3 млрд м3), з яких 40% припадало на 

Рис. 2. Структура розташування сланцевого газу (A — традиційна зона розташування 
природного газу; B — ізолюючий шар; C — збагачений газом сланець; D — газ з 
жорсткого піску; E — нафта; F — попутній газ; G — метан вугільних пластів; H — 
поверхня землі) [5]

Бурова установка на родовищі 
сланцевого газу (США)

До початку 2012 року 
ціни на природний газ в 
США впали до рівня значно 
нижчого за собівартість 
видобутку сланцевого газу, 
внаслідок чого найбільший 
гравець на ринку 
сланцевого газу — компанія 
Chesapeake Energy — 
оголосила про скорочення 
виробництва на 8 %, а 
капітальних вкладень в 
буріння — на 70 %
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нетрадиційні джерела (метан з вугільних плас-

тів та сланцевий газ) [4]. 

Пізніше, в першому півріччі 2010 року, за 

даними агентства «IHS CERA», найбільші світові 

паливні компанії витратили $ 21 млрд на акти-

ви, які пов’язані з видобуванням сланцевого 

газу. Такий крок з боку основних гравців газо-

вого ринку сприяв падінню цін на природний 

газ до $ 80-90 за 1 тис. м3 [5]. 

До початку 2012 року ціни на природний газ 

в США впали до рівня значно нижчого за собі-

вартість видобутку сланцевого газу, внаслідок 

чого найбільший гравець на ринку сланцевого 

газу — компанія Chesapeake Energy — оголо-

сила про скорочення виробництва на 8 %, а 

капітальних вкладень в буріння — на 70 %.

Наприкінці І півріччя 2012 року в США 

спостерігалось надвиробництво природного 

газу, відтак блакитне паливо коштує значно 

дешевше, ніж в Росії, яка володіє найбільшими 

в світі розвіданими запасами газу. 

У 2013 року світові експерти інвестицій-

ного банку чекають падіння цін на газ до 

мінімальних позначок за останні 15 років — 

до 71 долара за 1 тис. м3. Для порівняння, в 

Російській Федерації собівартість видобутку 

1 тис. м3 газу становить близько 50 доларів. 

Проте практично весь газ, що видобува-

ється в США, йде для внутрішнього вжитку і 

не доходить до Європи. Загрозою для газової 

монополії є можливість будівництва потужних 

експортних терміналів скрапленого природ-

ного газу (СПГ).

Якщо експорт буде налагоджено, то це 

негативно позначиться на цінах для видобув-

них компаній, тобто вони підуть на спад. Втім 

«перша ластівка» вже є: за даними The Financial 

Times в жовтні 2011 року британська BG Group 

вже підписала перший довгостроковий контр-

акт на закупівлю американського СПГ. 

Подібна ситуація вже складалася в 2009–

2010 рр., коли результатом «сланцевої рево-

люції» стала відмова США від імпорту скрапле-

ного газу з Катару.

У результаті Катар переорієнтовувався на 

Європу, що привело до зростання конкуренції 

і продавило ціни на спотовому ринку. На думку 

експертів газового ринку, зростання пропози-

ції газу в США може призвести до відтерміну-

вання реалізації гігантського Штокманівського 

родовища, ресурси з якого раніше передбача-

лося експортувати до Північної Америки. 

За основним прогнозом East European Gas 

Analysis, видобуток сланцевого газу в США до 

2015 року становитиме близько 180 млрд м3 за 

рік, 100 млрд м3 з якого буде зорієнтовано на 

експорт через морські термінали. 

Перспективи
Для України, економічний розвиток якої зна-

чною мірою стримується нестачею власних 

енергоресурсів, дуже важливим є питання 

забезпечення енергетичної диверсифікації, 

яким успішно займається керівництво держа-

ви останні три роки. 

Однією зі складових цього процесу є роз-

роблення нових родовищ вуглеводнів, зокре-

ма видобування сланцевого газу. Привабливим 

є факт наявності значних покладів сланце-

вого газу в межах більшої частини території 

України, а також наявність розвиненої мережі 

магістральних газопроводів, що дають змогу 

забезпечити оперативну доставку видобутого 

газу споживачу. 

Бурхливий розмах видобування природно-

го газу зі сланців відкриває нові екологічні та 

енергозберігаючі горизонти нашій державі. 

Використання сланцевого газу сприятиме 

вирішенню питання викидів парникових газів 

в атмосферу — сланцевий газ згоряє чистіше 

порівняно з нафтою чи вугіллям. Продукти 

згоряння такого газу містять на третину менше 

викидів, ніж нафта і наполовину менше, ніж 

вугілля. До того ж вони мають менший вміст 

двоокису сірки та оксиду азоту. 

Проте чимало питань щодо видобуван-

ня сланцевого газу ще потребують глибоких 

опрацювань, та вже зараз зрозуміло, що вико-

ристання сланцевого газу внесе корективи в 

ринок енергоресурсів ХХІ століття. 
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ТЕМА НОМЕРА

ВРТП «Укргазенергосервіс»: ВРТП «Укргазенергосервіс»: 
високоякісне обслуговування високоякісне обслуговування 
та ремонт об’єктів ГТСта ремонт об’єктів ГТС

Вступне слово директора філії ВРТП «Укргазенергосервіс» 
Романа Флюнта 

У 2013 році нашому підприємству виповниться 40 років. Багато це чи мало?! Якщо провести 
паралель із зародженням всієї газової промисловості (початок XX сторіччя) — наше підприємство 
дуже молоде, але порівняно з життям людини — це зрілий вік: у нас працюють вже діти й онуки пер-
ших працівників галузі.

У становленні підприємства брали участь десятки спеціалістів різних поколінь та життєвого 
досвіду, і завжди Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» виконувало всі 
завдання, що ставилися перед ним.

Всі ми робимо одну велику справу! І кожен відчуває себе її частиною, вкладає всі сили і душу в 
роботу. Ми з надією дивимось у майбутнє, бо знаємо, що діяльність нашого підприємства є дуже 
потрібною. 

Хочу висловити щиру вдячність ветеранам і всьому колективу ВРТП «Укргазенергосервіс» за 
плідну і чесну працю, за особливий внесок у розвиток газової галузі країни, за професіоналізм і 
терпіння у важкі часи.

Від усього серця бажаю всім працівникам нафтогазового комплексу довгих років життя у від-
мінному здоров’ї, щасливої родини, цікавої роботи, творчих успіхів, великих досягнень і здійснення 
мрій.
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Філія «Виробниче ремонтно-технічне 

під при ємство «Укргазенергосервіс» 

здій снює сервісне обслуговування 

техно ло гічного обладнання, що складається з 

широкого спектру робіт, необхідних для забез-

печення ефективної та безаварійної роботи 

всього газотранспортного обладнання об’єктів 

газотранспортної системи ПАТ УКРТРАНСГАЗ, 

розміщених у різних регіонах України.

Про те, де і коли з’явилося виробниче 

ремонтно-технічне підприємство в історії 

газової промисловості, тепер з’ясувати склад-

но. Офіційний день створення зафіксовано 

датою, та все ж слід розуміти, що з самого 

початку розвитку газової промисловості без 

ремонтників було не обійтись.

Якщо детально заглибитись в історію, то 

можна виявити попередню назву ремонт-

ного підприємства — Союзна контора 

«Оргенергонафта», створення якої датується 

1946 р. Головна функція — виконання мон-

тажних і налагоджувальних робіт парових та 

газових турбоагрегатів, двигунів внутрішнього 

згорання і компресорів у нафтовій промис-

ловості. Згодом підприємство переходить в 

підпорядкування Головгазу при Раді Міністрів 

СРСР та реорганізується в «Оргенергогаз».

У 1965 р. — наступна реорганізація 

і нове ім’я: трест «Союзмонтаж». До трес-

ту входить Спеціалізоване управління №3, 

потім — виробничо-технічне підприєм-

ство «Союзенергоремонт», один із підроз-

ділів якого і став базою для організації 

ВРТП «Укргазенергосервіс» у м. Боярка. 

Масш табна розбудова газотранспортної 

системи вимагала сервісного обслуговуван-

ня її об’єктів. Насамперед компресорних 

станцій та, відповідно, газоперекачуваль-

них агрегатів. Відтак, з’являються конкрет-

ні пропозиції щодо необхідності створення 

спеціалізованого ремонтного управління 

«Укргазенергоремонт».

Згідно з наказом ВО «Укргазпром» від 25 

липня 1973 р. № 408 у складі ВО «Укргазпром» 

створено Виробниче ремонтно-технічне під-

приємство з ремонту газокомпресорного, 

електротеплотехнічного та технологічно-

го обладнання «Укргазенергоремонт» у 

м. Боярка Київської області. Зі зростанням 

обсягів комплексних ремонтних та пускона-

лагоджувальних робіт розширювалась і гео-

графія підприємства. У 1976 р. до його складу 

входили три ремонтні цехи — Боярський, 

Харківський та Стрийський.

Того ж року з виникненням потреби у 

виробництві нестандартного технологічного 

обладнання, тобто малосерійних запасних 

частин та інструменту в Боярці створюється 

спеціальна дільниця з виготовлення техноло-

гічного обладнання та Українське спеціалізо-

ване пусконалагоджувальне управління з осе-

редками у Києві, Харкові, Дніпропетровську.

У 1978-80 рр. із введенням в експлуата-

цію першого магістрального газопрово-

ду «Союз» до складу підприємства входять 

Первомайська, Олександрівська та Гайсинська 

ремонтні бази, основним завданням яких є 

ремонт агрегатів нового типу ГТК-10І.

Наприкінці 80-х років підприємствами 

Укргазпрому реалізується програма пере-

ведення автотранспорту на стиснений газ. 

Автомобільні газонаповнювальні компресорні 

станції відкриваються у 65-ти містах загальною 

кількістю — 71. Для ремонтників це ще один, 

надзвичайно великий обсяг пусконалагоджу-

вальних робіт.

Створюється ремонтний цех та налагоджу-

вальна дільниця у м. Черкаси і налагоджуваль-

на дільниця у м. Стрий. У 1984 р. закінчується 

облаштування Бердичівської ремонтної бази.

З введенням в дію на початку 90-х років 

нового обладнання на компресорних стан-

ціях магістральних газопроводів «Уренгой 

— Помари — Ужгород» та «Прогрес» під-

приємство освоїло ремонт газотурбінних 

та електроприводних агрегатів потужністю 

16 МВт та 25 МВт.

З вересня 1993 року АТ «Укргазпром» 

наказом № 191 призначає ремонтне Дочірнє 

підприємство «Укргазенергоремонт» гене-

ральним підрядником з реконструкції комп-

ресорних станцій та автомобільних газонапов-

нювальних компресорних станцій, а в 1994 р. 

створюється служба реконструкції та капіталь-

ного будівництва.

ТЕМА НОМЕРА

ВРТП «Укргазенергосервіс»: 
високоякісне обслуговування 
та ремонт об’єктів ГТС

В. Г. Соляник
канд. техн. наук
Т. В. Терпицька
ВРТП «Укргазенергосервіс»

Історія розвитку 
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У 1994 р. було проведено реорганіза-

цію АТ «Укргазпром» з переформуванням 

ремонтних цехів в управління: Боярське, 

Гайсинське, Івано-Франківське, Стрийське, 

Харківське, Дніпропетровське, Черкаське та 

Київське СПНУ. В 1999 р. до складу філії ввій-

шло Управління «Електрогаз», що здійснювало 

роботи з монтажу, налагодження засобів елек-

трохімзахисту, електрообладнання, теплоо-

бладнання, будівництва повітряних ліній, елек-

тромонтаж обладнання напругою 0,4-35 кВ, 

буріння і монтаж свердловин водопостачання 

глибиною 10-200 м.

Виконання ремонту обладнання та обслу-

говування в умовах КС, агрегатно-вузлового 

ремонту в умовах ремонтних баз, цехів та 

дільниць залежно від його виду, складності 

та напрямку покладено на виробничі підроз-

діли філії.

Та хоч би про які високі стандарти сучас-

ного життя ми не вели мову, які б найважчі 

економічні та технічні проблеми не намага-

лися успішно розв’язати, безумовною скла-

довою цього процесу була і залишається 

суспільна мораль, людський фактор, завдяки 

яким людина має можливість обрати пра-

вильні орієнтири, знайти своє місце в житті. 

Значний вклад у становлення і розвиток 

підприємства внесли десятки людей різних 

поколінь: перший директор Іванов В.О., голо-

вний інженер Кушеверський О.К., головний 

технолог Паскаль В.Г., а також Мельник О.Ф., 

Владіміров А.І., Візеренко С.П., Наружний В.М., 

Паламарчук Ю.Д., Цейко Г.П., Макар П.С., 

Кузів Г.М., Парфенюк В.Д., Веселов М.М. та 

багато інших.

Нині ВРТП «Укргазенергосервіс» є бага-

топрофільним підприємством з сучасним 

обладнанням та кваліфікованим персоналом. 

Перелік основних напрямків роботи під-

приємства з кожним роком розширюється. 

Завдяки розгалуженій мережі структурних 

підрозділів філія здійснює сервісне обслуго-

вування технологічного обладнання об’єктів 

газотранспортної системи усіх управлінь магі-

стральних газопроводів ПАТ УКРТРАНСГАЗ.

Впровадження та використання нового 

обладнання, засобів механізації, нових видів 

та технології ремонтів спрямовано на підви-

щення надійності ремонтів, подовження стро-

ку служби деталей ГПА, поліпшення умов та 

безпеки праці.

Виробничі підрозділи управлінь філії осна-

щено сучасними засобами діагностики та 

вимірювання, неруйнівного контролю, елек-

тричним і пневматичним інструментом, засо-

бами малої механізації та спеціалізованим тех-

нологічним інструментом. Постійно ведеться 

технічне переоснащення верстатного парку 

шляхом заміни фізично та морально застарілих 

зразків техніки на якісно нові, більш продуктив-

ні. Нині парк верстатного обладнання підпри-

ємства налічує 240 одиниць. Наявність добре 

укомплектованого верстатного парку та зварю-

вального обладнання дають змогу виконувати 

складні роботи з відновлення вузлів і деталей 

та виготовляти різноманітне обладнання.

У філії працює відомче приймання облад-

нання, яке виготовляється та ремонтуєть-

ся для потреб ПАТ УКРТРАНСГАЗ на під-

приємствах ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», 

ПАТ «СМНВО ім М.В. Фрунзе», ВАТ «Констар», 

ВАТ «Мотор Січ». Постійно ведеться технічний 

нагляд та супроводження ремонтів заводами-

виробниками обладнання.

Спеціалістами підприємства запропонова-

не та успішно впроваджене на КС «Красилів» 

використання графіто-талькового ущільню-

вального покриття на заміну органо-силікатної 

мастики ОС-82-01 під час проведення робіт 

зі зменшення радіальних зазорів осьового 

компресора, що дає змогу поліпшити робочі 

ТЕМА НОМЕРА

Сучасна виробнича діяльність

Робоче місце з балансування роторів
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характеристики осьового компресора в між-

ремонтний період і, відповідно, підвищити 

потужність газової турбіни в цілому.

Застосування метало-полімерних покрит-

тів вирішило проблему з усунення дефектних 

ділянок на внутрішніх поверхнях вузлів агре-

гатів через їх недоступність для проведення 

зварювальних робіт.

На Гайсинській ремонтній базі діє єдина в 

ПАТ УКРТРАНСГАЗ лінія з відновлення під-

шипників ковзання ГПА та КУ АГНКС, масляних 

ущільнень відцентрових нагнітачів методом 

відцентрового заливання.

Важливою ділянкою робіт є ремонт роторів, 

валів та штоків з відновлення зношених ділянок 

в місцях роботи газових, масляних та повітряних 

ущільнень. З цією метою на Олександрівській 

ремонтній базі (Гайсинське управління) змон-

товано та впроваджено установку з електро-

дугового напилення. У 2004 році було прийнято 

рішення щодо відновлення опорної шийки № 2 

аварійного ротора ОК ТВТ агр. ГТК-10І методом 

електродугового напилення. Встановлений на 

агр. ГТК-10І КС «Гайсин», ст. № 7, ротор з віднов-

леною опорною шийкою відпрацював понад 20 

тис. мотогодин. У 2006 р. аналогічно відновлено 

шийку № 1 аварійного ротора ОК ТВТ агр. ГТК-

10І, в подальшому встановленого на агр. ГТК-10І 

КС «Богородчани», ст. № 3.

Окрім цього, впроваджено технологію від-

новлення висоти робочих лопаток 1-8 ступе-

ня ротора ОК-ТВТ агр. ГТК-10І, яка полягає у 

наплавленні торців робочих лопаток з метою 

зменшення зазорів між лопатками та корпу-

сом ОК. Операція наплавлення проводиться 

за температури 680-700 °С, що не призводить 

до зміни структури основного металу та не 

зменшує його міцності. Хімічний склад припою 

підібрано таким чином, щоб не виникало роз-

тріскування металу лопатки на межі з припоєм.

Спираючись на теперішню організацію 

ремонту компанії «Європейські газові турбі-

ни» (м. Ессен, Німеччина), згідно з вимогами 

ремонтно-технічної документації, карт ремон-

ту компаній, які виконують капітальні ремон-

ти роторів, за вимогами креслень заводу-

виготовлювача проводиться укомплектування 

цеху спеціальним обладнанням. На сьогодні 

цех оснащено спеціальним верстатом для 

встановлення, центрування та механічної фік-

сації лопаток дисків ОК, гідравлічним верти-

кальним стендом для виконання процедури 

розбирання та збирання газових турбін, спе-

ціальним шліфувальним верстатом, обладнан-

ням попереднього натягу стяжних шпильок, 

пристроєм для підіймання та перевертання 

роторів, пристроєм для перевертання дис-

ків, обладнанням для вимірювання остаточно-

го механічного та електричного дисбалансу, 

комплектом адаптерів для виконання опера-

цій горизонтального балансування ступиці та 

нульової ступені ротора, аерозольною гідро-

динамічною (АГД ) установкою, вертикальним 

та горизонтальним балансувальними верста-

тами. У 2012 році завершено комплектацію 

обладнання цеху з ремонту роторів дисково-

го типу газових турбін MS 3002 та MS 5002. 

Встановлено спеціалізоване оснащення, змон-

товано токарно-шліфувальний верстат (вагою 

майже 32 т) для оброблення поверхонь рото-

рів, проводиться його налаштування та під-

готовка до випробувань. Згідно з попередніми 

технічними розрахунками введення в експлу-

атацію цеху дасть можливість виконувати 14 

ремонтів великогабаритних роторів за рік.

У червні-місяці 2012 р. розпочато дослід-

не освоєння технології капітального ремон-

ту роторів ОК-ТВТ ГПА ГТК-10І та ГТК-25І на 

Гайсинській та Бердичівській ремонтних 

базах підприємства. Бердичівська база забез-

печує зняття геометричних характеристик 

роторів до та після капітального ремонту, на 

ТЕМА НОМЕРА

На знімку: оброблювальний центр Гайсинського управління

Ще десять-п’ятнадцять 
років тому, за умови 
повного завантаження 
системи, ВРТП «Укргаз-
енергосервіс» щорічно 
виконувало близько 
120-150 ремонтів за рік
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Гайсинській — проходить підготовка облад-

нання для проведення капітального ремонту 

роторів ОК-ТВТ та проводиться експеримен-

тальне розбирання та збирання роторів (із 

зняттям та встановленням дисків ОК) з подаль-

шим балансуванням.

Спільно з фірмою ТОВ «КТС Інжиніринг», 

сертифікованою компанією «GE Oil & Gas/

Nuovo Pignone», виконувались роботи з подо-

вження терміну експлуатації газових турбін MS 

3002, MS 5002 та нагнітачів PCL 804-2/36 згідно 

з інструкціями фірми «Nuovo Pignone». Всього 

за роки співпраці фахівцями КТС «Інжиніринг» 

було проведено експертних обстежень та 

подовжено термін експлуатації на 112 газових 

турбінах ГПА іноземного виробництва (MS 

3002 ГТК10І — 89 шт., MS 5002 ГТК-25І — 23 шт.) 

та 11 відцентрових нагнітачів PCL 804-2/36.

Впроваджено в роботу «Рекомендації щодо 

відбортування стопорів РЛ ТВТ, ТНТ агр. ГТК-10 

за програмою «Міні-Рекон» («РЭП ХОЛДИНГ», 

м. Санкт-Петербург).

У частині розширення робіт по КВПіА про-

ведено ремонти САУ ГПА «Спідтронік» на ГТК-

10і КС «Машівка» та «Новопсков» з навчанням 

та стажуванням персоналу. Інженери з налаго-

дження й випробувань пройшли атестацію в 

Держспоживстандарті та виконують усі види 

метрологічних робіт з підтримки вимірюваль-

них каналів САК у заданих параметрах.

Виконано роботи з ремонту 27 систем 

управління ГМК «Бінар» (Росія) із заміною 

блоків на сучасні вітчизняного виробництва 

«Компресор-3PLC» (КС «Богородчани» — 

10 шт., «Опари» — 7 шт., «Солоха» — 10 шт.) та 

розпочато роботи з монтажу ще семи систем 

САУ ГМК «Компресор-3PLC» на КС «Угерсько».

Для проведення робіт з виявлення видимих 

і невидимих дефектів, їх ліквідації, визначення 

причин їх утворення, запобігання виникненню 

аварійних ситуацій і передчасному руйнуван-

ню деталей у складі філії функціонують: лабо-

раторія технічної діагностики (заміри товщин 

трубопроводів, дефектоскопія вузлів та деталей 

агрегатів, обстеження стану електрохімічно-

го захисту газопроводів, віброобстеження та 

балансування у власних підшипниках роторів 

турбін, налагодження хроматографів, приладів 

КВПіА та електрообладнання), вимірювальна 

електротехнічна лабораторія (ремонт і нала-

годження пристроїв релейного захисту і авто-

матики, випробування електрообладнання 

після поточних і капітальних ремонтів, ремон-

ту силових кабельних ліній, пошуку пошко-

джень силових кабельних ліній, високоволь-

тних випробувань електрообладнання, випро-

бувань ізолюючих захисних засобів, монтажу 

електрообладнання, обслуговування діючих 

електроустановок, пусконалагоджувальних 

робіт, профілактичних перевірок, випробувань 

в електроустановках, ремонту і налагодження 

електрообладнання із складною схемою управ-

ління і автоматики в електрогосподарстві), калі-

брувальна лабораторія (калібрування засобів 

вимірювальної техніки, що знаходяться в екс-

плуатації та після ремонту у процесі сервісно-

го технічного обслуговування технологічного 

обладнання КС магістральних газопроводів та 

АГНКС, інших технологічних об’єктів нафтогазо-

вого комплексу (об’єкти газовидобування, ГРС, 

котельні, теплопункти).

Велика увага приділяється розвитку та 

підтримці творчого потенціалу працівників 

філії. Спеціалісти підприємства беруть актив-

ну участь у конференціях молодих спеціа-

лістів, що проводиться ПАТ УКРТРАНСГАЗ. 

Учасники Міжнародного симпозіуму 

«Потребители-производители компрессоров 

и компрессорного оборудования» (м. Санкт-

Петербург), Міжнародної науково-технічної 

конференції «Проблеми і перспективи тран-

спортування нафти і газу» на базі ІФНТУНГ 

та V Міжнародної науково-технічної конфе-

ренції молодих спеціалістів авіадвигунобуді-

вельної галузі «Молодь в авіації: нові рішення 

та перспективні технології». За результатами 

конференції було відмічено високий рівень 

технічної підготовки Діденка О.Л. — лауреата 

почесної грамоти «За високий рівень наданої 

доповіді» та нагороджено грамотами «Молодь 

в авіації: нові рішення та передові технології» 

Масного Т.Б., Богданова М.Ю.

Досвідченими спеціалістами укладено 

практичні посібники, які допомагають у робо-

ті під час комплексного налагодження ГПА 

і використовуються спеціалістами не тільки 

філії ВРТП «Укргазенергосервіс», а також фахів-

цями НВЦТД «Техдіагаз» та Національного авіа-

ційного університету:

— «Теплотехнічне діагностування газо-

перекачувальних агрегатів з газотурбінним 

приводом» (2009 р.) — автори Гаврилків В.М., 

Левченко С.В., Цуркан С.О.;

— «Комплексні вібраційні обстеження КС 

та АГНКС» (2011 р.) — автори Міцерук В.Л., 

Неупокой С.Г., Слабковський В.Г., Слободян С.Г. 

Шевченко А.В;

— «Комплексні обстеження ГМК КС» 

(2012 р.) — автори Буняк О.І., Болбот В.П., 

Гриців Т.Г., Горбач М.М., Кирюхін Д.М., 

Неупокой С.Г., Слободян С.Б.

Щорічно для працівників підприємства 

організовуються різнопланові навчання, семі-

нари та курси підвищення кваліфікації. Тільки 

за останні три роки взяли участь у семінарах 

та курсах підвищення кваліфікації 977 пра-

цівників підприємства, пройшли навчання на 

суміжні та нові професії 133 працівники.

ТЕМА НОМЕРА

Ремонті бази підприємства 
оснащено різноманітним 
за призначенням 
обладнанням: токарні, 
фрезерні, балансувальні, 
шліфувальні верстати. 
Впроваджено 
ефективні установки 
аерогідродинамічного 
чищення деталей. 
Технології газополум’яного 
напилення, що 
використовуються 
на Олександрівській, 
Бердичівській, Гайсинській 
та Дашавській ремонтних 
базах, дають змогу 
відновлювати поверхні 
деталей обертання

Аерогідродинамічне очищення лопаток турбіни
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Вагому роль у досягненні високих вироб-

ничих показників філії відіграє непорушна 

позиція адміністрації та профспілкового комі-

тету підприємства, спрямована на створення 

здорового мікроклімату у колективі, забез-

печення можливості реалізації особистих 

потреб, розвитку різного роду здібностей, 

забезпечення оздоровлення і лікування, залу-

чення до активного суспільно-громадського 

життя працівників, пенсіонерів підприємства 

та їх родин.

Незважаючи на труднощі, пов’язані з розпоро-

шеною дислокацією структурних підрозділів, на 

підприємстві створена і успішно бере участь як у 

галузевих, так і в територіальних спортивних зма-

ганнях команда філії ВРТП «Укргазенергосервіс» 

під керівництвом Слободяна С.Б. та Левка В.М. 

До здобутків команди слід віднести перемогу 

команди у відкритій першості КМ ФСТ «Спартак», 

призи, здобуті Дмитром Пікінером, Євгеном 

Сіньковським, Ігорем Шевельовим, Вірою 

Савченко, Володимиром Онімом, Олександром 

Лисенком у спартакіадах Укртрансгазу, але 

головною перемогою є охоплення спортив-

ним рухом колективу підприємства, впрова-

дження активного і здорового проведення 

дозвілля, виховання та розвиток можливостей 

спортсменів-аматорів, яких з кожними роком 

стає дедалі більше.

Активно залучаються представники під-

приємства до культурно-масової роботі галузі, 

наполегливо та плідно підвищують свій профе-

сійний рівень артисти-аматори, займаючись у 

відповідних гуртках, беручи участь у конкурсах 

художньої самодіяльності, в тому числі міжна-

родних та галузевих. «Візитною карткою» колек-

тиву став квартет працівників Стрийського 

управління ВРТП «Укргазенергосервіс» у скла-

ді Євгена Розторгуєва, Романа Каршневича, 

Ігоря Матушевського, Назара Солтана, який 

отримав приз за кращу українську пісню у 

фестивалі-конкурсі художньої самодіяльності 

ДК «Укртрансгаз» в 2012 р. Дебютанткою VII 

фестивалю-конкурсу працівників Укртрансгазу 

стала молода працівниця підприємства Анна 

Чорнобривцева. Зростає майстерність постій-

них учасників конкурсів у номінаціях приклад-

ного мистецтва: Тетяни Пилипенко — виши-

ванки, Григорія Цейка — різьба по дереву, 

Ігоря Кадельчука — талановитого художника-

самоука, які від фестивалю до фестивалю раду-

ють, а інколи й приголомшують якістю та про-

фесіоналізмом своїх творів.

Перемоги, здобутки, призи — це «вершина 

айсберга», показник тої непростої повсяк-

денної роботи, що проводиться у колективі 

профспілковими активістами та всіляко під-

тримується адміністрацією. Щорічно оздоров-

люються діти працівників у дитячих оздоров-

чих центрах та спеціалізованих лікувальних 

установах, організовуються святкування ново-

річних та різдвяних заходів як на місцях, так й 

у м. Києві, охоплено та забезпечено путівками 

до санаторно-курортних закладів 100% пен-

сіонерів, які потребують відповідного ліку-

вання, встановлено партнерські взаємини з 

Головним військовим госпіталем, де праців-

ники та пенсіонери отримують висококласне 

медичне обслуговування. Протягом календар-

ного року організовуються і проводяться екс-

курсії мальовничими та історичними місцями 

нашої країни, тематичні вечори відпочинку, 

конкурси, в тому числі й дитячі, спартакіади, 

відвідуються концерти, театри — втілюються у 

життя практично всі побажання колективу.

Це все надає впевненості у подальшому роз-

витку кожної особистості, повсякденній турбо-

ті про неї та є основою створення стійкого 

морального клімату в колективі, встановленню 

доброзичливих стосунків, підвищенню рівня 

особистої відповідальності та активізації участі 

наших працівників у суспільно-громадському 

житті підприємства, що в свою чергу спонукає 

до нових трудових звершень. 

ТЕМА НОМЕРА

На знімку: спортивна команда ВРТП «Укргазенергосервіс» з волейболу

Соціально-культурне життя
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

— Владиславе Анатолійовичу, що, 
на вашу думку, стало поштовхом до 
впровадження КАСК на основі SAP в 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»? 

— Для пришвидшеної модернізації всієї 

системи управління керівництво вирішило 

побудувати компанію нового типу, головни-

ми цілями якої визначили: прозорість, ефек-

тивність, результативність, професіоналізм. 

Головним інструментом досягнення постав-

лених цілей — впровадження комплексної 

системи автоматизації (КАСК) на основі про-

грамного забезпечення SAP, що дає змогу 

створити в компанії єдине бізнес-середовище 

для отримання будь-якої інформації з метою 

прийняття правильних рішень для подальшо-

го розвитку.

— Які основні вимоги висувались до 
програмного продукту й що планували 
отримати від впровадження КАСК SAP, а 
саме облікового модуля FI?

— Стратегічною задачею є створення єдиної 

централізованої управлінської системи (КАСК 

на базі SAP), що забезпечуватиме в повному 

обсязі ведення фінансового, бухгалтерського та 

податкового обліку згідно з вимогами обліко-

вої політики ПАТ УКРТРАНСГАЗ та чинного 

законодавства України, оперативну підготовку 

та аналіз балансу компанії, звіту про фінансові 

результати, отримання на будь-який момент часу 

оперативної та достовірної інформації про стан 

дебіторської та кредиторської заборгованості, 

складських запасів для прийняття відповідних 

управлінських рішень керівництвом компанії.

Функціональні модулі системи (управління 

матеріальними потоками, збутом, ремонтами, 

витратами тощо) мали бути інтегровані з бух-

галтерським обліком, що функціонує у режимі 

реального часу та дає можливість формувати 

єдину корпоративну звітність усіх рівнів ком-

панії (ПАТ УКРТРАНСГАЗ — філія — струк-

турний підрозділ філії). 

Система повинна забезпечувати підго-

товку та аналіз балансу підприємства, сво-

єчасність й повноту нарахування та сплати 

поточних зобов’язань перед бюджетом та 

позабюджетних фондів, формувати звітність 

про стан дебіторської та кредиторської 

заборгованості за рахунками головної книги 

на підставі первинних документів, забезпечу-

вати в повному обсязі ведення обліку осно-

Особливості впровадження SAP: 
бухгалтерський та податковий облік
Про впровадження однієї з важливих функціональних складових КАСК на основі SAP ERP, а 

саме модуля FI (бухгалтерський та податковий облік), в інтерв’ю журналу «Трубопровідний 

транспорт» розповів головний бухгалтер ПАТ УКРТРАНСГАЗ Владислав Чернявський

На знімку: Владислав Чернявський
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

вних засобів, нарахування амортизації згідно 

з нормами чинного законодавства, можли-

вість отримання повної інформації про суть, 

час виникнення, автора та зміни будь-якого 

бухгалтерського проведення в системі.

— Які основні етапи впровадження 
КАСК SAP в модулі FI визначались для 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»?

— Для забезпечення якісного та вчасно-

го впровадження модуля FI, було проведено 

попередню велику за своїм обсягом роботу, 

яку можна описати алгоритмом (рисунок).

Реліз 05 «Фактичний облік», тобто пере-

ведення системи в дослідно-промислову екс-

плуатацію для низки процесів, було розділено 

на кілька етапів, а саме:

— внесення в систему початкового 

сальдо на 30.06.2012 по всіх бухгалтерських 

рахунках;

— відображення касових операцій, оброб-

ка банківської виписки;

— відображення руху запасів;

— відображення дебіторської, кредитор-

ської заборгованості, проведення по рахунках 

Головної книги;

— декларація з податку на додану вар-

тість.

— Чим був складний перший підготов-
чий етап впровадження? 

— По-перше, створення єдиного підходу 

до класифікації, довідників та побудування 

процедур з ведення нормативно-довідкової 

інформації в межах ПАТ УКРТРАНСГАЗ з 

урахуванням специфіки сервісних філіалів, 

бо до складу товариства входять ремонтні, 

будівельні та проектні підрозділи. По-друге, 

визначення єдиних методик обліку, розроб-

ка оптимального плану рахунків компанії, 

шаблонів єдиних довідників бухгалтерської 

документації, банків, контрагентів, типо-

вих операцій та забезпечення їх ведення. 

По-третє, розробка єдиної уніфікованої сис-

теми класифікації «Основних засобів». І остан-

нє, організація єдиної, уніфікованої схеми 

обліку внутрішніх розрахунків між структур-

ними підрозділами.

— З якими проблемами зіткнулась ком-
панія під час внесення залишків до сис-
теми?

— Процес внесення залишків в систему 

проходив складно, старі облікові системи були 

розрізнені, кількість даних виявилась величез-

ною, що потребувало координації роботи всіх 

підрозділів з підготовки даних. 

— Які труднощі виникали на наступ-
них етапах впровадження й дослідно-
промислової експлуатації системи?

— Найскладнішою була паралельна робота 

в декількох системах, бухгалтери вели облік в 

старих системах і в SAP, виникала необхідність 

постійної звірки. Користувачам на цьому етапі 

було дуже складно — вести облік в старих 

системах й, фактично, дублювати облік в новій 

системі, паралельно вивчаючи нові проце-

си обліку та нові процедури в SAP. Іншими 

словами, навантаження на працівників бух-

галтерії було дуже велике, до того ж, впливав 

фактор незвичності роботи в новій системі, 

при чому новій в повному розумінні цього 

слова. В SAPі застосовується незвична для нас 

меморіально-ордерна система обліку, яка до 

цього часу не застосовувалась в компанії, що 

вимагало від працівників не тільки вивчення 

специфіки налаштувань системи, а ще і пере-

будови розуміння процесу проведення в облі-

ку документів.

— Владиславе Анатолійовичу, що було 
незвичного в роботі КАСК SAP?

— Єдина система. Користувачі не з пер-

шого дня зрозуміли, що система одна на всю 

компанію, на всю країну… Бухгалтери компанії 

звикли працювати в своїх окремих системах, і 

майже ні яким чином не бути прив’язаними до 

інших відділів та служб, тобто для проведення 

документообліку необхідно було мати лише 

первинні документи, на відміну від SAPу, де до 

моменту проведення документа бухгалтером 

виробничі відділи та служби повинні створити 

замовлення або ТОРО-замовлення, і тільки 

після цього бухгалтер має змогу зробити про-

ведення в обліку. Відсутність вихідних форм, до 

яких ми звикли, працюючи в інших системах. 

Зміни, які були внесені користувачем будь-

якої філії (структурного підрозділу) ми бачимо 

відразу, тому маємо постійні зміни показників 

звітності як зворотній бік єдиної системи, це 

потребує розроблення спеціальних заходів 

закриття періоду, блокування для введення 

документів у минулі періоди після отриман-

ня підсумкової звітності. Ще маємо проблему 

блокування користувачами один одного під 

час виконання операцій, наприклад, з однією 

карточкою основних засобів. Але більшість 

процесів виконується нормально.

— На якому етапі знаходиться зараз 
впровадження системи SAP в частині 
модуля FI?

— Нині реалізовано в системі всі осно-

вні бізнес-процеси, пов’язані з формуванням 

бухгалтерських проведень. Практично всі 

філії вийшли на показники балансу станом на 

31.12.2012 вже в новій системі. В SAP сфор-

мовано декларацію про ПДВ за грудень 2012 

року. У зв’язку з прийняттям компанією нової 

методики обліку ПДВ, що відповідає змінам 

законодавства, суттєво змінено алгоритми в 

системі бухгалтерських проведень, почина-

ючи з січня 2013 року, що було оперативно 

реалізовано в SAP у дуже стислі сроки. 

— Які існують перспективи впрова-
дження КАСК SAP в частині модуля FI для 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»?

— Найближча перспектива — автоматиза-

ція в системі обліку і формування звітності з 

податку на прибуток підприємства, розширення 

переліку облікових форм для проведення більш 

детального аналізу даних бухгалтерського облі-

ку, автоматизація деяких процесів бухобліку, що 

на даний час ведуться в ручному режимі. 

— Які Ви бачите перспективи впрова-
дження інших модулів SAP для ком панії ?

— Поки що за рамками проекту залишаєть-

ся функціональний блок «Розрахунок заробіт-

ної плати». Його впровадження заплановано 

на 2013 рік. До того ж триває процес впрова-

дження інших модулів SAP, а саме ТОРО, НН 

тощо, які будуть наповнювати систему інфор-

мацією, необхідною для прийняття управлін-

ських рішень керівництвом компанії. 

Хочу подякувати всім працівникам бух-

галтерії ПАТ УКРТРАНСГАЗ за масштабну 

роботу, яка була зроблена за останні півроку, 

і дала нам можливість працювати в сучасній 

системі. 

Рисунок. Алгоритм впровадження модуля FI
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ГАЗОВІ КОМПАНІЇ ЄВРОПИ

Фінляндія розпочала отримувати 

при родній газ магістральними газо-

проводами у далекому 1974 році. 

Цьому передувало, у 1971 році, підписання 

договору між СРСР та Фінляндією про розви-

ток економічного, технічного і промислово-

го співробітництва. У рамках цих документів 

країни прийняли міжурядову угоду про будів-

ництво магістрального газопроводу «СРСР 

— Фінляндія». Причому будувати магістраль 

мали підрозділи Мінгазпрому як на території 

Радянського Союзу, так і у Фінляндії, а обидві 

частини газопроводу доручили проектувати 

інженерам «Гіпроспецгазу».

Для північного сусіда СРСР це було дуже 

вигідне рішення. Паливо, що використовува-

лося в промисловості (нафтопродукти, кам’яне 

вугілля, кокс), ввозили з-за кордону, енергетич-

ний комплекс країни тримався в основному за 

рахунок гідроелектростанцій. Лише на початку 

70-х Фінляндія почала активно переходити на 

теплові електростанції і за допомогою СРСР 

збиралася будувати атомні електростанції.

Використання нових технологій допо-

могло скоротити терміни проектування. 

Документацію за проектом здали з виперед-

женням, і в 1973 році було розпочато буді-

вельні роботи. Терміни були витримані, 9 січня 

1974 року у фінському селищі Валкеала в 

присутності членів уряду Фінляндії та голови 

Ради міністрів СРСР О.М. Косигіна було подано 

природній газ.

Після запуску магістрального газопроводу 

«СРСР — Фінляндія» було підписано довго-

строковий договір на постачання природного 

газу до 1994 року. 

У той час оператором фінської газотран-

спортної системи була національна компанія 

«Neste», яка була створена ще у далекому 1948 

році і займалась нафтопереробкою та торгів-

лею нафтопродуктами. 

Примітно, що після введення в експлуа-

тацію газопроводу «СРСР — Фінляндія» в 9 

разів зріс товарообіг між країнами. Це пояс-

нюється тим, що існував умовний бартер, яким 

Фінляндія розраховувалась з СРСР за надан-

ня консультаційної допомоги представникам 

компанії «Neste» з експлуатації та розвитку 

газотранспортної мережі. Спеціалісти фінської 

компанії «Neste» навчались у республіканських 

вищих навчальних закладах нафтогазового 

Газовий бізнес по-фінськи
Надійність, конкурентоздатність та екологічність — основні показники діяльності компанії 

«Gasum» — національного оператора газотранспортної системи Фінляндії 

М. О. Кухар
М. Л. Білявський
канд. техн. наук
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Укладання ділянки газопроводу спеціалістами фінської компанії «Gasum»
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профілю, проходили виробничі практики на 

кращих підприємствах газової промисловості, 

брали участь в роботі науково-виробничих 

конференцій тощо. 

У 1994 році Фінляндія підписала другий 

договір з концерном «Газпром» на поставку 

газу строком на 20 років. 

За помірну ціну на блакитне паливо 

Газпрому надали четверту частину акцій в 

новоствореній компанії — операторі газо-

транспортної системи Фінляндії — «Gasum». 

Акціонерами виступили: Fortum Heat and 

Gas Oy (31 %), Газпром (25 %), державний 

пакет акцій Фінляндії (24 %), E.ON Ruhrgas 

International GmbH (20 %).

Gasum здійснює транзит та розподіл газу, а 

також розвиває магістральну газотранспортну 

мережу Фінляндії, протяжність якої становить 

1 190 км. Крім того, Gasum експлуатує 9 комп-

ресорних станцій та близько 30 газорозпо-

дільних станцій. У компанії працює 245 чоло-

вік. Річний прибуток від виробничої діяльності 

становить 92 млн євро. 

Виробничу діяльність Gasum сертифікова-

но відповідно до стандартів ISO 9001:2000, ISO 

14001: 2004 та OHSAS 18001: 2007. 

Дотепер у Фінляндії єдиним поста-

чальником блакитного палива є Російська 

Федерація, з якою черговий раз підписано 

угоду про постачання природного газу до 

кінця 2025 року.

Одним з останніх нестандартних інвестицій-

них проектів компанії «Gasum» є прокладання 

газопроводу по дну Балтійського моря, який 

з’єднає газотранспортні системи Фінляндії та 

Естонії, куди газ поставляється з одного джере-

ла. Тому уряд працює над створенням нового, 

ефективного газового ринку. Насамперед, до 

2015 року уряд Естонії запланував передати 

мережу магістрального газопроводу власнику 

незалежному від постачальника ресурсу. Разом 

з тим, для створення привабливого газового 

ринку необхідна його певна ємкість. 

Тому особливого значення набуває широ-

ка регіональна співпраця з Фінляндією та 

створення більшого за об’ємом, близько 

10 млрд м3, регіонального ринку, який функці-

онуватиме за уніфікованими правилами. 

Досягненню цієї мети служать, в тому числі 

проекти спорудження терміналів СПГ (скра-

пленого природного газу), завдяки яким стає 

можливим будівництво нових газопроводів. 

Тому поряд з будівництвом підводного 

газопроводу між Фінляндією та Естонією діє 

проект спорудження двох нових терміналів 

для імпорту скрапленого газу. Вартість про-

екту становить 300–400 млн євро. 

Будівництво терміналів скрапленого газу 

спрямоване на диверсифікацію поставок газу 

до Фінляндії та створення конкурентних умов 

на ринку природного газу. 

Не потрібно забувати, що Фінляндія єдина 

країна — член Європейського Союзу, яка має 

загальні кордони з Росією, а Росія — це країна, 

в якій розташовано третину усіх світових запа-

сів природного газу. Прийнято вважати, що 

якщо навіть осушити все Балтійське море, то 

його вода не складе навіть половини всього 

об’єму запасів російського газу. 

Саме такими мотивами керувались у 2005 

році спеціалісти компанії «NorthTransGas», 

яка спеціально була створена у 1997 році 

за участю російського концерну «Газпром» 

та «Fortum Heat and Gas Oy» для реаліза-

ції проекту будівництва трансконтиненталь-

ГАЗОВІ КОМПАНІЇ ЄВРОПИ

Рис. 1. Газотранспортна мережа Фінляндії та країн Балтії

Фінляндія — найкрупніший 
ринок природного газу 
на північному сході 
Європейського Союзу. Тому 
компанія «Gasum» займає 
активну позицію у створенні 
єдиного ринку газу та 
електроенергії країн ЄС
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ного газопроводу, який би з’єднав газовий 

ринок Європейського Союзу та родовища в 

Арктичному та Баренцевому морі. 

Можливо, такий проект ще чекає реальне 

впровадження. А поки, за підрахунками екс-

пертів, у випадку заміни всього споживаного 

вугілля природнім газом на одній електро-

станції потужністю 1000 МВт (наприклад, у 

Фінляндії), — знизяться викиди двоокису вуг-

лецю в атмосферу, які співрозмірні зі змен-

шенням у два рази кількості автомобілей на 

фінських дорогах.

Оптимізація бізнес-процесів
У березні 2012 року компанія «Gasum» 

дала старт проекту створення ERP-системи. 

Планується, що таку систему буде впровадже-

но у червні 2014 року. 

Окрім безпосередньо створення ERP-

систем, проект передбачає її інтеграцію з 

наявними ІТ-системами, а також навчання пер-

соналу.

Придбання ERP-системи є частиною нової 

стратегії Gasum, згідно з якою компанія дивер-

сифікується та розширює свій бізнес. За оцін-

ками фахівців інформаційні системи, які вико-

ристовуються нині, не можуть повною мірою 

підтримувати нові бізнес-процеси і діяльність 

компанії в цілому. 

Нову ERP-систему компанії «Gasum» буде 

створено на платформі Microsoft Dynamics AX 

2012, і охоплюватиме вона процеси дистрибу-

ції, управління енергоспоживанням, управлін-

ня фінансовими, матеріальними і людськими 

ресурсами, управління цілісністю, управління 

проектами, управління взаємовідносинами з 

партнерами, а також буде використовуватись 

модуль оптимізації управління транспортною 

логістикою.

Шлях компанії «Gasum» 
до біогазу
У 2005-2006 рр. менеджмент компанії звер-

нув увагу на те, що природній газ вже не 

сприймався як екологічно чистий вид палива 

і розглянув можливі варіанти його часткового 

заміщення біогазом. Такий крок орієнтований 

виключно на клієнтів, для яких екологічний 

фактор є вирішальним під час вибору енер-

горесурсів. 

Генеруючі компанії
Населення

Загальне споживання
Загальне споживання

Споживання 
(млрд м3)

Споживання 
(млрд м3)Генеруючі компанії

Населення

Роки Роки

1

2

3

4

2

3

4

5

20321974 20121982 1990 1998 2006 2024
2012

2016200820001992

Прогноз

Рис. 2. Динаміка ринку природного газу Фінляндії

Фінляндяє у газовому 
бізнесі орієнтується на 
вимоги Європейського 
Союзу — 10% від об’ємів 
сумарного споживання 
блакитного палива має 
становити біогаз
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Для цього Gasum виробляє біо-метан з від-

ходів та змішує його з природним газом, що 

підвищує екологічність блакитного палива. 

Враховуючи вимоги керівництва Фінляндії щодо 

екологічності послуг Gasum, майбутня газотран-

спортна система не може бути представлена 

без поновлювальної енергії — біогазу, а це нові 

виробничі потужності, нові робочі місця. 

Для цього Gasum вже придбала частину 

компанії з виробництва біогазу. У 2012 році в 

районі м. Хельсінкі вже розпочато експлуатацію 

установок з виробництва біогазу. 

Вже сьогодні Gasum нарощує потужності 

виробництва біогазу, потенціал яких становить 

близько 1 млрд м3 за рік. Такі обсяги нетради-

ційного палива дадуть змогу зменшити спожи-

вання природного газу до 33%. Загалом енер-

гетична стратегія компанії «Gasum» передбачає 

продукувати біогаз з таких джерел сировини: 

лісові відходи, промислові стоки, побутові орга-

нічні відходи та сільськогосподарські відходи. 

Власна мережа з 15 автомобільних заправок 

дасть можливість пропагувати біогаз як мото-

рне паливо для транспортних засобів. 

Ринок природного газу
За 35 років у Фінляндії збільшився ринок 

природного газу у три рази. Сьогодні сумар-

ний об’єм споживання становить близько 

4,0 млрд м3 блакитного палива, що співрозмір-

но з сумарним споживанням природного газу 

Балтійськими країнами. 

За оцінками експертів Європейського Союзу 

до 2030 року Фінляндія збільшить споживання 

природного газу майже в 1,5 разу. 

Стосовно регулювання ринку газу Фінляндія 

має право не застосовувати директиви ЄС, доки 

не відбудеться підключення до загальної газо-

транспортної системи Європейського Союзу та 

зниження частки одного постачальника менше 

75%. Окрім основного ринку діє біржа газу, 

котру було засновано компанією «Gasum» у 

2001 році. Примітно, що близько 4-10 % від 

загального обсягу споживання природного 

газу купується на вторинному ринку — біржі 

газу. Торги проходять в мережі Internet. Тільки у 

2012 році на фінській біржі газу укладено біль-

ше 90 тисяч договорів на купівлю 244 млн м3 

природного газу. 

Таким чином, Фінляндія вдосконалює свій 

ринок природного газу, застосовуючи кращі 

ринкові механізми, такі як диверсифікація. А 

також розвиваються нові підходи по ціноутво-

ренню блакитного палива, за рахунок розши-

рення практики виробництва газу з нетради-

ційних джерел, в тому числі біомаси. 

Така політика, безумовно, заслуговує уваги 

та може бути перейнята і застосована на прак-

тиці іншими країнами. 

ГАЗОВІ КОМПАНІЇ ЄВРОПИ

Завантаження скрапленого газу з корабля

Імітаційна модель майбутнього LNG-терміналу в Фінляндії
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— Пане Новицький, охарактеризуйте, 
будь ласка, розвиток взаємовідносин ком-
паній Газум і Газпром з 1994 року, коли 
Газпром став акціонером?

— Взаємини завжди були і залишаються 

до нині добрими як у професійному, так і 

в суто людському сприйнятті. Так, бували і 

розбіжності, та завжди знаходили вихід, де 

обидві сторони зберігали інтерес до розви-

тку спільних відносин та бізнесу. Потрібно, 

звісно, брати до уваги те, що природний газ 

у Фінляндії не має настільки значимої ролі 

на ринку енергоджерел, як у більшості країн 

ЄС, і завжди був у сильній конкуренції з боку 

інших видів палива. Це завжди враховувалось 

сторонами.

— Якою була середньозважена ціна на 
російський газ у 2012 році і як вона зміни-
лась з 2009 року?

— Середня ціна у 2009 році була $ 330 

(€ 236) за тисячу кубометрів газу, а в 2012 — 

вже $ 450 (€ 350), відповідно.

— До початку проекту будівництва 
газопроводу між Фінляндією та Естонією 
вартість проекту оцінювалась експертами 
у $ 400 млн. За скільки планується окупити 
проект? Якою є фінальна вартість?

— Вартість будівництва газопроводу оці-

нюється в € 110–130 млн залежно від кінцевих 

точок і підведення до вже діючих систем. 

Питання окупності залежить від розвитку 

ринку в цілому. Надійність системи, яку цей 

проект збільшить, дасть можливість нам кон-

курувати за нові поставки, пов’язані із замі-

ною вугілля на реконструйованих ТЕЦ у май-

бутньому, потенціал яких становить близько 

1,2–1,5 млрд м3.

— Розкажіть, будь ласка, про плани 
будівництва LNG-терміналу у Фінляндії. 
Скільки коштує такий проект? Де будуть 
розташовані термінали? І який об’єм скра-
пленого газу заплановано купувати? 

— У Фінляндії проводяться кілька про-

ектів з розвитку імпорту скрапленого при-

родного газу (СПГ). Газум веде із них два своїх 

Олексій Новицький: 
«Біржова торгівля газом 
буде розвиватись!»
Віце-президент компанії «Gasum» Олексій Новицький ексклюзивно для журналу 

«Трубопровідний транспорт» розповів про особливості роботи на газовому ринку Фінляндії

На знімку: Олексій Новицький (фото прес-служби «Gasum»)
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і бере участь у розробці одного спільного 

терміналу з партнерами. Розробка великого 

терміналу з можливістю прийняття стандарт-

них танкерів (140–160 тис. м3 СПГ) пов’язана 

з політикою ЄС щодо створення єдиного 

ринку газу. Як системний оператор Газум 

зобов’язаний за законом розвивати систему 

газотранспорту, несучи відповідальність за 

надійність системи, і повинен розвивати такі 

проекти. Вартість проекту оцінюється від 

€ 350–450 млн залежно від обсягу робіт і роз-

ташування терміналу. Нині ведуться перед-

проектні роботи і завершальна стадія про-

екту у двох точках Фінської затоки (Інкоо та 

Толккінен).

Другий проект пов’язаний з розвитком 

ринку СПГ для судноплавства і внутріш-

ньомережевого ринку газу. У 2015 році в 

Балтійському морі вводяться жорсткі обме-

ження для суден з використання палива, у 

якому вміст сірки перевищує 0,1 %. СПГ від-

повідає цій вимозі, а також іншим подібним 

вимогам у майбутньому. Враховуючи, що біль-

ше 80 % експорту фінської промисловості 

припадає на морські перевезення, розвиток 

інфраструктури є важливою ланкою забезпе-

чення конкурентноздатності промисловості у 

майбутньому. Термінали будуть здатні прийма-

ти танкери від 10–20 тис. м3 СПГ. Нині проект 

знаходиться в стадії проектування і оцінюєть-

ся в € 60–70 млн.

— Потреби Фінляндії в газі за останні 20 
років збільшились з 1,5 до 4 млрд м3. Який 

Ваш прогноз щодо збільшення чи скоро-
чення споживання газу до 2030 року?

— Все залежить від розвитку промисло-

вості у Фінляндії, необхідності енергії в ціло-

му і, звісно, від ціни та конкурентноздатності 

газу. За умови конкурентноздатної ціни спо-

живання газу вже сьогодні може становити 

4,8–5,2 млрд м3, та у зворотному разі зменши-

тися до 2,5 млрд м3. Максимальний потенціал 

ринку становить приблизно 6 млрд м3. Вилка 

прогнозів зростає з кожним роком у зв’язку із 

середовищем, що постійно змінюється.

— В Україні, де ринок газу базуєть-
ся на прямих контрактах з компаніями-
імпортрерами, важко зрозуміти викорис-
тання функцій газової біржі. Чи не змогли б 
Ви детальніше розповісти, коли вона була 
заснована, хто її основні продавці-покупці?

— Біржа є окремою компанією, котра 

надає послуги для вторинного ринку газу. 

На цьому ринку учасники здатні балансувати 

свої контракти, продаючи та купуючи потріб-

ні їм обсяги, використовуючи послуги біржі. 

Власне біржу було засновано в 2000 році. 

Вона була створена у тісному співробітництві 

з нашими клієнтами і ми продовжуємо розви-

вати її спільно з ними і до нині. У 2012 році ми 

разом з колегами з Литви створили компанію 

GET Baltic для надання аналогічних послуг на 

литовському ринку.

— Пане віце-президенте, на Ваш 
погляд, яким буде розвиток біржової 
торгівлі газом як у Фінляндії, так і в ціло-
му на європейському ринку?

— Хочемо ми того чи не хочемо, та бір-

жова торгівля енергією і газом зокрема буде 

розвиватися не залежно від бажання газових 

компаній. Для нас головне надавати товар та 

послуги, котрих потребують, і бути активними 

учасниками ринку енергії, інакше кому ми 

будемо потрібні в майбутньому? 

Вартість (євро/100 м3) Об’єми (млн м3)

06.02 07.02 08.02 09.02 10.02

2013 рік

11.02 12.02 14.02

Об’єми біржевого газу Вартість

34

32

30

550

420

290

160

Динаміка цін та об’ємів природного газу на біржі Фінляндії у лютому 2013 року

Олексій Новицький: 
Хочемо ми того чи не 
хочемо, та біржова 
торгівля енергією і газом 
зокрема буде розвиватися 
не залежно від бажання 
газових компаній. Для 
нас головне надавати 
товар та послуги, котрих 
потребують, і бути 
активними учасниками 
ринку енергії, інакше кому 
ми будемо потрібні в 
майбутньому?
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Практика експлуатації свідчить про 

те, що технічний стан і надійність 

трубопроводів значною мірою зале-

жать від стану протикорозійного захисту. 

Комплексний протикорозійний захист трубо-

проводів, за якого пасивний захист (ізоляційні 

покриття) і активний захист (засоби електро-

хімзахисту (ЕХЗ)) доповнюють один одного, 

є необхідною умовою продовження терміну 

безаварійної експлуатації, екологічної безпеки 

та підвищення надійності ГТС.

Значну частку підземних технологічних 

трубопроводів проммайданчиків КС виконано 

з труб діаметром 1020 мм і більше.

Практичний і виробничий досвід, а також 

теоретичні дослідження свідчать — забезпе-

чити однорідну поляризацію великих повер-

хонь, навіть у лабораторних умовах, не просто. 

Тому в кожній точці зовнішньої поверхні стінки 

реальних трубопроводів великого діаметру, 

як правило, встановлюється власне значення 

потенціалу, відмінне від значень потенціалів у 

сусідніх точках. Такий розподіл потенціалів на 

зовнішній поверхні трубопроводу обумовле-

но тією обставиною, що значення потенціалу 

є функцією напруженості електричного поля, 

властивостей грунту та ізоляційного покриття 

в районі цієї точки. Ґрунти з різною вологістю, 

гранулометричним і мінералогічним складом, 

а також з тисячократно відмінними значен-

нями питомого електричного опору, як і ізо-

ляційне покриття з різними діелектричними 

властивостями, кількістю і площею дефектів, 

розподілені в протяжності і по периметру тру-
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свідчить про важливість комплексного підходу до вибору методик електрометричного 

обстеження технологічних трубопроводів компресорних станцій
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Рис. 1. Схема вимірювання потенціалу «труба — земля» (а) та визначення границь зони 
зняття інформації електродом порівняння (б, в):
1 — трубопровід; 2 — вимірювальний прилад; 3 — електрод порівняння; 4 — джерело 

електричного струму; 5 — переривач; 6 — допоміжний електрод; 7 — ділянка додаткової 

поляризації газопроводу; 8, 9 — границі зони зняття інформації електродом порівняння; 

10 — графіки неоднорідної поляризації в протяжності верхньої та бокової твірної 

газопроводу.
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ВИРОБНИЦТВО

бопроводів випадковим чином. Отже, параме-

три електричного поля катодного захисту в 

кожній конкретній точці поверхні трубопро-

воду різні.

Завдання електрометричного обстежен-

ня підземних технологічних трубопроводів 

проммайданчиків компресорних станцій (КС) 

— виявлення місць з дефектами ізоляційного 

покриття та наявності (або відсутності) діля-

нок трубопроводів з рівнем катодної поля-

ризації, що виходить за межі нормованих зна-

чень потенціалу. Стандартна технологія оцінки 

корозійного стану підземних трубопроводів 

проммайданчиків КС здійснюється методом 

виносу електрода порівняння із заданим кро-

ком, за якого в різних точках протяжності 

трубопроводу вимірюють одиничне значення 

потенціалу «труба — земля».

Вимірюване значення потенціалу є усе-

редненою величиною, що відповідає певній, 

цілком конкретній ділянці трубопроводу, про-

тяжність якого для різного типу, стану ґрунтів 

і різного стану ізоляційного покриття стано-

вить від десятків сантиметрів до декількох 

метрів. При цьому значення потенціалів точок 

поверхні трубопроводу, розташованих поза 

«зоною зняття інформації» електродом порів-

няння, не впливають на вимірюване значення 

потенціалу.

Тому, якщо крок виносу електрода порів-

няння більший за протяжність «зони зняття 

інформації» цим електродом, то місця з дефек-

тами ізоляційного покриття можуть залиши-

тися між «зонами зняття інформації», тобто 

можуть залишитися невиявленими. Таким 

чином, технологічний критерій електроме-

тричного обстеження (заданий крок вино-

су електрода порівняння) може опинитися в 

суперечності із завданням обстеження.

З іншого боку, занадто малий крок виносу 

електрода порівняння, що гарантує виявлення 

і локалізацію дефектів ізоляційного покриття в 

будь-яких умовах, істотно здорожує вартість 

обстеження.

Раніше основним електрометричним при-

ладом був М-231 з вхідним опором 20 кОм/В. 

Нині електрометричні прилади переважно 

мають вхідний опір не нижче 2-х МОм. Тому 

відомості про протяжності «зон зняття інфор-

мації» електродом порівняння, отримані під 

час вимірювання приладом М-231, можуть 

відрізнятися від протяжності «зон зняття 

інформації» у процесі вимірювання сучасним 

вольтметром.

З вищенаведеного можна зробити такий 

висновок: для того, щоб обґрунтовано опти-

мізувати витрати на електрометричне обсте-

ження підземних трубопроводів, що експлу-

атуються в різних умовах, і при цьому не 

пропустити ділянки з дефектами ізоляційного 

покриття, доцільно провести дослідження 

залежності протяжності «зони зняття інфор-

мації» в контрольованих умовах різних ґрунтів 

та ізоляційних покриттів і методика такого 

дослідження є такою (див. рисунок)

Паралельно вимірювального кола: трубо-

провід 1, вимірювальний прилад 2, електрод 

порівняння 3 збирають додаткову ланку: 

джерело живлення 4, переривач 5 і допо-

міжний електрод 6, що являє собою метале-

вий стержень, ізольований по всій довжині, 

крім торця. Допоміжний електрод 6 зану-

рюють у грунт так, щоб його неізольований 

торець розташовувався поблизу поверхні 

трубопроводу. Потім переривачем 5 зами-

кають електричне коло і спостерігають за 

показаннями вимірювального приладу 2. Під 

час замикання переривача 5 на малій ділян-

ці 7 поверхні трубопроводу відбувається 

додаткова поляризація металу. Зміна пока-

зання вимірювального приладу 2 свідчить 

про те, що ділянка 7 додаткової поляризації 

розташована всередині «зони зняття інфор-

мації» електродом порівняння 3. В іншому 

випадку допоміжний електрод 6 необхід-

но наблизити до електрода порівняння 3. 

Наближаючи або віддаляючи допоміжний 

електрод 6 щодо електрода порівняння 3 як 

з одного, так і з іншого від нього боку, можна 

з точністю до сантиметра визначити межі 

8 і 9 протяжності ділянки трубопроводу з 

дефектним станом ізоляційного покриття, 

з якого на вимірювальний прилад 2 через 

електрод порівняння 3 надходить вимірюва-

на інформація. Якщо ж між границями 8 і 9, з 

малим кроком виміряти значення потенціа-

лів «труба — земля», то легко переконатися, 

що в різних точках цієї ділянки потенціали 

10 мають різні значення.

Беручи до уваги складну розгалужену сис-

тему технологічних трубопроводів КС, можна 

стверджувати, що така методика буде най-

більш оптимальною та достовірною для про-

ведення робіт з визначення місць з дефектами 

ізоляційного покриття.
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Захищеність магістральних 
газопроводів 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від 
корозії становить 98%. 
А це означає, що 98% 
протяжності газопроводів 
мають потенціал катодної 
поляризації не позитивніше 
— 0,9 В, за якого швидкість 
корозії трубної сталі в 
нейтральних середовищах 
не перевищує 0,01 мм/рік 

Рис. 2. Схема електричних з’єднань під час дослідження ізоляційного покриття: 
1 — трубопровід; 2 — контрольно-вимірювальний пункт; 3 — генератор; 

4 — тимчасовий заземлювач; 5 — конденсатор; 6 — вимірювальний дріт; 

7 — з’ємна катушка з дротом; 8 — накопичувач даних; 9 — переносний електрод
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Прийняття нових вимог до обліку газу 

[1] започаткувало масштабну роботу 

з реконструкції пунктів вимірювання 

витрати газу на ГРС. Важливим складником 

цього процесу є авторський нагляд за будів-

ництвом.

Авторський нагляд — це комплекс заходів, 

що здійснюється для забезпечення відповід-

ності технологічних, архітектурно-стилістичних, 

будівельних та інших технічних рішень і показ-

ників об’єкта, що вводиться в експлуатацію. 

Такий процес потребує розв’язання низки про-

блемних питань.

Аналізуючи досвід авторського нагляду за 

реконструкцією ГРС, фахівцями Інституту тран-

спорту газу визначено такі основні положення:

— авторський нагляд за реконструкцією 

ГРС здійснюють в окремі моменти будівни-

цтва, а не постійно протягом всього періоду 

будівництва;

— зазвичай на етапі проектування немає 

необхідного обсягу вихідних даних та матеріалів 

інженерних вишукувань, що спричинює коригу-

вання проектних рішень безпосередньо під час 

авторського нагляду;

— складність комплектування будівництва 

трубами, деталями трубопроводів та перекри-

вальною арматурою відповідно до специфіка-

ції проекту через недостатню кількість труб 

необхідної довжини, деталей трубопроводів 

та арматури, що спричинює значні відхилення 

реалізації будівництва від проектних рішень.

Завдання авторського нагляду за рекон-

струкцією ГРС доцільно розділити на дві групи:

— розв’язання вищезазначених проблем та 

інших поточних питань будівництва, виходячи 

з критерію — відхилення від проектних рішень 

не повинні знижувати технічних характеристик 

об’єкта реконструкції;

— проводити удосконалення технології про-

ектування, застосовуваної в Інституті транспор-

ту газу, за результатами авторського нагляду.

Досвід авторського нагляду 
фахівцями Інституту 
Інститут транспорту газу як генеральна проек-

тна організація на підставі договору з замовни-

ком здійснює авторський нагляд під час будів-

ництва згідно з порядком, визначеним у ДБН 

А.2.2-4-2003 [2]. 

З досвіду авторського нагляду за рекон-

струкцією ГРС виїзди на об’єкт будівництва від-

буваються на етапах початку будівництва та 

після завершення будівництва. На початковому 

етапі будівництва представники замовника та 

генпідрядної організації ухвалюють рішення 

щодо використання труб, деталей трубопро-

водів, перекривальної арматури, установлення 

обладнання, зокрема й інших виробників згід-

но з вказаними в замовній специфікації. Така 

заміна вимагає часткового коригування рішень 

проекту з розробленням виконавчої докумен-

тації та її погодження проектною організаці-

єю. Отже, фахівці Інституту транспорту газу під 

час першого виїзду переважно розглядають 

та погоджують скореговані технічні рішення. 

Виїзди на проміжних етапах, що дають картину 

виконання прихованих видів робіт, основних 

будівельно-монтажних робіт з погодженням та, 

за необхідності, змін у проекті, не відбуваються. 

Через це немає можливості проконтролюва-

ти, наприклад, установлення фундаментів під 

ВИРОБНИЦТВО

Авторський нагляд 
за реконструкцією ГРС
Узагальнений досвід авторського нагляду за реконструкцією ГРС сьогодні дає чимало 

відповідей щодо шляхів розв’язання проблемних питань 
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Вимірювальний трубопровід на базі звужувального пристрою виробництва 
НВФ «Робікон» (ГРС «Просяна» УМГ «Харківтрансгаз») 
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опорні конструкції для технологічних трубо-

проводів, глибину закладання фундаментів. А 

саме від якості виконання цих робіт залежить 

відповідність міцності та стійкості всієї рекон-

струйованої частини об’єкта проектним показ-

никам. Разом з цим спостерігаємо складності 

щодо погодження деяких технічних рішень у 

разі відхилення від проекту. Як наслідок змушені 

обґрунтовувати ті рішення, за якими фактично 

реконструюють ГРС, і перевіряти відхилення 

від проекту на відповідність нормативним доку-

ментам.

Також проблемним є забезпечення почерго-

вості будівельних робіт та правильний порядок 

введення в експлуатацію об’єкта. Наприклад, під 

час заміни ділянки технологічного трубопро-

воду часто нові труби укладають на вже наявні 

опори із скороченням кількості запроектова-

них опор, щоб скоротити термін будівництва 

та спростити його, провести всі роботи без 

зупинення газопостачання або з мінімальним 

строком роботи ГРС на байпасі. У цій ситуації 

порушуються комплексні рішення з надійності 

та безпеки, що закладені у проект.

Тому підрядним організаціям необхідно 

погоджувати на кожному з етапів будівництва 

всі рішення, які відрізняються від проектних. 

Загалом на об’єкті будівництва є можливість 

правильно виконати процедуру схвалення вне-

сених змін до проекту.

На кінцевий результат реконструкції об’єкта 

може також впливати недостатність певних 

вихідних даних. Окремо слід виділити такі непо-

одинокі випадки, коли на етапі обстежень не 

було проведено товщинометрії труб. Відповідно, 

прямоточні ділянки перед ультра звуковими 

лічильниками газу закладено з умов стикування 

внутрішнього діаметру лічильника з трубами та 

за результатами розрахунків труб на міцність. 

Хоча для приєднання цих витратомірних діля-

нок до наявної труби «гарантійними» зварними 

стиками (відповідно до вимог СНиП ІІІ-42-80 

[3]) товщина стінок нових труб та наявних має 

збігатися. Як наслідок, у проекті треба закладати 

прямі вставки з катушок відповідними трубами.

Варто зупинитися на ситуації, коли будівель-

ники проявляють ініціативу без погодження з 

проектувальниками, додаючи непотрібні еле-

менти. Наприклад, часто виникає нерозуміння 

будівельними організаціями принципу техноло-

гічного кріплення опорних конструкцій.

Проектуючи опори трубопроводів згідно з 

ОСТ 36-146-88 [4] для трубопроводів з ізоляцією 

і без неї, застосовують різні типи опор. У той 

час будівельниками збудувано трубопроводи 

з опорами, що і не суперечить вимогам норм, 

але погіршує умови експлуатації вимірювальних 

трубопроводів, зокрема під час обслуговуван-

ня та демонтування каліброваної ділянки вже 

необхідно розбирати теплоізоляцію. У цьому 

випадку звичайно погодження такого рішен-

ня залишається за замовником. У проектах з 

реконструкції ГРС фахівці Інституту транспорту 

газу закладають хомутові корпусні опори згідно 

з ОСТ 36-146-88.

Під час реалізації перших проектів були про-

блеми з виготовленням опор для трубопрово-

дів великих діаметрів. Це пояснювалося важ-

кістю гнуття хомутів з прокату досить великої 

товщини. Виїжджаючи на об’єкти, наші фахівці 

стикалися з тим, що будівельники приварювали 

опорну конструкцію до корпусу. При цьому 

втрачалася рухомість опор, що є необхідною 

для забезпечення температурних деформувань 

трубопроводів.

Проблеми виникають, коли під час будів-

ництва застосовують обладнання, аналогічне 

закладеному в проект, але іншого виробни-

ка. Таке обладнання часто має дещо інші кон-

структивні характеристики. Як наслідок, воно 

не збігається з тими майданчиками опорних 

конструкцій та й самими опорними конструк-

ціями, закладеними у проект з урахуванням 

вимог чинних норм та правил. Наприклад (див. 

фото), замість закладеного в проекті вимірю-

вального трубопроводу на базі звужувального 

приладу виробництва ВАТ «Ужгородський тур-

богаз» закуплено вимірювальний трубопровід 

Київського підприємства «Робікон». Як наслідок, 

під час будівництва нову опору розмістили саме 

під зварним швом, що заборонено нормативни-

ми документами. На етапі авторського нагляду 

цей недолік було виявлено і виправлено.

Окремо слід зупинитися на використанні 

труб для реконструкції ГРС. Як правило, про-

ектами з реконструкції передбачено незначні 

обсяги труб різної номенклатури. Виробники 

труб таких обсягів не поставляють. Отже, під-

рядна організація закуповує велику партію 

труб з обмеженою номенклатурою. На підставі 

декларації, що експлуатаційні характеристики 

закуплених труб не гірші, ніж закладені в проект, 

Інституту транспорту газу як генеральному про-

ектувальнику пропонують погодити ці труби 

у рамках авторського нагляду. І хоча ці труби 

мають сертифікати відповідності, перевірити 

їхню відповідність всім експлуатаційним харак-

теристикам (згідно зі СНиП ІІІ-42-80 [3], СНиП 

2.05.06-85 [5]) для конкретних умов експлуатації 

немає можливості.

Також фахівці стикалися з тим, що в процесі 

будівництва закуповують крани іншого вироб-

ника, аналогічні закладеним в проекті, але за 

меншою ціною. Звичайно, формальних підстав 

не погодити таке рішення у фахівців Інституту 

нема. Але під час експлуатування може вияви-

тися, що ці крани мають значно гірші характе-

ристики з надійності, ніж початково закладені 

в проект. Тому, погоджуючи таке рішення, необ-

хідно зважати на побажання експлуатувальної 

організації та досвід використання таких кранів.

Згідно з п. 11.3 СНиП ІІІ-42-80 [3] очищати 

порожнину трубопроводів, а також випробува-

ти їх на міцність та перевіряти на герметичність 

треба згідно зі спеціальною інструкцією і під 

керівництвом комісії, членами якої є представ-

ники генерального підрядника, субпідрядних 

організацій, замовника або органів технагляду. 

Спеціальну інструкцію складають замовник і 

будівельно-монтажна організація з урахуванням 

місцевих умов виконання робіт. Її затверджує 

голова комісії після погодження з проектною 

організацією. Однак з практики реконструкції 

ГРС видно, що таке погодження часто не вико-

нують.

Узагальнюючи досвід авторського нагляду 

за реконструкцією ГРС, фахівці Інституту тран-

спорту газу дійшли таких висновків:

1. Авторський нагляд забезпечує реалізацію 

об’єкта саме в тому вигляді, у якому його задума-

ли і спроектували, а у випадках, коли потрібно 

змінити або доповнити проектні рішення, — 

забезпечити відповідність нормативним вимо-

гам і технічному завданню на проектування.

2. Залучення фахівців-проектувальників до 

нагляду за будівництвом від початкового етапу 

дає змогу уникнути витрат на можливе переро-

бляння через помилки проектування та будів-

ництва або суттєво зменшити їх.

3. Комплексна взаємодія проектувальників 

під час будівництва з виробниками обладнання, 

замовниками, будівельно-монтажними орга-

нізаціями забезпечує відповідність резуль татів 

реконструкції завданню замовника та всім буді-

вельним нормам. Виявлені помилки обов’язково 

опрацьовують і враховують у подальшому про-

ектуванні. Зрештою, це обов’язково знаходить 

свою практичну реалізацію в подальших про-

ектах.

4. Для якісної реалізації проектів необхідно 

вдосконалити авторський нагляд та розроби-

ти СОУ ПАТ УКРТРАНСГАЗ, яке б визначало 

детальний порядок здійснення і погодження 

змін до проектів.

Література
1. Крук І. С. Сучасні методи вимірюван-

ня витрати природного газу / І. С. Крук, 

М. І. Болховітін // Трубопровідний транспорт, 

2011. — № 6 (72). — С.12-15.

2. Положення про авторський наг-

ляд за будівництвом будинків і споруд:

ДБН А.2.2-4-2003. — [Чинний від 1.10.2003]. 

— К.: Держбуд. України, 2003. — 28 с. — 

(Національні стандарти України).

3. Магістральні трубопроводи: СНиП 

ІІІ-42-80. — [Чинний від 01.01.1981]. — М.: 

Стройиздат, 1981. — 87 с. 

4. Опори стальні технологічних тру-

бопроводів: ОСТ 36-146-88. — [Чинний від 

01.01.1989]. — 101 с.

5. Магістральні трубопроводи: СНиП 

2.05.06-85. — [Чинний від 01.01.1986]. — ЦИТП 

Госстроя СССР. — 51 с. 

ВИРОБНИЦТВО

Успіх від реалізації проектів 
з будівництва нових або 
реконструкції вже існуючих 
об’єктів газотранспортної 
системи нерозривно 
повязаний з вмілим 
проведенням авторського 
нагляду



ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | №1(79) 201328

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

На газоперекачувальних станціях 

магі страль них газопроводів нині 

найбільше поширення отримали 

нагнітачі газу з приводом від газотурбінних 

установок (ГТУ). Робота ГТУ супроводжуєть-

ся великими втратами теплоти, оскільки ККД 

більшості агрегатів (за проектними даними) не 

перевищує 23–29%. У реальних умовах серед-

нє значення ККД складає 25 %. При цьому 

близько 70 % теплоти скидається в атмосферу 

з відпрацьованими газами, що мають темпера-

туру 400–500°С. Утилізація цієї теплоти — один 

з можливих нап рямів підвищення ефективнос-

ті експлуа тації газотурбінних установок. 

Сьогодні існує три найбільш поширених 

способи використання утилізованої теплоти 

відпрацьованих газів [1–3].

Когенерація
У газотурбінній установці в процесі пере-

творення енергії первинних енергоносіїв у 

механічну або електричну енергію постійно 

виробляється значна кількість теплоти. Для її 

утилізації на виході з газотурбінного двигуна 

встановлюється котел-утилізатор, у якому за 

рахунок охолодження відпрацьованих газів 

виробляється пара.

Теплову схему енергоустановки, що реалі-

зує газотурбінну когенерацію представлено на 

рис. 1. На ній зображено газотурбінний двигун 

1 з електрогенератором 2, котел-утилізатор 

3 (паровий або водяний), котрий забезпечує 

парою технологічні потреби виробництва та 

гарячою водою систему опалення 4, теплооб-

мінник 5, систему гарячого водопостачання 6.

Одним з суттєвих недоліків газотурбінної 

когенерації є те, що теплота відпрацюваних 

газів з високим температурним потенціалом 

(біля 400–4500 °С) спрямовується на отри-

мання низькопотенційної теплової енергії 

для потреб гарячого водопостачання та опа-

лення. Це призводить до великої різниці в 

температурному потенціалі між утилізова-

ною теплотою і отриманим теплоносієм, що 

викликає велику необоротність термодина-

мічного процесу передачі теплоти від від-

працьованих газів до води, що нагрівається. 

Причому методів зменшення цієї необорот-

ності в таких термодинамічних процесах не 

існує.

Також є схема функціонування газотур-

бінної установки, в якій відбувається вприс-

кування пари в камеру згорання. Проте така 

схема не набула широкого виробничого 

впровадження у зв’язку з основними недо-

ліками: великі витрати води, що у вигляді 

пари викидаються разом з відпрацьованими 

газами в атмосферу.

Бінарна газопаротурбінна 
технологія
Суть бінарної газопаротурбінної техноло-

гії полягає в тому, що вироблена в котлі-

утилізатрі пара використовується на окремій 

паровій турбіні, у результаті чого виробляєть-

ся додаткова електрична потужність. Нині така 

схема має найвищий електричний ККД серед 

існуючих технологій. 

Раціональне використання 
газоперекачувальних агрегатів
Одним із перспективних напрямів використання теплоти відпрацьованих газів газотурбінної 

установки є виробництво штучного холоду за допомогою холодильних машин типу абсорбції 

для підвищення глибини охолодження компримованого газу

Д. М. Чалаєв
канд. техн. наук
Інститут технічної 
теплофізики
Національної академії наук 
України

Рис. 1. Типова схема газотурбінної 
установки, в якій реалізовано принцип 
когенерації

Рис. 2. Принципова схема бінарної 
газопаротубінної технології
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Установка для реалізації бінарної газопаро-

турбінної технології (рис. 2) складається з газо-

турбінного двигуна 1 з електрогенератором 

2, котла-утилізатора відпрацювавших газів 3, 

парової турбіни 4 з конденсатором відпрацьо-

ваної водяної пари 5 і циркуляційним насосом 

6. Потужність парової турбіни 4 використову-

ється на привод електрогенератора 7. 

Можливість утилізації теплоти газів зале-

жить від умов експлуатації компресорних 

станцій (КС). У разі значної віддаленості КС 

від населених пунктів і промислових об’єктів, 

як потенційних споживачів теплової енергії, 

утилізація вторинних енергоресурсів газопе-

рекачуючих агрегатів на потреби теплофікацій 

є недоцільною. 

Тому актуальним завданням є розробка 

нових технологій утилізації відпрацьованих 

газів ГТУ.

Автором пропонується розглянути варі-

ант використання адсорбційної установки з 

системою теплоутилізаторів для виробництва 

штучного холоду та його подальшого вико-

ристання в апаратах повітряного охолоджен-

ня компримованого газу. 

Особливо актуальним є застосування такої 

технології під час вирішення проблеми щодо 

підтримки номінальних витрат газу по магістра-

лі у спекотний літній період, коли штатні апара-

ти повітряного охолодження (АПО) не можуть 

забезпечити задану розрахункову глибину охо-

лодження газу внаслідок високих температур 

повітря, і ГПА працюють з підвищеною потуж-

ністю, витрачаючи при цьому більше паливного 

газу. Так, у разі підвищення температури пові-

тря від 15 °С до 35 °С потужність ГТУ простого 

циклу знижується до 75 % номінальної, а ефек-

тивний ККД − приблизно на 3 % [1].

Інтеграція теплоутилизатора і холодильної 

машини абсорбції в діючий ГПА не вимагає 

реконструкції штатного устаткування і не при-

веде до помітного ускладнення системи.

Необхідна потужність виробництва холоду 

для глибокого охолодження компримованого 

газу може бути розрахована таким чином: 

Витрата газу на привод газотурбінної уста-

новки за існуючої схеми охолодження комп-

римованого газу: 

Зменшення витрати газу на привод газо-

турбінної установки при глибокому охоло-

дженні компримованого газу

Річна економія газу: 

E = 0,092·3600·24·333 = 2647 тис.м3 /рік  (4)

З врахуванням попередніх розрахунків 

(1–3) орієнтовний термін окупності додат-

кового холодильного і теплоутилізаційного 

устаткування становитиме: 
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Вихідні дані для розрахунку терміну окупності систем охолодження компримованого 
газу на газоперекачувальних агрегатах

Характеристики Значення
Типи нагнітачів природного газу 650-22-2

ККД політропний в області робочих режимів, %, не менше 83

Відношення тисків 1,50

Тиск газу на виході з нагнітача, МПа 7,45

Потужність, споживана нагнітачем, МВт 25,50

Привод нагнітача ГТН-25-1

Потужність номінальна на муфті приводу нагнітача, МВт 25

ККД, % 32

Температура газів, °С 500

Рис. 3. Схема роботи абсорбційної холодильної машини
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НАУКА

Для забезпечення надійності тран-

спортування природного газу спо-

живачам України, а також на експорт, 

для злагодженої та безперервної роботи всіх 

елемен тів газотранспортної системи (ГТС) 

з метою недо пущення і своєчасного попе-

редження аварій них ситуацій та можливих 

непередбачуваних відмов обладнання необ-

хідно впроваджувати нові та вдосконалювати 

нинішні методи діагно стування.

З огляду на важливість злагодженої роботи 

всіх складових ГТС України показники без-

відмовності та надійності її елементів мають 

наближатись до вимог, які пред’являються до 

авіаційно-космічних систем. У прогнозуванні 

ресурсу елементів ГТС, на думку авторів, над-

звичайно продуктивним має стати застосуван-

ня термоактиваційних підходів, які добре себе 

зарекомендували саме у вирішенні задач про-

гнозування ресурсу систем підвищеної небез-

пеки, у тому числі авіаційно-космічних. 

Найбільший вплив на розвиток термоак-

тиваційних уявлень мали, без сумніву, роботи 

С. М. Журкова та його наукової школи [1–3]. 

Час до руйнування при заданому зовнішньо-

му навантаженні та температурі для широко-

го класу конструкційних матеріалів в умовах, 

близьких до стаціонарних (σ= const T= const), 

можна обчислити за універсальним співвідно-

шенням С. М. Журкова [1–2] виду: 

(1)

де τ — час до руйнування, τ
0
 — передекспо-

ненційний множник, U
0
 — енергія активації, γ 

— активаційний об’єм, Т — температура, кель-

він, σ — напруга, k — постійна Больцмана. 

Рівняння (1) витримало перевірку прак-

тикою і часом та вже мало б стати щоденним 

інструментом інженерів-механіків усього світу 

для визначення ресурсу будь-яких виробів. 

Але так не сталося, і причин тут кілька: 

— необхідність експериментального 

визначення параметрів {U
0
, γ, τ

0
};

— складність в експериментальних дослі-

дженнях дотримання умов стаціонарності σ = 

const та T = const;

— нелінійність задачі за високих рівнів 

температур і напруг;

— обмеження простору параметрів {τ, σ, 

T} і неврахування корозії, зношування, ерозії, 

радіації тощо на ресурс та ін. 

Автори вважають, що найголовніша зава-

да на шляху до використання у виробництві 

термоактиваційних методів для прогнозування 

ресурсу відповідальних деталей газоперекачу-

вальних агрегатів криється у складності експе-

риментального визначення параметрів {U
0
, γ, τ

0
}. 

Адже з часів перших публікацій С. М. Журкова і 

його учнів мало що змінилося: наприклад, для 

визначення {U
0
, γ, τ

0
} нового конструкційного 

матеріалу необхідно провести експеримен-

тальні дослідження на тривалу міцність сотень, 

а інколи, й тисяч зразків у широкому діапазоні 

рівнів навантажень і температур. 

І лише після представлення отриманих кри-

вих тривалої міцності у вигляді рівняння (1) 

можна отримати експериментальні значення 

{U
0
, γ, τ

0
}. У кращому випадку, враховуючи, що 

один зразок на тривалу міцність випробову-

ється від кількох годин до кількох тисяч чи 

навіть десятків тисяч годин, такий експеримент 

розтягується на роки, і його цінність суттєво 

зменшується. Крім того, експериментальні дані, 

отримані для різних партій одного й того ж 

конструкційного матеріалу, а особливо в різних 

лабораторіях, часто не співпадають між собою, 

насамперед це стосується параметру {γ}. 

Виходячи із вищенаведеного, запропонова-

но новий підхід застосування термоактивацій-

них уявлень до задач прогнозування ресурсу 

[4], який зберігає сильні сторони рівняння 

Журкова (1) і суттєво спрощує визначення 

параметрів {U
0
, γ, τ

0
}. Принаймні для металів з 

об’ємноцентрованою кристалічною решіткою 

(ОЦК) та гранецентрованою кубічною крис-

талічною решіткою (ГЦК) та їх сплавів як для 

розриву модельного моноатомного ланцюжка 

атомів, так і для одновісно навантаженого 

макростержня, енергія активації добре опису-

ється формулою проф. І. Г. Грабара [3]:

(2)

та двома її різновидами — наближеннями 

Ейнштейна та Дебая:

(3)

(4)

де Ts — температура плавлення матриці дано-

го конструкційного матеріалу, [1] — розмірна 

одиниця часу, a
0
 — постійна кристалічної 

гратки, θd — температура Дебая, E — модуль 

пружності, ρ — густина, h — постійна Планка, 

τ
0
 ~ 10-13c — період теплових коливань вузлів 

кристалічної гратки. 

Прискорене прогнозування 
ресурсу деталей машин
Сучасний розвиток технологій неруйнівного контролю та діагностики складних технічних 

систем вимагає розроблення прогресивних, прискорених методів аналізу та подальшого 

прогнозування ресурсу їх основних елементів

І. Г. Грабар 
докт. техн. наук
Академія технологічних 
наук України
О. Р. Флюнт
ВРТП «Укргазенергосервіс»
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Отже, математичні залежності (2–4) для 

умов газотранспортної системи дають змогу 

на етапі проектування та введення в експлу-

атацію нових або відремонтованих відпові-

дальних вузлів газоперекачувальних агрегатів 

передбачити прискореними методами ресурс 

їх роботи та у разі необхідності оптимізува-

ти технологічний процес виготовлення або 

ремонту за критерієм максимальної продук-

тивності роботи ГПА в цілому. 

На цей час розвиток термоактиваційних 

уявлень для прогнозу ресурсу деталей із ОЦК 

і ГЦК металів та їх сплавів (а це — більше 90% 

металічних конструкційних матеріалів) з ура-

хуванням математичних залежностей (2–4) та 

параболічного наближення кривої деформу-

вання при короткочасних випробовуваннях 

зводить задачу до математичної моделі (5). 

Крім того, такий підхід дає змогу отримати 

універсальну залежність тривалої міцності від 

рівня навантаження і температури, єдину для 

всіх ОЦК і ГЦК металів та їхніх сплавів, у безроз-

мірних координатах: 

(5)

де ϕ = σ
DP

/σ
B
; z = T/Ts; — відносні (безроз-

мірні) значення напруг і температури, ε, σB, δ, 

m — відповідно швидкість короткочасного 

навантаження, границя міцності, максимальна 

пластична деформація зразка в момент руйну-

вання та показник параболічного наближення 

кривої деформування (m ~ 0,5), β = γσB/kT 

— безрозмірний параметр. Формула (5) дає 

змогу за результатами короткочасних випро-

бувань (ε, σB, δ, m) всього одного зразка визна-

чити для заданого z рівень експлуатаційних 

напруг σDP, що забезпечують ресурс τDP для 

заданої температури T.

За результатами рекурентної моделі (5) впер-

ше в світі побудовано універсальну діаграму ϕ(z), 

що дає можливість визначити ресурс для будь-

якого ОЦК і ГЦК металу чи сплаву (рисунок). 

Універсальність залежності (5) та діаграми 

(див. рисунок) може бути корисна конструкто-

рам та технологам на стадії наближеного роз-

рахунку й ескізного проектування конструкції 

ГПА, істотно спрощуючи розрахунок тривалої 

міцності, переводячи його у безрозмірні універ-

сальні координати .

Причому даний підхід може бути застосо-

ваний також для визначення тривалої міцності 

натурних елементів, що містять концентратори 

напруги. При цьому замість описування напруг 

задача зводиться до визначення граничного 

навантаження (сили, моменту, тиску): 

      Pdp = ϕ’P
разр

       (6)

Методологія експрес-прогнозування ресур-

су, наприклад, відповідальних деталей ГПА, які 

виконані із сплавів ОЦК і ГЦК металів за резуль-

татами короткочасних випробувань, базується 

на таких чинниках:

— для заданої температури експлуатації Текспл 

проводять короткочасні випробування зразка зі 

швидкістю деформації ε ~ 10-2…10-4 c-1;

— за даними випробуваннями визначають 

δ і σB;

— для заданого z = T
експ

/Ts визначають 

рівень експлуатаційних напруг для необхідно-

го ресурсу τDT.

Для оцінювання ефективності використан-

ня запропонованих математичних залежностей 

розглянемо виробничу задачу: для деталі із сталі 

45 (Ts = 1800K, що працює за температурі 550 °С, 

необхідно визначити робочі напруги для ресур-

су 1000 і 10 000 год.

Розв’язок. На рис. 1 для даного z = (550 + 

273)/1800 = 0,457 проводимо вертикаль до пере-

тину з τDT = 1000 і τDT = 10000 годин. Дослідження 

зразка з даної сталі при t = 550°C на простий 

розтяг дають σB = 570МПа та δ = 10%. Із рис.1 

знаходимо: ϕ
1000

 = 0,605; ϕ
10000 

= 0,54. Тоді σ
1000

 = 

ϕ
1000

σB = 0,605 570 = 344 МПа. σ
10000

 = ϕ
10000

 σB = 

0,54 570 = 307 МПа. Достовірність прогнозу по 

несучій здатності — не гірше 0,96. Методологія 

без змін може бути застосована для натурних 

конструкцій: замість ϕ = σDT/σB вводиться функ-

ція ϕ
1
 = PDT/PB — відношення навантажень — 

експлуатаційного до максимального при заданій 

температурі.
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НАУКА

Цінність розробленої 
методики полягає в тому, 
що задача експрес-
прогнозування ресурсу 
деталі зводиться до 
1 години, замість 
традиційних 12–24 місяців, 
тобто скорочується час 
очікування вирішення 
задачі в 1000 разів. 
Природньо, що 
застосування такого 
підходу дасть змогу значно 
підвищити оперативність 
реєстрації та ліквідації 
визначених дефектів 
структурними підрозділами 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

Універсальна діаграма ϕ(z) залежності безрозмірних напруг від безрозмірної 
температури для ОЦК і ГЦК металів та їх сплавів (5)
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НАУКА

Нині існує багато теорій та припущень 

виникнення стрес-корозії, але остаточ-

ну природу виникнення цього дефек-

ту ще не встановлено, тому усі види досліджень 

в цьому напрямі залишаються актуальними.

Однією з таких теорій є дифузія атомарного 

водню в тіло труби, що призводить до виник-

нення стрес-корозії [1–4].

У процесі поляризації трубопроводу засо-

бами електрохімічного захисту до критичних 

значень захисних потенціалів в катодній зоні 

виділяється атомарний водень. Під час цього 

процесу частина атомарного водню адсор-

бується на поверхні металу, частина перетво-

рюється в молекулярний внаслідок молізації. 

Молекулярний водень має набагато більші 

геометричні розміри, чим атомарний, що, в 

свою чергу, призводить до виникнення тиску 

в зоні контакту ізоляції з металом. Внаслідок 

надлишкового тиску відбувається порушення 

адгезії ізоляційного покриття з трубопроводом. 

Крім того, деяка частина атомарного водню 

дифундує в тіло труби (в метал) заміщаючись в 

мікропорожнинах, мікротріщинах, неметаліч-

них включеннях і інших несуцільностях мікро-

скопічних розмірів з подальшою молізацією, 

що супроводжується величезним зростанням 

внутрішнього тиску в мікропорожнинах. Із 

зростанням тиску відповідно збільшується і 

напруження в мікропорожнинах. Якщо процес 

дифузії атомарного водню не припиняється, 

то значення цього напруження досягають зна-

чень границі міцності металу, внаслідок чого 

відбувається зародження тріщини. Подальше 

збільшення порожнини тріщини відбувається 

за рахунок розклинювання тріщини воднем, 

що поступає перпендикулярно поверхні та за 

рахунок механічного розтягуючого напружен-

ня, що збільшується у зв’язку зі зменшенням 

живого перерізу стінки труби. Далі проходить 

механічний долом, що утворюється внаслідок 

швидкого поширення критичної тріщини у 

вигляді зрізу під кутом 45° до поверхні труби 

(по площині дії максимального дотичного 

напруження). Утворені тріщини зливаються і 

утворюють осередкову тріщину [2].

Як вище сказано, однією з причин виділення 

атомарного водню є поляризація трубопро-

воду до критичних значень захисних потен-

ціалів засобами електрохімічного захисту. Це 

пов’язано зі збільшенням значення відношення 

щільності струму катодного захисту до щільнос-

ті граничного струму за киснем (i
зах

/i
гр

). Розподіл 

i
зах

/i
гр

 при різних захисних потенціалах та в 

різних типах ґрунтів, для магістрального газо-

проводу з Ду 1020 мм, відповідно до роботи [5], 

представлено в таблиці 1.

Поляризаційний захисний потенціал можна 

описати такою формулою [6, 7]:

U = U
c + ΔU

п
 + IR

де Uc — стаціонарний потенціал трубопроводу 

без накладеного струму (при вимкнених уста-

новках ЕХЗ і відсутності блукаючих струмів), В; 

ΔUп — потенціал зміщення відносно стаціонар-

ного потенціалу, В; IR — омічна складова вимі-

ряного потенціалу, що являє собою падіння 

напруги при протіканні накладеного захисного 

струму установкою ЕХЗ на ізоляції і шарі ґрунту 

між трубопроводом і точкою установки елек-

троду порівняння, В.

Як видно з формули поляризаційного 

захисного потенціалу, він залежить не лише 

від стаціонарного потенціалу трубопроводу 

без накладеного струму (U
c
) і поляризаційної 

складової виміряного потенціалу (ΔUп), а ще й 

від омічної складової (IR). У свою чергу, омічна 

складова виміряного потенціалу залежить від 

опору ґрунту і перехідного питомого опору ізо-

ляційного покриття та сили струму катодного 

захисту (режиму роботи катодного захисту). 

Вплив захисного потенціалу трубо-
проводу на виникнення стрес-корозії
Розглянуто вплив електрохімічного захисту трубопроводу на виникнення стрес-корозійних 

дефектів на магістральних газопроводах з плівковим ізоляційним покриттям

Д. В. Кондратьєв
НВЦ «Техдіагаз»
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Перехідний питомий опір ізоляційно-

го покриття зменшується залежно від термі-

ну експлуатації (табл. 3) [9]. Таким чином, для 

підтримки захисного потенціалу зменшення 

перехідного питомого опору плівкового ізо-

ляційного покриття необхідно компенсувати 

збільшенням сили струму катодного захисту, 

оскільки значення максимального допустимого 

захисного потенціалу залишається незмінним 

та дорівнює -3,5 В (відносно насиченого мідно-

сульфатного електроду порівняння) [4]. Таке ж 

значення нормує і нормативна документація 

Російської Федерації.

У зв’язку з тим, що перехідний питомий 

опір плівкового ізоляційного покриття з тер-

міном експлуатації більше 20 років порівняно 

з першими роками експлуатації зменшуєть-

ся в 10 разів, то, відповідно, для підтримки 

захисного потенціалу необхідно збільшува-

ти силу струму катодного захисту, внаслідок 

чого збільшується ймовірність виникнення 

стрес-корозії на тілі труби. Оскільки зміна 

режиму катодного захисту у бік зростання 

приводить відповідно до збільшення відно-

шення щільності струму катодного захисту (i
зах

) 

до щільності граничного струму за киснем (i
гр

), 

відповідно й збільшується інтенсивне виділен-

ня атомарного водню, що призводить як до 

порушення адгезії між трубопроводом й ізоля-

ційним покриттям, наслідком чого є спучення 

або відшарування ізоляційного покриття, так і 

до молізації атомарного водню в металі труби, 

що призводить до водневого охрупчення з 

наступним утворенням тріщин. На рисунку 

зображено залежність відносної щільності 

струму катодного захисту від зміни перехід-

ного питомого опору плівкового ізоляційного 

покриття для магістрального газопроводу з 

Ду 1020 мм. Під відносною щільністю струму 

катодного захисту, в даному випадку, розумі-

ється відношення щільності струму катодно-

го захисту при перехідному питомому опорі 

плівкового ізоляційного покриття на Т-році 

експлуатації магістрального газопроводу до 

щільності струму катодного захисту при пере-

хідному питомому опорі плівкового ізоляцій-

ного покриття на початку експлуатації. 

Отже, аналізуючи діаграму (див. рисунок) 

можна відмітити, що при перехідному пито-

мому опорі плівкового ізоляційного покриття 

1·105 Ом·м2 (через 10 років експлуатації) на 

магістральному газопроводі Ду 1020 мм щіль-

ність струму катодного захисту збільшиться 

приблизно в 3 рази, а через 20 років експлуа-

тації — приблизно в 10 разів.

Як приклад, розглянемо магістральний газо-

провід з Ду1420 мм, товщиною стінки 15,7 мм, 

робочий тиск 7,5 МПа, який залягає в глиняно-

піщаному ґрунті з i
зах

/i
гр

 =100. Виконавши 

інтерполяцію значень, наведених в таблиці 2, 

отримано, що при тиску 7,5 МПа інкубаційний 

період накопичення критичної концентрації 

водню буде 16,3 роки, а при збільшенні від-

ношення щільності струму катодного захисту 

до щільності граничного струму за киснем в 

1,5 разу (i
зах

/i
гр

 =100) даний інкубаційний період 

зменшується до 11,6 років. 

Як висновок можна сказати, по-перше, 

з метою зменшення сприятливих умов для 

виникнення стрес-корозійного руйнування 

газопроводів рекомендується не заполяризо-

вувати трубопровід до максимально допусти-

мого захисного потенціалу, визначеного нор-

мативною документацією України; по-друге, 

було б доцільно переглянути максимальне 

значення допустимого захисного потенціалу 

для магістральних газопроводів з плівковим 

ізоляційним покриттям залежно від строку 

експлуатації. Наприклад, враховуючи той факт, 

що на магістральних газопроводах з бітум-

ним ізоляційним покриттям (значення мак-

симально допустимого захисного потенціалу 

дорівнює -2,5 В), де зареєстровано найменшу 

кількість виявлення стрес-корозійних дефек-

тів [8] та вищенаведені факти, як максимально 

допустимий захисний потенціал може слугува-

ти значення -2,5 В. Дане значення носить реко-

мендаційний характер, адже для визначення 

іншого (меншого) максимально допустимо-

го захисного потенціалу необхідно провести 

додаткові дослідження із залученням спеціалі-

зованих науково-дослідних організацій з вра-

хуванням фактичних умов (типу ґрунтів, діаме-

тру трубопроводу, робочого тиску тощо). 
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Відповідно до статистики, 
наведеної в роботі [5], 
99% виявлених стрес-
корозійних дефектів 
знаходиться на трубах 
з плівковим ізоляційним 
покриттям

Таблиця 1. Розподіл відношення iзах/iгр залежно від захисного потенціалу та типу ґрунту

Таблиця 2. Вплив режимів катодного захисту на наводнення

Таблиця 3. Перехідний питомий опір плівкового ізоляційного покриття 

iзах/iгр

Значення захисного потенціалу МГ Ду 1020 мм (з омічною складовою), В за м.с.е.п.
-0,85 -0,95 -1,0 -1,5 -2,5 -3,0 -3,5

торф 1,13 3,2 6,5 12 52 67 116

глина 1,5 3,2 12 26 69 83 110

пісок 1,2 2,5 7,4 9 31 62 93

Режим катодного захисту, iзах/iгр 50 100 150 
Збільшення тиску водню, атм/добу 0,02 0,05 0,07 

Інтенсивність наводнення, мг/100 г доб 0,0087 0,0175 0,021 

Pроб, МПа σроб, МПа Інкубаційний період (час для накопичення 
критичної концентрації водню), роки 

2 83 87,55 35,02 25,02

2,5 103,75 83,30 33,32 23,80

3 124,5 79,04 31,62 22,58

3,5 145,25 74,79 29,92 21,34

4 166 70,54 28,21 20,15

4,5 186,75 66,28 26,51 18,94

5 207,5 62,03 24,81 17,72

Термін експлуатації Плівкова ізоляція, Ом∙м2

Після закінчення будівництва 3·105

Через 10 років експлуатації 1·105

Через 20 років експлуатації 3·104
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— Вікторе Івановичу, розкажіть, як 
розпочався Ваш трудовий шлях у газовій 
промисловості?

— Я свідомо прийшов у газову промисло-

вість. Сталось це 1965 року, вже після армії, 

маючи досвід роботи помічника механіка 

дефектоскопного візка на Дар’ївській станції 

Донецької залізниці. Паралельно я вчився у 

гірничому технікумі за фахом «гірничий технік-

електромеханік». Коли я прийшов до началь-

ника компресорної станції «Дар’ївка» Леоніда 

Парченка, і попросив, щоб мене прийняли на 

роботу, то він, узявши мою залікову книжку і 

побачивши, що мені ще рік потрібно вчитися в 

технікумі, сказав, що прийме відразу після його 

закінчення. 

Через деякий час я зустрівся з начальником 

КС, поцікавився, чи в силі його обіцянка про 

прийняття на роботу, на що він сказав: «Якщо ти 

вже закінчив навчання, то я готовий прийняти 

тебе навіть зараз». Та мене не відразу звільни-

ли з посади механіка дефектоскопного візка, 

оскільки там теж були потрібні люди. Коли все-

таки мене було звільнено, начальник сказав, що 

він завжди буде готовий мене прийняти назад, 

оскільки вже знає мене як працівника.

Так я став машиністом четвертого розряду 

електроприводу АЗ-4500 в бригаді ремонтників 

на КС «Дар’ївка». Це була друга в країні електро-

приводна компресорна станція, яка входила до 

складу тоді ще Ворошиловградського лінійного 

виробничого управління магістральних газо-

проводів, яке у свою чергу було у підпорядку-

ванні Виробничого об’єднання «Мострансгаз».

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ

Досвід, непідвладний часу
11 cічня 2013 року ветеран галузі Віктор Романенко відзначив свій 75-літній ювілей. 

З ветераном галузі зустрівся представник нинішнього покоління газовиків Фелікс Друг, 

якому ювіляр розповів про свій життєвий шлях та роботу у газовій промисловості

Ф. О. Друг
Луганське ЛВУМГ

На знімку: Романенко В. І. (зліва) в період роботи на КС «Дар’ївка» 

Під час обмерзання ліній 
електропередач, задля 
забезпечення стабільної 
роботи електроприводних 
газоперекачувальних 
агрегатів, необхідно 
було розігрівати дроти, 
доводячи їх тим самим до 
перевантаження
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У цей час компресорна станція «Дар’ївка» 

тільки добудовувалась, вмонтовувалися сек-

ції статичних конденсаторів, встановлювала-

ся система охолоджування води для мастила 

робочих агрегатів.

Завданням нашої станції було перекачува-

ти газ з півдня на північ СРСР. Ми подавали 

газ до Москви газопроводами «Ставрополь — 

Москва», «Краснодарський край — Серпухов». 

Зима 1968 року була не простою для експлуа-

тації електроприводних газоперекачувальних 

агрегатів, окрім сильних холодів траплялися 

ще й «пилові бурі», внаслідок чого заледеніння 

і обмерзання ліній електропередачі досягали 

40-50 см. І щоб розтопити і «збити» такі глиби, 

нам доводилося «розжарювати» лінії електро-

передач, спричиняючи їх перевантаження.

— Чи була у Вас можливість продовжи-
ти освіту?

— Звичайно, і у той час нас в основно-

му направляли на підвищення кваліфікації 

до Москви. Особисто я неодноразово був на 

курсах підвищення кваліфікації, які проходили 

на базі навчального комбінату Московського 

метрополітену. А пізніше, вже працюючи дис-

петчером, у 1971 році я вступив до політехніч-

ного інституту Калінінграда на спеціальність 

«автоматизація виробничих процесів».

У період з 1973 року розпочалося істотне 

скорочення транспорту газу з півдня на пів-

ніч. І в цей же час розпочалося будівництво 

газопроводу «Оренбург — Західний кордон». 

Тоді вже активно проходило освоєння родо-

вищ Сибіру, тому багатьох фахівців відразу 

після інституту направляли на будівництво 

нових компресорних станцій. Таким чином я 

був направлений працювати на компресор-

ну станцію «Грязовець», яка знаходилась у 

Вологодській області.

— Ви пропрацювали майже 30 років 
начальником лінійної експлуатаційної 
служби Луганського лінійного виробни-
чого управління магістральних газопро-
водів. Яким був цей період? 

— У 1978 році за рекомендацією головного 

інженера ВО «Мострансгаз» Григорія Краснікова 

мене переводять в Луганське ЛВУМГ начальни-

ком лінійно-експлуатаційної служби (ЛЕС). До 

мене цю посаду обіймав Дмитро Зразків, який 

згодом став головним інженером Луганського 

ЛВУМГ, і вже потім начальником управління. 

У той час у підпорядкуванні служби ЛЕС були 

ще ділянки газорозподільних станцій, авто-

транспортного господарства, протикорозійних 

станцій, електроводопостачання, де в цілому 

працювало близько 90 чоловік.

Це вже пізніше ці ділянки було виділено 

в окремі служби. На самому початку роботи 

я зіткнувся з тим, що нам довелося передос-

ліджувати газопроводи системи «Північний 

Кавказ — Центр», оскільки вони значний час 

знаходилися без руху газу (через припинення 

постачань газу з півдня на північ — ред.). У 

перший рік моєї роботи сталося 8 випадків роз-

ривів газопроводів, виявлено 22 свищі.

Як показали розслідування і аналіз причин, 

це відбувалося унаслідок корозії, оскільки не 

на всіх ділянках були установки протикорозій-

ного захисту, за будівництвом газопроводів їх 

просто не встигали встановлювати. А в другий 

рік моєї роботи було вже 6 розривів газопро-

водів і 16 свищів.

У той час дуже активно велися роботи 

з перекладання газопроводів, за рік по 10 

км перекладали, при цьому паралельно 

йшло будівництво нової 5-ої нитки системи 

«Північний Кавказ — Центр», а також почалося 

будівництво КС-1 «Луганськ», де було встанов-

лено ГПА Ц-6.3, а в новий цех на КС «Дар’ївка» 

облаштовано електроприводами СТД-4000.

Дуже добре було організовано обмін досві-

дом між колегами по трасі: для начальників 

ЛЕС Мострансгаз щороку проводив наради на 

виробничих об’єктах, де нам розповідали про 

нові технології, демонстрували можливості 

роботи нової техніки.

Кожен виступав зі звітом, а також обов’яз-

ково ділилися раціоналізаторськими рішення-

ми та пропозиціями.

На початку нової незалежної України 

Луганське ЛВУМГ разом з Новопсковським 

ЛВУМГ безпосередньо були підпорядковані 

Укргазпрому. Це був дуже відповідальний 

період, і добре, що збереглися і завжди під-

тримувалися дружні взаємини з колегами по 

трасі. Будівництво продовжувалося, розвива-

лися технології, зростали вимоги до безпеки 

робіт.

За час моєї роботи було збудовано 15 

нових газорозподільних станцій і відповідно 

15 газопроводів-відводів до них.

— Що б Ви побажали наступним поко-
лінням газовиків? 

— Сьогодні час стрімкий, як ніколи, завжди 

не просто жити за часів змін. Я щиро бажаю 

стабільності, бо знаю, що наші фахівці завжди 

були висококваліфікованими і заслужено ціну-

валися, такими і потрібно бути завжди! Бажаю, 

щоб розуміння відповідальності і значущості 

за роботу було першочерговим, бажаю любити 

свою роботу, поважати колег і бути готовим до 

досягнення нових цілей. 

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ

На знімку: Володимир Романенко (крайній зліва, перевіряє загазованість) в період 
роботи начальником ЛЕС 

Романенко Віктор Іванович
Народився 11 січня 1938 року в с. Да рївка 
Луганської області. 

У Луганському ЛВУМГ пропрацював 
46 років, з 1965 по 2011 рік. Спочатку 
машиністом газового компресора, пізні-
ше старшим змінним інженером, диспет-
чером-змінним інженером, старшим 
диспетчером-змінним інженером, началь-
ником лінійно-експлуатаційної служби 
Луганського ЛВУМГ.

За особистий внесок у розвиток газо-
транспортної системи України та сумлінну 
працю Віктор Романенко має державні 
нагороди: медаль «Ветеран праці», медаль 
«За працю і звитягу», орден «За заслуги» 
ІІІ ступеня, почесну відзнаку «За заслуги 
перед Луганськом», численні Почесні гра-
моті та відзнаки Укргазпрому, Нафтогазу, 
Укртрансгазу. Має звання «Почесний пра-
цівник газової промисловості України».

 ДОВІДКА ТТ
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Початковий період розвитку підзем-

ного зберігання газу в Україні з вико-

ристанням водоносних структур 

практично збігається із світовою практикою у 

підземному зберіганні газу. З подібним станом 

— відсутністю вироблених газових чи нафто-

вих покладів поблизу великих міст чи інших 

центрів газоспоживання — під час створен-

ня підземних газосховищ працівники газової 

промисловості зіткнулися майже одночасно 

в цілому ряді країн (штати Іллінойс і Айова в 

США, район Парижа і центру Франції, райони 

Москви і Ленінграда в Росії, Києва в Україні, 

дещо пізніше Мінська — в Білорусі, Риги — в 

Латвії, Ташкенту — в Узбекистані).

До 1950 року підземне зберігання газу про-

водилось у виснажених нафтових та газових 

пластах, які забезпечували герметичність та 

використовувались у якості природних під-

земних резервуарів. 

Уперше в світовій практиці в 1953 році 

було створено промислове підземне газо-

ве сховище (ПСГ) у водоносних пластах в 

районі м. Чикаго (Сполучені Штати Америки). 

У журналі «Gas» (№ 2, 8, 1955 р.) було розміще-

но інформацію про те, що підземне сховище 

газу створене у водоносному пісчаному пласті 

пологої куполоподібної структури Хершер, 

яка характеризується довжиною 13 км та 

шириною 4 км, пісчаний колектор (галесвіль-

ські піски) має потужність 30 м і знаходиться 

на глибині 525 м від поверхні землі. Колектор 

знизу та зверху межує з водо- та газонепро-

никними пластами потужністю 37 м, щільних 

глинистих сланців та вапняків. 

Журнал «Газовая промышленность», № 1 

від 1956 року, інформує про те, що перше 

у світі підземне сховище газу у водонос-

них пластах було розраховане на зберігання 

2,7 млрд м3 природного газу. Причому газ, 

що призначався для зберігання надходив 

трьома дальніми газопроводами, найбільший 

з яких був завдовжки 2250 км. Добова витрата 

новоствореного «штучного» ПСГ становила 

45 млн м3. До складу ПСГ входила компресор-

на станція з п’ятьма компресорами потужніс-

тю 2000 к.с. кожний. 

Як зазначає американське періодичне 

видання «Gas» (№ 8, 1955 р.) компресорна 

станція на ПСГ «Хершер» відрізнялась від стан-

дартних на той час компресорних станцій 

магістральних газопроводів тим, що її комуні-

кації давали змогу як нагнітати, так і відбирати 

газ з свердловини й подавати з необхідним 

тиском у магістральний газопровід до спожи-

вача. Крім того, враховуючи вологість газу, що 

відбирається із свердловини, на станції було 

встановлено установки з осушування при-

родного газу силікагелем. Оскільки необхід-

но було якісно очищувати газ від механічних 

забруднень до надходжень його у пласт, газ, 

що надходив з дальних газопроводів, прохо-

див через три пиловловлювальних скрубера, 

котрі працювали паралельно. 

ІСТОРІЯ ГАЛУЗІ

Підземне зберігання газу у водо-
носних пластах. Як все починалось…
Технологічні особливості перших в світі підземних сховищ газу, створених у водоносних 

пластах, висвітлено за матеріалами іноземних періодичних видань нафтогазової промисловості 

50-х рр. XX ст.

О. М. Сусак
канд. техн. наук
ІФНТУНГ
Г. Г. Грядунов
ПАТ «Укртрансгаз»

Закачування газу в перше 
підземне сховище 
газу Хершер, що було 
створене у водоносних 
пластах, розпочалось 
у квітні 1953 року. До 
серпня 1955 року в нього 
з перервами було закачано 
504 млн м3 газу

На знімку: ПСГ «Хершер» в процесі будівництва
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СПОРТ І ДОЗВІЛЛЯ

Проведення такого роду змагань на 

Богородчанській землі було дебютним. 

Знаковою ця подія стала ще й тому, що 

це перші змагання ПАТ УКРТРАНСГАЗ, участь 

у яких взяли шість команд з Київтрансгазу, 

Харківтрансгазу, Черкаситрансгазу, Донбас-

трансгазу, Львівтрансгазу та на правах господа-

рів з Прикарпаттрансгазу. 

На відкритті з вступним словом висту-

пив голова Ради голів профкомів ПАТ УКР

ТРАНСГАЗ Богдан Бабій, який привітав учас-

ників та всіх присутніх з Днем Соборності та 

Свободи України і побажав перемоги най-

сильнішим.

Також на відкритті та під час змагань були 

присутні начальник департаменту з загаль-

них та соціальних питань ПАТ УКРТРАНСГАЗ 

Микола Табак, голова Цент раль ної Ради проф-

спілки працівників нафтової та газової про-

мисловості України Володимир Дмитришин, 

головний інженер УМГ «Прикарпаттрансгаз» 

Михайло Степ’юк, начальник Богородчанського 

ЛВУМГ Володимир Слободян, голова Ради 

Івано-Франківської обласної профспілки пра-

цівників нафтової та газової промисловості 

Святослав Остап’юк та голови профспілко-

вих організацій усіх філій ПАТ УКРТРАНСГАЗ 

(команд-учасниць). 

У перший день змагань за підсумками 

групового етапу за призові місця вибороли 

право змагатися чотири команди газовиків з 

Харкова, Черкас, Львова та Івано-Франківська. 

За бронзу мірялись силами Харківтрансгаз та 

Черкаситрансгаз, де перемогу здобули чер-

кащани. 

Змагання відбулися на високому спортивно-

му рівні завдяки злагодженій роботі з організації 

турніру начальника Богород чанського ЛВУМГ 

Володимира Слободяна, голів об’єднаних проф-

спілкових організацій УМГ «Прикарпаттрансгаз» 

та УМГ «Черкаси трансгаз» Ярослава Концура 

та Валерія Тарта ковського, відповідно, голо-

ви профспілкового комітету Богородчанського 

ЛВУМГ Володимира Приймака та інженера від-

ділу майна та соціального розвитку УМГ «Чер-

каситрансгаз» Олександра Білоруса. 

Під час нагородження переможців лунало 

багато вітальних слів. Та саме у День Соборності 

та Свободи України найприємніші враження 

і подяку висловили гості зі сходу, більшість з 

яких вперше побували у «серці Карпат» і змогли 

глибше ознайомитись зі звичаями та традиція-

ми Прикарпаття.

Зрештою подібні змагання — це не тільки 

можливість позмагатися за призові місця та 

нагороди. Це й нагода поспілкуватись з колега-

ми у «неробочій» обстановці, поділитись своїми 

враженнями, емоціями, хвилюванням, а також 

набратись сил та наснаги на подальшу працю.

Тож вітаємо наших учасників, дякуємо за 

такі чудові результати та бажаємо їм спортив-

ного азарту, нових здобутків і звершень не 

тільки у спорті, а й у повсякденному житті! 

Віримо та сподіваємось, що наступний Кубок 

ПАТ УКРТРАНСГАЗ пройде на такому ж висо-

кому рівні і з неменшими позитивними хвилю-

ваннями, емоціями, та враженнями. 

Володарі кубку ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
з волейболу — львів’яни! 
22–23 січня цього року в спорткомплексі Богородчанського ЛВУМГ відбувся Перший Кубок з 

волейболу Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ», присвячений Дню Соборності 

та Свободи України 

О. Б. Остапишин
УМГ «Прикарпаттрансгаз»

Фінал, як і годиться, вийшов 
найбільш видовищним 
— зустрічалися команди 
Львівтрансгазу та 
Прикарпаттрансгазу. 
Переможця визначали за 
підсумками п’яти партій. 
Про майстерність команд і 
напруження у протистоянні 
свідчить перебіг матчу — 
після поразки у перших 
двох партіях львів’яни 
змогли зібратися і здобути 
таку бажану перемогу. 
Господарі ж змагань посіли 
друге місце. 
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