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ТРУБОПРОВІДНИЙ 
ТРАНСПОРТ

Шановні колеги!
Щороку весна дає нам можливість з новими надіями 
зустріти Першотравень, Великодні свята і в 
глибокій пошані у День Перемоги схилити голови 
перед пам’яттю тих, хто ціною власного життя 
боронив рідну землю.
Першотравень відзначається у 142 країнах світу і 
є святом миру та вільної праці. Тому щиро дякую 
усім вам, дорогі колеги, за щоденну напружену роботу, 
відданість обраній справі, уміння реалізовувати 
задумане на благо нашої компанії та України.
Нехай вільна праця і мирне сьогодення будуть вічною 
пам’яттю захисникам і визволителям, чий подвиг у 
роки Великої Вітчизняної війни донині залишається 
невичерпним джерелом патріотизму і вірного служіння 
своєму народові.
Щиро вітаю вас, дорогі наші ветерани! Міцного 
здоров’я, благополуччя, щастя вам і вашим родинам!
Квітучих весен нам усім під мирним небом на довгі 
літа!

З повагою
голова правління

ПАТ «Укртрансгаз»
Сергій Вінокуров



З перших вуст

У своєму виступі на конференції 
працівників ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
під час ухвалення Колективного 
договору Голова Правління Товариства 
Сергій Вінокуров провів аналіз роботи 
компанії у 2012 році та представив 
плани роботи на 2013 рік

12 стор.
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Відповідно до стратегічного напрямку з 

диверсифікації поставок природного газу 

в Україну, ухваленого відповідними рішен-

нями РНБО, КМУ, Міністерства енергети-

ки та вугільної промисловості України та 

НАК «Нафтогаз України», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ 

постійно займається опрацюванням можли-

вості поставок з чотирьох європейських 

країн, з котрими зв’язана наша ГТС.

1. Словаччина:
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» запропонувало 

словацькій стороні використовувати один 

із чотирьох існуючих газопроводів для 

поступлення газу в Україну. Дана схема 

роботи забезпечить прийом природного 

газу в ГТС ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до 10 млрд 

м3 за рік. При цьому, об’єми газу можуть 

бути заміряні на території України. Фахівці 

ПАТ «УКР ТРАНСГАЗ» працюють спіль-

но з представни ками Eustream над Inter-

connection Agreement. Підписання Inter-

connection Agreement планується здійснити 

в найближчий час. .

2. Угорщина:
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» забезпечило техніч-

ну можливість прийому газу зі сторони 

Угорщини.

Підписано Технічну угоду з оператором 

ГТС Угорщини (FGSZ LTD). FGSZ LTD отри-

мала дозвіл на подачу газу в Україну від 

«Енергетичного регулятора» Угорщини. 

Технічна можливість прийому газу з 

Угорщини в Україну до 3 млн м3 за добу. 

Після проведення необхідних технічних 

заходів на ГТС ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в II квар-

талі 2013 року технічна можливість прийому 

газу зі сторони Угорщини становитиме до 

15 млн м3 в добу.

3. Польща:
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» забезпечило тех-

нічну можливість прийому газу зі сторо-

ни Польщі. Між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та 

компанією «ГАЗ-Сис тем» підписано ряд 

доповнень до Операторської угоди щодо 

транспортування газу в Україну з Польщі. 

З 1-го листопада здійснюється транспор-

тування природного газу в Україну по 

газопроводу Ду500. Облік газу відбуваєть-

ся на ГВС «Германовичі». З 01.01.2013 по 

17.05.2013 поступлення природного газу 

в ГТС України становило до 2,0 млн м3 за 

добу, а з 01.04.13 відповідно до заявок 

«ГАЗ-Систем» обсяг надходжень складає 

до 5 млн м3 в добу.

4. Румунія:
Ведуться переговори з компанією СНТГН 

Трансгаз щодо можливості подачі газу з 

Румунії в Україну та підписано Меморандум 

про наміри. Можливі обсяги прийому газу 

зі сторони Теково до 5 млн м3 в добу. Також 

обговорюється питання щодо можливості 

подачі газу в Україну через ГВС «Орловка». 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» працює над розширенням 
технічних можливостей ГТС з прийому природного 
газу від європейських операторів

Про це повідомив комісар ЄС з питань 

енергетики Гюнтер Еттінгер.

«Я очікую, що наступною зимою коридор 

реверсного транзиту газу через Словаччину 

буде відкрито», – сказав він в оприлюдне-

ному інтерв’ю газеті «Комерсант-Україна».

За його словами, Київ уже отримав мож-

ливість поставок газу через Словаччину 

з LNG-терміналів у Середземному морі та 

Нідерландів.

«Ми працюємо над збільшенням 

числа реверсних шляхів, які дадуть змогу 

вам отримувати газ із LNG-терміналів у 

Середземному морі, Голландії. Дійсно, була 

проблема з тим, що уряд в Братиславі не 

дозволив реверс, та це поодинокий випа-

док. Я контактую з урядом Словаччини. 

Спитайте у Юрія Бойка (віце-прем’єр України 

– ред.) – впевнений він скаже, що цінує те, 

наскільки чітко працює Єврокомісія і осо-

бисто комісар Еттінгер над вирішення цієї 

проблеми», – зазначив Г. Еттінгер.

У той же час єврокомісар має сумніви 

щодо можливості транзиту через Україну 

природного газу з Туркменистану в країни 

ЄС у найближчі роки.

«Є певні контакти, та я впевнений, що у 

цьому десятилітті туркменський газ точно 

не піде у Євросоюз. Хоч ми хочемо отри-

мати доступ до цього джерела газу, для 

цього ведуться переговори про так званий 

південний коридор через Азербайджан. І, 

можливо, дальше шлях піде через Україну. 

Я знаю, що є прямі контракти між урядом і 

Ашхабадом. Ми також задіяні у таку роботу і 

інформуємо ваш уряд про свої двосторонні 

контракти і домовленості», – сказав він.

Як повідомлялось, Україна у зв’язку з 

планами та заявами Газпрому про суттє-

ве зниження транзиту російського газу в 

Європу через українську газотранспортну 

систему і небажанням знизити ціну росій-

ського газу почала використання своїх 

газотранспортних потужностей у реверс-

ному напрямі.

Укртрансгаз з 1 листопада 2012 року 

почав здійснювати приймання природного 

газу компанії RWE Supply&Trading GmbH 

(Німеччина) через ГВС «Германовичі» 

(Польща). За листопад-грудень 2012 

року загальний об’єм надходжень через 

ГВС «Германовичі» становив близько 

52,7 млн м3 газу вартістю $21,966 млн. У січні 

2013 року з боку Польщі у газотранспортну 

систему України надійшло ще 43,5 млн м3 

природного газу.

За словами заступника голови правління 

НАК «Нафтогаз України» Вадима Чупруна, 

Україна планує підписати договори на 

реверсну поставку в 2013 році природного 

газу з Німеччини через територію Угорщини 

і Словаччини обсягом до 7 млн м3.

Україна зможе отримувати природний газ 
з Європи через Словаччину в кінці 2013 року
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У 2012 році, порівняно з попереднім 

роком, сталося скорочення споживання при-

родного газу споживачами України на 6%, з 

55,0 до 51,7 млрд м3 природного газу.

Найбільш активне скорочення споживан-

ня імпортного газу відбулось серед промис-

лових споживачів на 11%, або 3,1 (з 27,6 до 

24,5) млрд м3 природного газу.

Залишається незмінним, на рівні 8,8 млрд м3 

природного газу на рік, об’єм споживання 

житлово-комунальним господарством.

Скорочення споживання газу, на 1% або 

200 млн м3, прослідковується серед насе-

лення. 

Така тенденція, відзначають в прес-службі 

Укртрансгазу, пов’язана з активним впрова-

дженням в країні енергоощадних технологій.

Окрім всіх видів споживачів, ПАТ «УКР

ТРАНСГАЗ» скоротило торік на 1,25 млрд м3 

або на 37%, об’єми споживання дорогого 

імпортного блакитного палива на виробничо-

технологічні потреби.

У зв’язку з цим, за I квартал 2013 року, 

порівняно з аналогічним періодом минуло-

го року, скоротилися об’єми внутрішнього 

транспортування по ГТС природного газу для 

споживачів України на 9% або 1,8 млрд м3 при-

родного газу.

Причому, з початку 2013 року було імпор-

товано 7,1 млрд м3 блакитного палива, що на 

17% або 1,5 млрд м3 менше показників анало-

гічного періоду минулого року.

За січень-березень поточного року, для 

споживачів країн Європи і СНД протранспор-

тіровано 20,3 млрд м3 природного газу, що на 

17% менше за показники аналогічного періо-

ду 2012 року.

За словами директора Центрального дис-

петчерського департаменту ПАТ «УКРТРАНС

ГАЗ» Андрія Дацюка, компанією на 100 % вико-

нано всі заявки з транспортування природно-

го газу європейським споживачам.

Україна скорочує споживання імпортного газу

Березень 1-й квартал
2012 р., млн м3 2013 р., млн м3 % 2013 р./ 2012 р. 2012 р., млн м3 2013 р., млн м3 % 2013 р./ 2012 р.

Об’єм товарного газу, в т.ч.: 12 689 13 086 103 45 658 39 274 86

1)  Транспортування газу для споживачів 
України

5 779 6 167 107 20 640 18 801 91

2)  Транспортування газу че рез 
територію України, всього

6 745 6 856 102 24 488 20 290 83

- в країни Західної Європи, всього 6 421 6 594 103 23 340 19 435 83

- в країни СНГ, всього 324 262 81 1 148 854 74

3)  Внутрішнє транспортування по 
Україні

165 63 38 531 183 34
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Інститут транспорту газу – проектне Інститут транспорту газу – проектне 
та науково-технічне забезпечення та науково-технічне забезпечення 
ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Вступне слово директора інституту Олександра Сербіна 

Маю за честь представити у нашому професійному журналі філію «НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ГАЗУ» ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
на яку покладено виконання функцій генерального проектувальника, головного 
розробника проектно-кошторисної документації для технологічних об’єктів газо-
транспортної системи України. Відповідаючи за сучасний науково-технічний рівень 
реконструйованих об’єктів газотранспортної системи Укртрансгазу, колектив інсти-
туту постійно підвищує професійні знання та поліпшує якість виконуваних проектних і 
науково-дослідних робіт, запроваджує найкращий вітчизняний та зарубіжний досвід.

Найціннішим надбанням Інституту транспорту газу є висококваліфіковані фахів-
ці, які завдяки науково організованій щоденній праці та високому професіоналізму 
завжди виконують плани і завдання ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у визначені терміни.

Наші переваги полягають у тому, що ми комплексно вивчаємо проблеми, глибо-
ко аналізуємо численні варіанти і в тісній співпраці з фахівцями апарату компанії та 
управлінь магістральних газопроводів обираємо найекономічніше і найраціональні-
ше технічне рішення.

Адміністрація інституту підтримує творчий потенціал колективу, створює здорові 
та безпечні умови праці, реалізує ефективну соціальну програму. Ми дбаємо про 
швидке професійне зростання талановитої молоді, соціальний захист колишніх пра-
цівників, які сумлінною працею заклали фундамент розвитку газової промисловості 
України, а сьогодні перебувають на пенсії.

З оптимізмом дивлячись у майбутнє, виконуючи поставлені перед нами завдання з 
проектних та науково-дослідних робіт, ми гарантуємо правлінню ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
високий рівень проектної та науково-технічної підтримки процесів транспортування, 
зберігання та постачання природного газу.
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Історія розвитку
Інститут транспорту газу створено 01.11.2007 

за рішенням правління НАК «Нафто газ України» 

від 10.10.2007, наказом ДК «Укр трансгаз» від 

26.10.2007 № 368.

Проте інститут виник не на порожньо-

му місці. Він успадкував висококваліфіковані 

кадри та славні традиції Науково-дослідного 

та проектного інституту автоматизова-

них систем управління транспортом газу 

(НДПІАСУтрансгаз).

НДПІАСУтрансгаз (1971-2007 рр.) був голо-

вним інститутом в галузі автоматизації, теле-

механізації й створення автоматизованих 

систем керування (АСК) технологічними про-

цесами й процесами керування виробничо-

господарською діяльністю в транспортуванні 

газу й інших підгалузях газової промисловості 

колишнього СРСР й України. У нього – гідна 

пошани історія, яку треба стисло згадати, щоб 

зрозуміти успіхи новоствореного інституту.

За 36 років колективом НДПІАСУтрансгаз 

створено десятки типів нових приладів, засо-

бів і систем автоматизації для газоперека-

чувальних агрегатів, компресорних цехів і 

станцій магістральних газопроводів; вико-

нано й впроваджено понад 450 важливих 

проектів АСК технологічними процесами й 

організаційно-економічною діяльністю газо-

транспортних підприємств. За проектами 

інституту телемеханізовано тисячі кіломе-

трів магістральних газопроводів. Високий 

науково-технічний рівень розробок колек-

тиву НДПІАСУтрансгаз, у якому працювали 

близько 30 докторів і кандидатів наук, під-

тверджують понад 400 охоронних документів 

на винаходи, сотні медалей ВДНГ колишнього 

СРСР й України. 

НДПІАСУтрансгаз було створено за сприян-

ня людини широкого кругозору, високої інже-

нерної ерудиції й організаторського таланту, 

професора В. В. Дубровського, який керував 

ним до 1998 року. Володимир Васильович 

належить до тієї плеяди основоположників, 

організаторів науки й учених, які заклали 

сучасну науково-виробничу базу автомати-

зації галузі й забезпечили перехід на новий 

етап автоматизації керування виробництвом із 

застосуванням нових інформаційних техноло-

гій, систем автоматизації проектування (САПР) 

і засобів обчислювальної техніки.

Великою особистою заслугою В. В. Дуб-

ров ського є одержання дозволу, збудуван-

ня й уведення в експлуатацію інженерно-

лабораторного корпусу в м. Харкові по 

вул. Ко нєва, 16, що дало змогу 1984 року 

зібрати під одним дахом понад 1200 фахівців, 

ТЕМА НОМЕРА

Інститут транспорту газу – проектне 
та науково-технічне забезпечення 
ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Ю. В. Пономарьов 
канд. техн. наук 
Л. Д. Кустов
Інститут транспорту газу
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які до того працювали в не простих умовах 

30-ти підвалів і горищ. У цьому корпусі донині 

працює Інститут транспорту газу.

Історію НДПІАСУтрансгаз творили конкрет-

ні люди. У його стінах відбулось становлення 

багатьох керівників і кваліфікованих фахівців, 

які багаторічною творчою працею, енергією, 

знаннями й досвідом зробили вагомий внесок 

у розвиток газової промисловості. 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство) 

поклало на Інститут транспорту газу функції 

генерального проектувальника, головного 

розробника проектної документації для будів-

ництва та реконструкції технологічних об’єктів 

газотранспортної системи, які належать до 

сфери його діяльності. Основною метою 

та завданням інституту є виконання згідно 

з план-завданнями Товариства проектно-

вишукувальних та науково-дослідних робіт 

для забезпечення транспортування, зберіган-

ня й постачання природного газу.

Найскладнішим завданням початко-

вого етапу новоствореного інституту було 

укомплектування його кваліфікованими 

кадрами, перш за все працівниками ліквідо-

ваного НДПІАСУтрансгазу, переорієнтувавши 

науковців-розробників автоматизованих сис-

тем на проектні роботи, а також залучивши 

кваліфікованих інженерів-проектувальників: 

архітекторів, будівельників, фахівців з вишу-

кування, інженерних мереж тощо. Так в інсти-

туті з’явилися комплексний архітектурно-

будівельний відділ, відділ вишукувань, відділ 

кошторисів, відділ проектування технологіч-

них об’єктів, відділ проектування систем елек-

тропостачання підприємств тощо.

Важливою подією в історії Інституту тран-

спорту газу стало переведення в нього на 

початку 2010 року з Харківського територі-

ального центру НВЦ «Техдіагаз» 44-х колишніх 

працівників НДПІАСУтрансгазу і створення 

завдяки цьому трьох наукових відділів. Таким 

чином суттєво збільшився обсяг виконуваних 

науково-дослідних робіт.

ТЕМА НОМЕРА

Інститут транспорту газу 
є багатофункціональною 
організацією, що 
розробляє проектну 
документацію 
для будівництва і 
реконструкції об’єктів 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
включаючи супутню 
інфраструктуру

Збирання технічної інформації на виробничих об'єктах для подальшого проектування
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З середини 2010 року процес проекту-

вання вийшов на якісно новий рівень: запро-

ваджено новий підхід до підвищення відпо-

відальності фахівців за «кінцевий продукт» 

– проектувальник закінчує роботу не тоді, 

коли здає проект до архіву, а лише після при-

йняття об’єкта в експлуатацію. Спрямованість 

проектних робіт стала практичнішою і більш 

спрямованою на розв’язання невідкладних 

проблем модернізації газотранспортної сис-

теми (ГТС) ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». У найкоротші 

строки розпочато і завершено капітальний 

ремонт трьох поверхів інституту за новітніми 

стандартами в будівництві із застосуванням 

сучасних методів організації робочих місць 

для інженерів-проектувальників. Інститут про-

довжує розвиватися.

Сучасна виробнича діяльність 
Інститут транспорту газу є багатофункціональ-

ною організацією, що розробляє проектну 

документацію для будівництва і реконструк-

ції об’єктів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», включаючи 

супутню інфраструктуру, а саме: магістральні 

газопроводи; компресорні цехи і станції; під-

земні сховища газу; газовимірювальні станції; 

газорозподільні станції; електропостачання та 

силове електроустаткування; системи зв’язку 

і телекомунікації, локальні комп’ютерні мере-

жі; автоматичні та автоматизовані системи 

керування технологічними процесами тран-

спортування, зберігання і розподіляння газу; 

системи телемеханізації магістральних газо-

проводів; багаторівневі автоматизовані систе-

ми оперативно-диспетчерського керування; 

системи захисту підземних трубопроводів і 

металевих споруд від корозії тощо.

Проекти, що їх розробили і розробляють 

фахівці інституту, відповідають інноваційним, 

якісним, соціальним, екологічним та іншим 

характеристикам сучасного рівня. Закладені у 

проекти технічні рішення відповідають вимо-

гам як національних, так і міжнародних стан-

дартів. У межах системи управління якістю ПАТ 

«УКРТРАНСГАЗ» вимоги стандарту ДСТУ ISO 

9001:2009 застосовано і для Інституту тран-

спорту газу. В інституті впроваджено систему 

управління якістю продукції (проектами та 

науковими розробками), і її постійно удоско-

налюють.

Усі види діяльності, які потребують ліцен-

зування, інститут здійснює на підставі ліцензій, 

що їх отримав Укртранснгаз.

Для забезпечення якісного проектування 

інститут проводить комплекс передпроектних 

робіт на основі сучасного обладнання та про-

грамного забезпечення з метою визначення 

вихідних даних та обґрунтування планів рекон-

струкції, модернізації та замінення обладнан-

ня, виконує необхідний обсяг інженерно-

вишукувальних робіт, техніко-економічних 

обґрунтувань та техніко-економічних розра-

хунків, оцінює вплив на довкілля.

Ефективну роботу фахівців інституту 

над проектами, відповідно до план-завдань 

ПАТ «УКР ТРАНСГАЗ», забезпечено завдяки 

використанню новітніх прикладних програм-

них продуктів.

Для підтримання повного виробничого 

циклу випуску проектно-кошторисної доку-

ментації в інституті Укртрансгазом придба-

но високотехнологічне обладнання: цифрову 

інженерну систему XEROX, широкоформатні 

лазерні принтери, швидкісні копіри, обладнан-

ня для брошурування проектної документації.

Серед робіт, виконаних інститутом, особли-

вої уваги заслуговують роботи зі створення:

– техніко-економічного обґрунтування 

модернізації та реконструкції магістрального 

газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»;

– автоматизованої системи контролю та 

керування компресорною станцією й компре-

сорним цехом;

– автоматизованої інформаційної системи 

оперативно-диспетчерського керування газо-

транспортною системою;

– системи автоматичного керування ново-

го покоління для газоперекачувальних агрега-

тів з новими вітчизняними типами двигунів;

– програмного забезпечення систем 

об ліку газу на пунктах вимірювання газу 

нового покоління з урахуванням вимог 

ДСТУ ГОСТ 8.586:2009 (частини 1-5);

– засобів автоматизації, контролювання та 

керування обладнанням компресорних цехів, 

ТЕМА НОМЕРА

Проведення стендових досліджень

Апробація наукових досліджень в умовах 
виробничого процесу
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кранами, системами вентиляції, оливо забез-

печення та пожежної безпеки.

Фахівці Інституту транспорту газу надають 

послуги Управлінням магістральних газопро-

водів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» щодо:

– оперативного доступу фахівців до елек-

тронного фонду чинних нормативно-правових 

актів та інших нормативних документів, якими 

регламентовано всі напрями діяльності това-

риства;

– забезпечення працівників компа-

нії актуальними примірниками документів 

паперового фонду нормативних документів 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», потрібних їм для виконан-

ня своїх виробничих функцій;

– упровадження та ефективного функ-

ціювання на об’єктах товариства інтегрова-

ної системи управління якістю, екологічно-

го керування та управління безпекою праці 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»;

– проведення патентних досліджень, 

оформлення заявок на видачу охоронних та 

реєстраційних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності згідно з вимогами 

чинного законодавства;

– охорони за кордоном перспективних 

об’єктів права інтелектуальної власності, ство-

рених на підприємствах Укртрансгазу. 

Соціальне та культурне життя
Працівники Інституту транспорту газу орга-

нічно поєднують щоденну продуктивну та 

висококваліфіковану працю з активною 

участю у культурному і спортивному житті, а 

адміністрація інституту – організацію ефек-

тивної технології проектування та виконання 

науково-дослідних робіт з постійною увагою 

до створення здорових і безпечних умов праці, 

реалізації ефективної соціальної політики.

Адміністрація і профспілковий комітет 

постійно вживають дієвих заходів, щоб 

підвищувати творчий потенціал колекти-

ву. У перший рік роботи інституту підібрано 

та запрошено на роботу дев’ять молодих 

фахівців – випускників Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти 

і газу, з яких на сьогодні сім спеціалістів 

підвищено у посадах та зараховано до кадро-

вого резерву на вищі посади, а лише двоє 

через сімейні обставини перевелись на нові 

місця роботи. Ми заохочуємо талановиту 

молодь підвищувати свій професійний рівень, 

проводячи конкурс робіт молодих спеціалістів 

та матеріально стимулюючи переможців.

У своїй діяльності інститут завжди 

спирається на досягнення минулих років. ство-

рених висококваліфікованими та талановити-

ми інженерами, котрі зробили значний внесок 

у розвиток газової промисловості, а зараз 

перебувають на заслуженому відпочинку: 

Дубровський В. В., Азімова Н. І., Батозська А. В., 

Бокова Н. І., Вендров В. В., Горяістов І. В., 

Гуревич Є. С., Данюк Л. Д., Ільченко Б. С., 

Коваленко С. Є., Короваєв В. В., Нестерцов Ю. Є., 

Панчишний В. Л., Пітірімов О. В., Плющ Ю. Г., 

Сорокін  О. О., Тимошенко Л. Н., Хохряков М. В., 

Цвєтков О. О., Яценко О. І. та інші. На обліку в 

інституті перебуває 65 ветеранів і пенсіонерів 

ДК «Укртрансгаз». Особливо ми піклуємось 

про ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Велику увагу приділяємо дітям співробіт-

ників. Щорічно проводимо конкурс на кра-

щий малюнок. Переможцями конкурсу у 2012 

році стали Ковальов Костя і Носенко Катя, як 

отримали нагороди профспілкового комітету. 

А Коренна Марія посіла перше місця у номіна-

ції «Природа рідного краю» конкурсу дитячого 

малюнку, що його проводив НАК «Нафтогаз 

України».

Загалом за 2012 рік у дитячих таборах 

оздоровлено 23 дитини працівників інституту. 

Санаторно-курортне лікування пройшли п’ять 

пенсіонерів.

Важливим досягненням роботи адміністра-

ції спільно з профкомом інституту є отримання 

у 2011 році від роботодавця довгострокових 

безвідсоткових позик цільовим призначенням 

для придбання житла, за рахунок яких 12 

працівників Інституту поліпшили свої житлові 

умови.

Завдяки тісній співпраці адміністрації та 

профспілкового комітету проходять різноманітні 

культурно-масові та спортивні заходи. Регулярно 

проводимо творчі зустрічі працівників інститу-

ту з артистами Харківської обласної філармо-

нії та театрів м. Харкова, тематичні екскурсії, а 

саме: на День Перемоги – 9 травня 2012 року 

– місцями, що пов’язані з Великою Вітчизняною 

війною (Висота Конєва, с. Таранівка, с. Соколово, 

Дробицький яр), на День працівників нафтової, 

Спеціалісти Інституту транспорту газу на робочих місцях

ТЕМА НОМЕРА

Футбольна команда інституту
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газової та нафтопереробної промисловості у 

2011 році – в Запоріжжя із шлюзуванням і катан-

ням на катері та відвідуванням острова Хортиця, 

на День Конституції, 28.06.2012, проведено від-

починок на Азовському морі.

Значну роль у соціально-культурному 

житті працівників підприємства відіграє фізич-

на культура та спорт. Профком орендує три 

плавальні доріжки басейну та волейбольний 

зал у ДФСК «Локомотив», додаткове футбольне 

поле стадіону «Металіст» для тренування фут-

больної команди інституту. 

Адміністрація і профком традиційно при-

діляють велику увагу розвитку художньої 

самодіяльності. Творчий колектив Інституту 

транспорту газу брав активну участь у всіх 

оглядах-фестивалях художньої самодіяльнос-

ті Укртрансгазу. Майстерність його учасників 

зростає з кожним роком.

Наші перспективи
Інститут транспорту газу постійно удоскона-

лює технологію проектування об’єктів тран-

спорту газу і бачить такі напрями поліпшення:

– збільшити обсяги та підвищити якість 

випуску проектно-кошторисної документа-

ції за рахунок впровадження систем авто-

матизованого проектування на базі про-

грамного засобу AutoCAD з переходом на 

3D-проектування;

– зменшити обсяги залучення субпідряд-

них організації за рахунок освоєння нових 

напрямів проектування з особливими умова-

ми ліцензування;

– проектування систем протипожежного 

захисту, інженерно-геологічні вишукування 

тощо.

Інститут транспорту газу виконує науково-

дослідні роботи в таких актуальних та еконо-

мічно значимих напрямах:

– удосконалювання та гармонізування нор-

мативної бази магістрального транспорту газу 

до вимог міжнародних та європейських нор-

мативних документів;

– підвищування рівня промислової безпе-

ки за рахунок ідентифікування, оцінювання та 

мінімізування аварійних ризиків;

– створювання Єдиної автоматизо-

ваної системи обліку та реалізації газу в 

ПАТ «Укртрансгаз» в енергетичних одиницях 

на базі єдиного інформаційного простору;

– створювання централізованого навчаль-

ного центру підготовки спеціалістів на базі 

наявних тренажерів для КС і АГРС з метою 

моделювання та відпрацьовування на прак-

тиці штатних та позаштатних ситуацій, харак-

терних для української газотранспортної 

системи;

– розробляння комп’ютерних інструмен-

тів для розв’язання задач оптимізації логісти-

ки транспортування газу наявними лінійни-

ми ділянками магістральних газопроводів з 

урахуванням сучасних джерел газу і режимів 

його постачання в газотранспортну систему 

ПАТ «УКР ТРАНСГАЗ»;

– науково-технічне супроводжування, 

обслуговування та розвиток програмно-

технічних засобів диспетчерських пунк-

тів компресорних станцій, які є джерелом 

даних для «Інформаційної системи керу-

вання виробничими процесами»» (MES 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»);

– моделювання режимів роботи силового 

обладнання компресорних станцій і виро-

бляння рекомендацій для обслуговуючого 

персоналу в умовах неповного завантажен-

ня магістральних газопроводів з мінімізацією 

витрати паливного газу тощо.

Інститут транспорту газу має достатній 

інтелектуальний потенціал. Постійна робота 

над його підсилюванням та максимальним 

практичним застосуванням в інтересах ПАТ 

«УКРТРАНСГАЗ» – головне завдання розвитку 

Інституту транспорту газу. 

Колектив інституту вірить у свої сили й 

оптимістично дивиться в майбутнє, має сили 

та наснагу для продовження своєї славної 

історії! 

Творчий актив Інституту транспорту газу

ТЕМА НОМЕРА

ЛЕОНІДУ КУСТОВУ – 60!
28 березня 2013 року виповнилося 60 років Кустову Леоніду Дмитровичу, 

начальнику відділу Інституту транспорту газу, голові профкому первинної 
профспілкової організації інституту, патентному повіреному України, під-
полковнику запасу.

Леонід Кустов є співавтором нормативних документів рівня НАК «Наф то-
газ України» та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», які регламентують питання оцінювання 
науково-технічного рівня розробок, створення й використання об’єктів 
права інтелектуальної власності, оформлення та охорони прав на них. 

Паралельно до своєї основної діяльності Леонід Дмитрович активно 
виконує громадську роботу, під його керівництвом профком постійно 
веде роботу з соціального захисту пенсіонерів, працівників інституту та 
їхніх дітей, забезпечує активну участь колективу інституту у фестивалях 
художньої самодіяльності та у спартакіадах, що їх проводить Укртрансгаз; 
регулярно організовує творчі зустрічі працівників інституту з артистами 
театрів м. Харкова. 

Зичимо ювіляру щастя, міцного здоров’я, творчого натхнення та успіхів 
в усіх його починаннях.

Редакційна рада журналу «Трубопровідний транспорт»
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Минулий рік був для нас надзви-

чайно важливим та наповненим 

подіями, що викликали корінні 

зміни в роботі нашої системи. 

Ми за сім місяців впровадили систе-

му ERP, що дало нам можливість вже з 1 

січня 2013 року повністю формувати бух-

галтерську звітність в системі SAP. Це велика 

праця, кожен співробітник компанії вклав 

частинку себе, аби реалізувати даний про-

ект. За це я вам усім дуже вдячний. 

Цей проект зробив нашу систему набага-

то прозорішою. Ми навчились вже сьогодні 

надзвичайно точно планувати практично 

в он-лайн режимі виробничі та фінансові 

результати нашої діяльності. Саме це при-

звело до змін в функціональності співробіт-

ників, перерозподілі обов’язків і, відповід-

но, серйозного скорочення персоналу. 

Такі впровадження автоматично призво-

дять до зміни функціональних обов’язків 

всіх, хто задіяний в роботі фінансового сек-

тору та у виробничому напрямку. Перший 

ефект ми отримали вже в бухгалтерії. Ми 

відмовились від використання старих сис-

тем бухгалтерського та податкового обліку 

(1С, FinExpert). Ми всі працюємо в одній 

системі SAP, всі данні у нас знаходиться у 

відкритому доступі в однаковому форматі 

на будь-якому рівні. 

Я переконаний, що впроваджена систе-

ма в майбутньому додатково принесе сер-

йозні дивіденди, – це тільки початок. Етап 

наповнення системи даними. Пізніше ви 

переконаєтесь в продуктивності проекту, 

отримавши детальні аналітичні прогнози 

нашої діяльності. 

Я вважаю цей проект одним з найбіль-

ших успіхів нашої компанії у 2012 році. 

Ми також внесли свій вклад у забезпе-

чення енергетичної незалежності України. З 

1 листопада 2012 року ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

розпочало здійснювати прийом природно-

го газу з Німеччини через Польщу. З листо-

пада 2012 року по 1 квітня 2013 року загаль-

ний обсяг надходження природного газу 

через ГВС «Германовичі» склав орієнтовно 

171 млн м3. З 1 квітня розпочались поставки 

газу в Україну через Угорщину.

Продовжуються переговори з наши-

ми словацькими партнерами з реалізації 

реверсних поставок. Також продовжувались 

роботи в рамках реконструкції компресор-

ної станції «Бар» на газопроводі «Союз» 

з компанією Ферросталь (Німеччина) та 

Дойче Банком. 

Я хотів би зупинитись на деяких ключо-

вих виробничих показниках. 

У 2012 році нами було отримано чистий 

прибуток від реалізації товарів, робіт та 

послуг в сумі 16,4 млрд грн, з яких: 

– від природного газу – 15,6 млрд грн, 

включаючи доходи від транзиту природно-

го газу через Україну – 9,0 млрд грн; 

– послуг з підземного зберігання газу – 

0,7 млрд грн; 

– інші послуги – 0.1 млрд грн. 

Поставлену мету досягнуто – 
компанія працює прозоріше 
та ефективніше
У своєму виступі на конференції працівників ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» під час ухвалення 

Колективного договору голова правління Товариства Сергій Вінокуров провів аналіз роботи 

компанії у 2012 році та представив плани роботи на 2013 рік

С. О. Вінокуров
ПАТ «Укртрансгаз»

Динаміка зміни витрат природного газу на власні потреби

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-технічні 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%
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Виробничі затрати компанії у 2012 році 

склали 15,3 млрд грн.

У минулому році ми домоглись значного 

скорочення обсягів споживання природ-

ного газу на наші виробничі потреби. Ми 

скоротили їх на 37%. 

Таким чином, порівняно з 2011 роком 

витрати зменшились на 1,7 млрд грн (або на 

9,5%), що пов’язано із зменшенням витрат 

на природний газ для технологічних потреб 

на 1,6 млрд грн та електроенергію – на 

0,1 млрд грн. 

Очікуване виконання капітальних інвес-

тицій за перший квартал поточного року 

складає більше 113 млн грн. 

Окремих інвестицій потребують підземні 

сховища газу – це наше майбутнє. 

Чистий прибуток компанії у 2012 році 

склав 497,3 млн грн. 

За 12 місяців 2012 року рівень оплати за 

транспортування природного газу спожи-

вачам України склав 104%. 

У минулому році компанія виплатила 

2,7 млрд грн податків, мита та обов’язкових пла-

тежів до бюджетів усіх рівнів. Заборгованість 

перед бюджетом у нас відсутня. 

Виконання програми капітального будів-

ництва у 2012 році характеризувалися таки-

ми показниками: 

– обсяг капітальних вкладень становив 

872 млн грн;

– введення в експлуатацію основних 

фондів склало 856 млн грн.

Зокрема за 2012 рік було введено в екс-

плуатацію такі об’єкти:

– реконструкція КЦ-1 Пролетарсь ко-

го ПСГ – основні фонди 104 млн грн.; 

– вузол підключення газопроводу 

«Армянськ – Джанкой» з облаштуванням 

камери запуску очисного пристрою на 

ГВС «Червоний Чабан» – основні фонди 

87 млн грн. 

– газопровід-відвід і ГРС до м. Білогірськ 

– основні фонди 88 млн грн. 

Власним підрядом у 2012 році викона-

но будівельні роботи загальною вартістю 

754 млн грн, що становить 104% від запла-

нованого.

Лінійна частина
У 2012 році проведено капітальний ремонт 

153,9 км лінійної частини магістральних 

газопроводів (заміна труби). Для усунення 

дефектів труби, виявлених після внутрішньо-

трубної дефектоскопії, було встановлено 

189 муфт.

Економія газу з використанням нових 

методів і технологій ремонту склала при-

близно 255,2 млн м3.

Компресорні станції
За 2012 рік проведено всі 11 запланованих 

комплекси планово-профілактичного обсте-

ження обладнання компресорних станцій. 

Проведено 42 планові зупинки компресор-

них станцій з проведенням вогняних робіт. 

У минулому році відремонтовано 46 

газо перекачувальних агрегатів на суму 

971,3 млн грн, у тому числі на запчастини 

використано 851,6 млн грн. 

На заводах-виробниках виконано ремон-

ти 10 газотурбінних двигунів (блоків) різних 

типів на суму 49 млн грн. 

Сертифікація виробництва
У березні 2012 року ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

отримало сертифікати відповідності інте-

грованої системи менеджменту вимогам 

міжнародних стандартів ISO 9001: 2008, ISO 

14001: 2004, OHSAS 18001: 2007.

Наявність міжнародно визнаних сертифі-

катів, перш за все, мають надати компаніям-

партнерам (Росія, Німеччина, Франція, 

Словаччина, Польща, Угорщина, Італія, 

Туреччина, Румунія та інші) обґрунтоване 

підтвердження того, що ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

– надійний партнер, який гарантує вико-

нання контрактних зобов’язань та забезпе-

чує ефективність та безперебійність роботи 

газотранспортної системи України. 

Розроблення, впровадження і серти-

фікація інтегрованої системи управління 

компанією є важливим етапом поліпшення 

діяльності та удосконалення єдиної політи-

ки управління та розуміння її на усіх рівнях.

Охорона праці
За 2012 рік філіями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

виконано 86% від запланованих комплек-

сних заходів з охорони праці. Вони були 

спрямовані на доведення умов і безпеки 

праці до нормативних вимог на загальну 

суму 27,6 млн грн, дали можливість поліп-

шити умови праці для 4024 працюючих, у 

тому числі для 527 жінок. 
Своєчасно здійснювалось медичне 

обстеження співробітників, вартість якого 

склала 1,4 млн грн. 

Мені приємно повідомити, що на об’єктах 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у 2012 році категорій-

них аварій не зафіксовано. 

Середня заробітна плата
Головний показник – це рівень заробітної 

плати, включаючи і основну заробітну плату та 

компенсації, надбавки, премії, які передбачені 

умовами Колективного договору. 

У 2012 році порівняно з 2011 роком 

заробітна плата штатних працівників скла-

ла 6 816 грн, що на 769 грн, або на 12,7% 

більше рівня середньої заробітної плати 

попереднього року. 

Соціальні цілі
На соціальні цілі у 2012 році було спрямо-

вано 335 млн грн. На соціальні пільги за 

Колективному договором – 308,9 млн грн, у 

тому числі використано на соціальну допо-

могу та виплати: 

– на оздоровлення – 200,2 млн грн;

– одноразова допомога за сімейними 

обставинами – 10,2 млн грн;

– непрацюючим пенсіонерам, ветеранам 

– 26,8 млн грн;

– інші види соціальної допомоги та 

виплати – 71,7 млн грн.

У 2012 році було оздоровлено 1567 

дітей працівників підприємства на суму 

7,0 млн грн. На оплату медичного обслуго-

вування та лікування працівників викорис-

тано 2,1 млн грн. 

Профспілковим організаціям на куль-

турно-масову та спортивну роботу виділено 

13,9 млн грн. 

У 2012 році на квартирному обліку та 

контрольних списках стояло 1914 чоло-

вік. Надано для співробітників за рахунок 

компанії 72 квартири загальною площею 

6,9 тис. м2. 

Розподілено 42 квартири в перероб ле-

ному під житловий будинок готелі «Дружба» 

по вул. Горбачевського, 3 в м. Івано-Фран-

ківську.

Плани роботи ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» на 2013 рік
На 2013 рік заплановано обсяг капітальних 

інвестицій на рівні 1,9 млрд грн, а також вве-

дення основних фондів на суму 2,0 млрд грн. 

Валовий прибуток по ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

відповідно до плану на 2013 рік складе 

близько 1,7 млрд грн, що на 0,3 млн грн 

менше за факт 2012 року, але на 0,3 млрд грн 

більше факту 2011 року. 

Валовий прибуток буде сформовано за 

рахунок таких видів діяльності: 

– від транспортування природного газу 

– валовий прибуток складе 2,5 млрд грн;

– послуги з підземного зберігання – 

валовий збиток 0,8 млрд грн. 

Фонд оплати праці штатних праців-

ників в 2013 році заплановано в розмірі 

2 220 млн грн. Виходячи з фінансових мож-

ливостей ПАТ «УКТРАНСГАЗ» розмір серед-

ньомісячної заробітної плати буде збіль-

шено на 404 грн або на 6,0% порівняно 

з відповідними фактичними показниками 

2012 року. 

Підводячи підсумок вищесказаного, хотів 

би підкреслити, що компанія докладає усіх 

зусиль для виконання зобов’язань перед 

колективом та подякувати всім працівникам 

Укртрансгазу за вашу важку та сумлінну 

працю. 

Впровадження системи 
ERP SAP є одним із 
найбільших успіхів нашої 
компанії у 2012 році 
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Відкрив галузеву конференцію голова 

правління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Сергій 

Вінокуров, який у своєму виступі під-

вів підсумки роботи компанії за минулий 2012 

рік та окреслив основні тенденції, що сто-

суються виробничих програм, економічних 

питань і соціальної політики. 

Зокрема Сергій Вінокуров відзначив, що 

колектив ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», як і в попе-

редні роки, з честю виконав всі непро-

сті завдання, які стояли перед компанією. 

Особливо в час, коли обсяги транспортуван-

ня газу всередині країни і об’єми транзиту 

природного газу через територію України в 

2012 році були нижчими за показники попе-

реднього року. 

Керівник компанії підкреслив, що у під-

земні сховища було закачано 13,4 млрд м3, що 

на 2,8 млрд м3 (або на 26,1%) більше об’єму 

закачування природного газу в 2011 році, це 

дало змогу повністю забезпечити потреби 

споживачів.

Було відзначено також злагоджену роботу 

колективу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» зі скорочен-

ня обсягів споживання природного газу на 

виробничо-технологічні потреби, як за раху-

нок скорочення надходження газу в систему, 

так і завдяки ефективним діям та системній 

роботі, спрямованій на енергозбереження і 

скорочення технологічних втрат. 

Сергій Вінокуров окремо зупинився на 

найбільш важливих подіях 2012 року в житті 

компанії. 

З метою підвищення надійності забезпе-

чення України природним газом ПАТ «УКР-

ТРАНСГАЗ» провів переговори з низкою зару-

біжних газових компаній з питань технічної 

можливості постачань газу з диверсифікова-

них джерел. 

У 2012 році обсяг капітальних інвестицій 

компанії становив на 10% більше, ніж у попе-

редньому році.

За рахунок впровадження автоматизованої 

системи управління SAP ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

стало першим вітчизняним енергетичним під-

приємством, яке перейшло до промислової екс-

плуатації широкомасштабної автоматизованої 

системи управління виробничою діяльністю.

Завдяки наполегливості і професіоналізму 

команди впровадження SAP систему було під-

готовлено до впровадження у заплановані тер-

міни, що в черговий раз підтвердило здатність 

співробітників нашої компанії бути результатив-

ними і ефективними в досягненні поставлених 

цілей. Голова правління звернув увагу присутніх 

на високий показник оплати за транспортуван-

ня природного газу споживачам України. 

Крім того, у 2012 році компанія заплатила 

2,7 млрд грн податків, зборів і обов’язкових 

платежів до бюджетів всіх рівнів. Заборгова-

ність за платежами до бюджету – відсутня.

У минулому році на об’єктах ПАТ «УКР ТРАНС-

ГАЗ» категорійних аварій не зареєстровано.

«Мені хочеться сподіватися, що, якою б не 

була зовнішня кон’юнктура в нинішньому році, 

колектив Укртрансгазу, як і в минулі роки, з 

честю виконає всі покладені на нього вироб-

З оптимізмом у майбутнє
У Києві 11 квітня поточного року в актовій залі апарату управління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

пройшла конференція працівників компанії, на якій було схвалено проект Колективного 

договору на 2013-2015 рр.

В. В. Гончаров
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»

Голова правління ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Сергій Вінокуров (зліва) 
під час виступу на конференції працівників компанії
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ничі завдання», – сказав Сергій Вінокуров, 

пообіцявши і далі поступово поліпшувати 

соціальні гарантії для співробітників компанії.

Голова Ради голів профспілкових організа-

цій ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Богдан Бабій від імені 

делегатів конференції висловив подяку адміні-

страції компанії, в особі Сергія Вінокурова, за 

виконання попереднього Колективного дого-

вору 2010-2012 рр. 

Богдан Бабій у своєму виступі окремо 

зупинився на питаннях заробітної плати, 

соціальної допомоги та житлозабезпечення. 

Середня заробітна плата штатних працівників 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» становила 6816 грн, в 

тому числі працівників основного виробни-

цтва 6962 грн. Таким чином, фактична заробіт-

на плата за 2012 рік порівняно з відповідними 

періодами минулого року зросла на 12,7%, в 

тому числі працівників основного виробни-

цтва на 14,1%. 

Також виступаючий зазначив, що протягом 

минулого року відбулось зменшення майже у 

2,5 разу кількості штатних працівників, поса-

довий оклад яких становить менше 3000 грн. 

Також повною мірою було виконано забез-

печення коштами профспілкових організацій 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» проведення культурно-

масової, фізкультурної роботи та придбання 

путівок для дітей працівників і непрацюючих 

пенсіонерів. 

Від делегатів конференції виступив голо-

ва профспілкового комітету УМГ «ЧЕРКАСИ-

ТРАНСГАЗ» Валерій Тар та ковський, який подя-

кував адміністрації ПАТ «УКР ТРАНСГАЗ» та 

окреслив коло невирішених питань.

На його запитання аргументовано відповів 

заступник голови правління ПАТ «УКР ТРАНС-

ГАЗ» Георгій Дзюбенко.

Також на конференції працівників компа-

нії був присутній голова Центральної ради 

голів профспілкових комітетів працівників 

нафтогазової промисловості Володимир 

Дмитришин, який у своєму виступі відмі-

тив, що адміністрація ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

виступає міцним гарантом прав колективу 

компанії. 

У роботі конференції взяли 
участь більше 90 делегатів, 
серед них керівництво 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», 
профспілкові лідери, 
представники трудових 
колективів структурних 
підрозділів і філій 
компанії. Також були 
присутні представники 
НАК «Нафтогаз України», 
Центральної ради голів 
профспілкових комітетів 
працівників нафтогазової 
промисловостіЗаступник голови правління 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Георгій Дзюбенко 
відповідає на запитання делегатів 
конференції

Делегати конференції під час прийняття проекту Колективного договору ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2013-2015 рр.
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Відкрив конференцію голова правління 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Сергій Вінокуров, 

який у вітальній промові підкрес-

лив необхідність проведення регулярного 

діалогу між Укртрансгазом, як компанією-

транзитером, і країнами-імпортерами й екс-

портерами блакитного палива на сході та 

заході. Керівник Укртрансгазу підкреслив 

важливість обміну останніми науковими роз-

робками і технологіями у галузі ремонту газо-

проводів, підвищення економічності роботи 

компресорних станцій, а також торкнувся 

багатьох інших питань, що є однаково важли-

вими для всіх компаній-транзитерів на євро-

пейському континенті. «Ми напрацювали з 

нашими фахівцями значний досвід, маємо 

ряд унікальних розробок в різних галузях та 

із задоволенням поділимось з вами нашими 

ноу-хау, а також послухаємо ваші доповіді», 

– сказав Сергій Вінокуров, пообіцявши, що 

ПАТ «УКР ТРАНСГАЗ» тепер проводитиме поді-

бні наукові конференції щорічно.

Головний інженер Укртрансгазу Ігор 

Лохман ознайомив учасників конференції 

із стратегією модернізації газотранспортної 

системи України, способами підвищення її 

ефективності і забезпечення надійності тран-

зиту блакитного палива по Ужгородському і 

Балканському напрямках.

Основними елементами стратегії модер-

нізації газотранспортної системи (рис. 1) є 

єдина технічна політика та комплексні рішен-

ня, переоцінка ефективності, продовження 

діалогу щодо «гарантій транзиту», застосу-

вання прогресивних технологій та моделей 

управління виробництвом, поліпшення інвес-

тиційного клімату. 

Директор департаменту транспортування 

газу Ігор Бурак підкреслив, що надійність магі-

стральних газопроводів – ключовий чинник 

трубопровідного транспорту газу. За його сло-

вами, на сьогоднішній день ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

експлуатує 38,9 тис. км газопроводів і 1458 

ГРС, з них половина газопроводів і практично 

третина ГРС мають чималий вік. 

Працівники Укртрансгазу проводять необ-

хідний комплекс робіт з технічного обслуго-

вування, технічного діагностування і ремонту 

устаткування об’єктів магістральних газопро-

водів. З 2008 по 2012 рік на об’єктах ПАТ «УКР-

Через модернізацію до підвищення 
надійності та ефективності
У середині березня 2013 року в м. Яремче пройшла міжнародна конференція «Надійність 

та ефективність газотранспортних систем», організована ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». В її роботі 

взяли участь більше 150 делегатів з провідних нафтогазових компаній Росії, Німеччини, 

Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Туреччини, Молдови та України, які обмінялись досвідом 

експлуатації та модернізації газотранспортної інфраструктури

М. О. Кухар
М. Л. Білявський
канд. техн. наук
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
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ТРАНСГАЗ» категорійних аварій, пожеж і над-

звичайних ситуацій техногенного характеру 

не було, що свідчить про нормальний стан 

промислової безпеки газотранспортної сис-

теми України.

Щорічно лінійно-експлуатаційні служби 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» виконують комплексні 

корозійні обстеження від п’яти до семи тисяч 

кілометрів газопроводів. Згідно з результатами 

їх досліджень, захищеність лінійної частини 

магістральних газопроводів становить 98,7 %. 

Загальна протяжність ділянок, на яких потенці-

ал корозійного захисту не досягає нормативних 

значень, – близько 458 км. Основні причини 

відсутності такого рівня захищеності – незадо-

вільний стан ізоляційного покриття через його 

старіння та зловмисні пошкодження засобів 

електрохімзахисту сторонніми особами. 

Проблема збереження устаткування засо-

бів електрохімзахисту та своєчасне реагу-

вання на зникнення напруги вирішується за 

допомогою укладання кабельних ліній елек-

тропередач замість повітряних та застосу-

вання захисних укриттів установок катодного 

захисту. Цьому сприятиме прийняте в 2012 

році рішення про впровадження типової тех-

нології автоматизованої системи управління 

засобами електрохімзахисту.

Також у 2012 році було підписано договір 

на постачання двох мобільних компресорних 

установок виробництва LMF для ремонтних 

робіт на лінійній частині магістральних газо-

проводів з мінімальним стравлюванням при-

родного газу. Їх використання дасть змогу 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» вже з 2014 року зменши-

ти виробничо-технологічні витрати газу на 

10—15 млн м3 за рік і внести посильний вклад 

у боротьбу з глобальним потеплінням. 

Важливою складовою будь-якої газотран-

спортної системи є газорозподільні станції. 

Надійне забезпечення кінцевих споживачів 

необхідними обсягами природного газу із 

заданими параметрами – одне з пріоритетних 

завдань і для Укртрансгазу. Тому в компанії 

активно займаються завданнями підвищення 

ефективності і надійності роботи устаткування 

ГРС, зменшенням експлуатаційних витрат на 

обслуговування, підвищенням рівня автома-

тизації і контролю технологічних процесів, які 

проходять на газорозподільних станціях. 

Для цього було створено концепцію ство-

рення автоматичних газорозподільних стан-

цій, в рамках якої було розпочато розроблен-

Протягом двох робочих 
днів конференції 
пройшло п’ять сесій, на 
яких було заслухано 27 
доповідей, з них 20 – від 
закордонних гостей. Теми 
виступів було присвячено 
питанням підвищення 
ефективності експлуатації 
газотранспортних 
систем, модернізації 
її основних об’єктів, 
підземному зберіганню 
газу, диспетчерському 
управлінню та досвіду 
реалізації системи SAP 

Рис. 1. Стратегія модернізації газотранспортної системи

Стратегія модернізації 
газотранспортної 

системи

Зниження собівартості 
транзиту

Комплексні рішення Гарантія надійності

довговічність

безвідмовність

оптимізація

сучасна техніка

прагматичний підхід

ефективне управління

зниження 
енергозатрат

зниження 
експлуатаційних 

затрат

Антон Зеленай, 
директор технічного центру Eustream a.s. (Словаччина)

З українськими колегами ми давно працюємо разом, але зустрі-

чаємось не так часто. У доповідях, які на цій конференції було 

представлено, я знайшов для себе багато цінного. 

Пройшовши шлях від працівника лінійної частини до керів-

ника центру формування технічної політики, зазначу, що для 

мене цікавим є все, що було озвучено на цій конференції. Хотів 

би особливо підкреслити роль інформаційних технологій в роз-

витку наших компаній – без них ми не зможемо розвиватись!

Голова правління 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
Сергій Вінокуров 
відкриває конференцію
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ня та впровадження типових автоматичних 

блоково-модульних ГРС продуктивністю 5, 10 і 

30 тис. м3/год, а також мобільних автоматичних 

ГРС сумарною продуктивністю 300 тис. м3/год.

З доповіддю виступив директор філії «Укр-

газтехзв’язок» Віталій Волосецький, який 

проаналізував успішне впровадження систе-

ми SAP ERP у виробничий процес ПАТ «УКР-

ТРАНСГАЗ».

Віталій Волосецький також провів на кон-

ференції презентацію перших результатів 

впровадження глобального геоінформаційно-

го програмного продукту для української ГТС.

У процесі успішної реалізації проекту з 

розгортання SAP в компанії було прийня-

то рішення про пробну реалізацію прооб-

разу MES-системи на пілотній ділянці газо-

проводів «Уренгой – Помари – Ужгород» 

і «Прогрес» між компресорними станціями 

«Богородчани» і «Воловець». Метою проекту 

було створення прототипу єдиної інформа-

ційної технологічної системи, яка покликана 

проводити збирання, зберігання, агрегацію 

технологічної інформації і бути інтелекту-

альним джерелом даних для ERP-системи 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

Спеціалізоване прикладне програмне 

забезпечення MES займає положення між 

ERP і системами автоматизації для вирішен-

ня завдань синхронізації, координації, ана-

лізу і оптимізації випуску продукції в рамках 

певного виробництва. Використання MES дає 

можливість значно підвищити фондовіддачу 

технологічного устаткування.

Завдання MES в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

включає: 

Рис. 2. Заходи із забезпечення надійності та ефективності ГТС

Оптимізація Модернізація
Ремонт та технічне 

обслуговування

Заходи iз забезпечення 
надійності та ефективності ГТС

максимальне 
використання 

електроприводних 
ГПА

удосконалення рівня 
диспетчеризації

застосування 
автоматизованих 

систем управління

модернізація приводів
ГПА з підвищеним ККД

заміна регенераторів 
циклового повітря

модернізація 
повітрозабірних 

пристроїв та АПО 
масла

застосування 
електростартерів 

замість 
турбодетандерів

застосування 
частотних регуляторів

на АПО газу

удосконалення систем 
технічної діагностики

удосконалення 
системи ремонтів та 

технічних оглядів

оптимізація систем 
управління 

(впровадження MES та 
ERP)

скорочення витрат 
газу

Головний інженер ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 
Ігор Лохман (другий зліва) під час свого виступу 
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1) активацію виробничих потужностей на 

основі детального поопераційного плануван-

ня виробництва; 

2) відстежування виробничих потужностей. 

Збирання інформації, пов’язаної з виробни-

цтвом від систем автоматизації виробничого 

процесу, давачів, устаткування, персоналу та 

програмних систем; 

3) відстежування і контроль параметрів 

якості; 

4) забезпечення персоналу і устаткування 

інформацією, необхідною для початку проце-

су виробництва; 

5) встановлення зв’язків між персоналом і 

устаткуванням в рамках виробництва;

6) встановлення зв’язків між виробництвом, 

постачальниками і споживачами. 

Інформативним та не менш цікавим був 

виступ начальника управління експлуата-

ції і реконструкції компресорних станцій 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Богдана Максимчука. 

Виступаючий підкреслив, що особливу увагу 

в компанії приділяють питанням ефектив-

ної експлуатації компресорних станцій, які 

з точки зору забезпечення надійної робо-

ти магістральних газопроводів, є ключовим 

фактором.

Враховуючи власний досвід експлуатації 

компресорних станцій, в компанії було виділе-

но основні напрямки із забезпечення надійної 

та ефективної роботи газотранспортної систе-

ми (рис. 2), в тому числі: 

1) будуються нові компресорні цехи замість 

фізично та морально застарілого устаткуван-

ня. Застосовуються сучасні високоефективні 

зразки газокомпресорної техніки, раціональні 

компонувальні рішення, забезпечується якіс-

но новий рівень автоматизації. Окрема увага 

приділяється опрацюванню варіантів рекон-

струкції з використанням електроприводних 

ГПА, аналізуються можливості застосування 

дослідних взірців техніки;

2) проводиться заміна або реконструкція 

ГПА з використанням більш надійніших та 

ефективніших приводів, газових компресорів, 

допоміжних систем. 

Іноземні гості, зокрема делегати зі Сло вач-

чини, розповіли про вплив «Північного пото-

ку» на роботу газотранспортної системи своєї 

країни, а також про підвищення екологічності 

транзиту блакитного палива, а представни-

ки Чеської Республіки поділились провідним 

досвідом підвищення ефективності роботи 

власної газотранспортної системи за рахунок 

оптимізації режиму роботи газоперекачуваль-

них агрегатів на основі єдиної комп’ютерної 

моделі управління ГТС.

Окрім пленарних засідань, учасники кон-

ференції побували на компресорній станції 

«Богородчани» Управління магістральних 

газопроводів «Прикарпаттрансгаз». 

Учасники міжнародної конференції «Надійність та ефективність газотранспортних систем»

КОНФЕРЕНЦІЇ

Іван Гарчу, начальник виробничо-експлуатаційного відділу 
МРАТ «Молдовагаз» 

Організація конференції пройшла на високому рівні, починаю-

чи від прийому гостей, розміщення в комфортабельних номе-

рах і закінчуючи проведенням самої конференції. Приємно 

здивувала чітка градація сесій конференції за блоками питань. 

Особисто для мене достатньо цікавим у цій конференції 

були виступи, пов’язані з питаннями скорочення виробничо-

технологічних втрат на об’єктах газотранспортної системи. 

Прослухавши доповіді учасників конференції, хочу відміти-

ти, що нам є чому повчитись. 

Ігор Лохман, головний інженер ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

Приємно, що закордонні колеги прийняли наше запрошення і 

приїхали не просто відвідати конференцію, а стати її активними 

учасниками. Було представлено вагомі доповіді, які для нас є 

цікавими та актуальними, з них ми почерпнули багато цінної 

інформації. Ця конференція ще раз підтверджує, що нам є куди 

розвиватись. Але в той же час ми теж розповіли багато цікавої 

науково-технічної інформації, а також представили основні 

стратегічні плани. 

Приємно, що нам вдалось завдяки підтримці керівництва 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» відродити добру традицію проведення 

міжнародних науково-технічних конференцій. До цього момен-

ту ми відчували дефіцит в обміні досвідом з нашими закордон-

ними колегами, які займаються аналогічними виробничими 

завданнями. 
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З 
того часу, як Україна здобула незалеж-

ність, Е.ОН Рургаз АГ тісно співпрацює 

з українською газовою галуззю. Понад 

двадцять років у рамках щорічних програм 

співпраці ми обговорювали теми, пов’язані з 

технікою транспортування природного газу, 

його зберіганням та управління цими про-

цесами. Ми обмінювалися різними ноу-хау, 

досвідом у газовій галузі, підходами в адаптації 

до європейських норм та стандартів і, таким 

чином, вносили свій вклад у стабільне поста-

чання українською газотранспортною систе-

мою російського природного газу до Західної 

Європи. Через виробничі контакти між наши-

ми фахівцями зав’язувалася дружба.

9 січня 1993 року представництво тодіш-

ньої Е.ОН Рургаз АГ було акредитовано при 

Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків 

України. Воно було наріжним каменем та спо-

лучною ланкою успіху нашого співробітни-

цтва.

Якою ж є історія німецьких газовиків, що 

так довго співпрацюють з українськими коле-

гами?

У 1926 році керівники вугільної та сталевар-

ної промисловості Рурської області на заході 

Німеччини вирішили більше не спалювати 

коксовий газ, або так званий міський газ, який 

утворюється у процесі виробництва коксу, а 

збирати його через системи трубопроводів і 

постачати для потреб міст та промисловості. 

Так і народилася майбутня Рургаз АГ.

Першими клієнтами стали і нинішні 

компанії, такі як Байєр АГ, Маннесман АГ, 

ТиссенКруп АГ, а також Хенкель КГаА. До 

числа міст приєдналися Ганновер, Ессен, 

Ремшайд, Золінген, Лангенфельд, пізніше 

Кельн та Дюссельдорф. 

Всього через п’ять років після створення 

компанія Рургаз АГ стала найбільшим газопос-

тачальником Веймарської Республіки, мала 

трубопровідну мережу завдовжки 933 км і 26 

коксових заводів-постачальників, які подавали 

до мережі близько 800 млн м3 коксового газу. 

У 1933 році постачання газу вперше пере-

ступило межу в 1 млрд м3.

У 1935 році компанія Рургаз АГ підтри-

мала демонстраційний виїзд автобуса, який 

працював на газі, за маршрутом від Ессена до 

Кенігсберга завдовжки близько 2370 км, допо-

магаючи таким чином закріпити успіх газу в 

якості палива для автомобілів.

Наприкінці тридцятих років у Німеччині 

почалася епоха індустріального використання 

природного газу, після відкриття родовища 

газу поблизу північного німецького містеч-

ка Бентгайм та будівництва 75-кілометрового 

газопроводу до хімічного заводу Гюльс. Плани 

з подачі природного газу від родовища до 

мережі Рургазу зруйнувалися, оскільки з 

початком Другої світової війни для цього не 

вистачало ні коштів, ні матеріалів. 

У роки війни трубопровідній мережі 

Рургазу було нанесено близько 400 значних 

ушкоджень після бомбардування англо-

американськими повітряними силами навес-

ні 1945 року. З 51 коксового заводу тільки 

три були здатні подавати газ. Постачання газу 

майже повністю припинилося. І тільки в 1949 

році після реконструкції своєї трубопровідної 

мережі та з початком роботи коксових заводів 

Рургаз АГ з продажу газу досягнув рівня 1938 

року, а саме 2,6 млрд м3.

Із введенням в експлуатацію у 1954 році 

першого європейського газосховища у водо-

носному пласті та із завершенням будівни-

цтва заводу для повної газифікації кам’яного 

вугілля в Дорстені у 1955 році Рургаз здійснив 

перехід від розподільника газу до постачаль-

ника, задовольняючи піковий попит у зимовий 

період без серйозних проблем і все більше 

звільняючи себе від підприємств гірничови-

добувної промисловості з їхніми коксовими 

заводами.

У кінці п’ятдесятих років на тлі першої 

вугільної кризи та зростаючої конкуренції з 

нафтовою галуззю Рургаз був змушений роз-

робити нову стратегію.

З 1959 року Рургаз АГ поєднує німецький 

природний газ з власновидобутим коксовим 

газом у Дорстені для задоволення пікового 

попиту. У 1960 році Рургаз мав 1,6 млрд м3 при-

родного газу за контрактом.

У 1966 році перший голландський при-

родний газ надійшов до мережі Рургазу, після 

чого значна частина місцевих газових мереж, 

а також домашнє устаткування та промислові 

печі почали переобладнуватися на викорис-

тання природного газу. У 1968 році Рургаз 

досягає рівня продажу природного газу в 

11 млрд м3, а у наступному році частка про-

дажу природного газу вперше перевищила 

частку продажу коксового газу.

У 1973 році перший радянський при-

родний газ надійшов до мережі Рургаз АГ 

в Баварії. Контракти з Союзнафтоекспортом 

від 1970 року, постачання труб компанією 

Маннесман та обладнання для компресорних 

станцій, кредитна угода в 1,2 млрд нім. марок 

для будівництва трубопроводу «Союз» були 

важливими кроками для пом’якшення кон-

флікту Схід – Захід.

У зв’язку зі зростаючими потребами при-

родного газу для промисловості та приватно-

Прощання і новий початок
Представництво Е.ОН Рургаз АГ у Києві зачинило свої двері і відкрило їх як представництво 

E.ОН Глобал Коммодітіз СЕ. Колишній голова Е.ОН Рургаз АГ у Києві, нині голова представництва 

E.ОН Глобал Коммодітіз СЕ, Гільмар Енке подає історію становлення газової галузі в Німеччині, а 

також розкриває характер взаємин німецьких і українських газовиків

Гільмар Енке
Представництво Е.ОН Глобал 
Коммодітіз СЕ у Києві



ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | №2(80) 2013 21

ГАЗОВІ КОМПАНІЇ ЄВРОПИ

го сектору швидкими темпами розвивалася 

газова мережа Рургазу, а також спільні тран-

зитні проекти з італійською компанією SNAM 

(TENP) і Газ де Франс (MEGAL). Імпорт природ-

ного газу з Нідерландів і Радянського Союзу 

постійно збільшувався.

У 1977 році перший імпортний норвезький 

природний газ потрапив на німецьке узбе-

режжя Північного моря, імпорт газу з Данії та 

Великобританії прийшов трохи пізніше.

Для 1990-х і 2000-х років був характер-

ним подальший, більш швидкий, тріумфальний 

рух природного газу в Європу. Коксовий газ 

відігравав лише другорядну роль для забез-

печення окремих промислових споживачів. 

Цей період також характеризувався значними 

політичними змінами на континенті, шляхом 

зміцнення європейської інтеграції та розши-

рення ЄС.

У той же час характерними були значні 

зміни нормативно-правової бази у сфері енер-

гетики, особливо на газовому ринку. Ці чинни-

ки, а також посилення конкуренції, змусили 

всі енергетичні компанії вжити заходів для 

зміцнення своїх позицій на цьому ринку. На 

початку 2003 року Рургаз АГ ввійшов до кон-

церну Е.ОН і з 1 липня 2004 року отримав 

назву Е.ОН Рургаз АГ.

Фінансово-економічна криза у 2008 році, 

перенасичення скрапленим газом європей-

ського газового ринку і подальше посилення 

конкуренції та лібералізації ринку вимагало 

від енергетичних компаній нової хвилі реак-

ції на ці зміни, щоб бути конкурентоспромож-

ними навіть після 2015 року. Концерн Е.ОН 

відразу прийняв цей виклик. Скорочення 

витрат, перетворення структур на більш ком-

пактні та ефективні і, таким чином, більш 

потужні – всі це привело до створення про-

грами з реструктуризації концерну. У зв’язку 

з цим відбувалися також значні зміни в Е.ОН 

Рургаз АГ.

На початку травня частини концерну, що 

займаються газом у Ессені та торгівлею у 

Дюссельдорфі перейдуть до нового підприєм-

ства шляхом злиття. Новостворене підприєм-

ство Е.ОН Глобал Коммодітіз СЕ з самого почат-

ку охопить в глобальному масштабі ринки 

майбутнього. Таким чином утвориться нове 

підприємство, яке в результаті буде чимось 

більш якісним, ніж просто злиттям Рургазу 

та Трейдінгу. Я впевнений у тому, що компа-

нія буде мати гарну міжнародну репутацію, 

сформовану Рургазом протягом десятиліть, 

де на основі експертних знань фахівців було 

створено газову галузь не тільки у Німеччині, 

а також і в Європі.

Наша команда Е.ОН залишається, і як пред-

ставництво Е.ОН Глобал Коммодітіз СЕ буде 

підтримувати майбутню співпрацю між нашою 

компанією і українською газовою галуззю.

Е.ОН Глобал Коммодітіз СЕ, Національне акціо-

нерне товариство «Нафтогаз України» і Публічне 

акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» продо-

вжуватимуть науково-технічне співробітництво 

згідно з планом і в 2013 році.

Я хочу подякувати нашим українським дру-

зям від імені керівництва Е.ОН Рургаз АГ, моїх 

колег з Ессена і команди київського пред-

ставництва, а також особисто від себе за більш 

ніж 20-річну гостинність, підтримку і багато 

чудових годин проведених разом у праці і 

відпочинку!

Свою вдячність адресую, насамперед, газо-

викам у Києві, на газопроводах та компресор-

них станціях по всій Україні за їхню невтомну 

працю у вирішенні транзитних зобов’язань. 

Це стосується також багатьох інших людей в 

урядових установах, відомствах, наукових та 

освітніх організаціях, а також на підприєм-

ствах, з якими ми співпрацювали, чиї послуги 

та підтримка стали вагомим внеском у вико-

нання нашим представництвом своїх функцій 

протягом багатьох років за будь-яких погод-

них умов! 

Минулого року на основі 
Третього Енергетичного 
пакету Європейської 
комісії Е.ОН Рургаз продав 
свою газотранспортну 
систему. Всі технічні 
служби та фахівців було 
переведено в дочірнє 
підприємство концерну 
E.ОН – Е.ОН Нью Білд енд 
Текнолоджі

На знімку (зліва направо): Детлеф Вейлінг,
Ігор Лохман, Гільмар Енке підписують 
меморандум про співпрацю на 2013 рік
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Державним оператором газотран-

спортної системи Польщі є компанія 

«GAZSYSTEM S.A.». Вона була створе-

на у 2005 році як дочірнє підприємство PGNIG і 

передана у державну власність Польщі. 

Компанія управляє газотранспортною сис-

темою Польщі за винятком сегменту газо-

проводу «Ямал – Європа», який проходить 

польською територією. Ця ділянка належить 

компанії «Europol Gaz С.А.», власниками якої є 

ВАТ «Газпром» (48 %), PGNIG (48 %) та «Poland 

Gas-trading s.a».

Газопровід «Ямал – Європа» орієнтовано 

на постачання російського газу до Німеччини, 

яка залежна від газового імпорту на 84 %. 

Проектна потужність газопроводу становить 

32,9 млрд м3. 

До Німеччини газ, у тому числі російський, 

надходить через кілька інтерконнекторів 

газопроводами «Ямал – Європа» і «Північний 

потік», а також газопроводами, що поєднують 

родовища Північного моря. 

За даними «Reuters», польський оператор 

«GAZSYSTEM S.A.» веде будівництво нових 

газопроводів з сусідніми країнами. 

Зокрема, у 2011 році відкрито інтерконнек-

тор з Чехією, який розрахований на збільшен-

ня експорту газу до Німеччини.

«GAZSYSTEM S.A.» планує до 2018 року 

побудувати прямі газопроводи до Словаччини 

і Литви. З боку Словаччини інвестором висту-

пає національний оператор «Eustream». 

Будівництво газопроводу проводитиметь-

ся в рамках проекту створення інтегрованої 

мережі газопроводів в Центральній Європі та 

газового коридору «Північ – Південь». Вартість 

проекту будівництва газопроводу до Литви 

потужністю 4-5 млрд м3 за рік оцінюють в 

$ 350 млн. «GAZSYSTEM S.A.» також відновле-

но будівництво газопроводу «Baltic Pipe», роз-

рахованого на транзит газу в об’ємі 5 млрд м3. 

Будівництво було ініційовано в 2001 році ком-

ГАЗОВІ КОМПАНІЇ ЄВРОПИ

За два кроки до 
енергетичної незалежності
Якщо два-три роки тому Польща повністю залежала від монополії постачань російського газу, 

то вже зараз, за підтримки ЄС, вона реалізує низку проектів, націлених на диверсифікацію 

джерел і маршрутів постачання газу
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панією PGNiG, опісля проект було визнано 

неефективним і відновлено лише у 2007 році. 

Зараз балтійську магістраль орієнтовано на 

експорт газових надлишків, які можуть утво-

ритися на запроектованому LNG-терміналі. 

Вартість першого етапу будівництва «Baltic 

Pipe» оцінюється у $ 450 млн (€ 350 млн). 

Нині на розвиток газотранспортної системи 

Польщі і прилеглих систем виділено фінансові 

кошти, які не можуть зрівнятися з необхідни-

ми вкладеннями для будівництва розгалуже-

ної газотранспортної системи європейського 

коридору «Північ – Південь». У розпорядженні 

польського уряду для розвитку газотранспорт-

ної системи є близько $ 3,8 млрд. 

Для порівняння, будівництво «Північного 

потоку» потужністю 55 млрд м3 обійшлося 

Росії у $ 11,2 млрд.

Газовий кодекс Польщі
1 грудня 2012 року на території Польщі всту-

пив у законну силу Кодекс газотранспортної 

системи (Transmission Network Code (TNC), 

підготовлений місцевим оператором газо-

транспортної системи – компанією «Gaz-

system s.a.». 

Цей документ сприятиме лібералізації і 

розвитку польського ринку газу та гармо-

нізації принципів функціонування газотран-

спортної системи (ГТС) Польщі із стандартами, 

встановленими Європейськими операторами 

ГТС (European Network of Transmission System 

Operators for Gas (ENTSOG). 

Кодекс вводить систему оперативних інстру-

ментів для розвитку газового ринку в Польщі і 

реалізує рішення, викладені в Третьому енерге-

тичному пакеті. У ньому формалізовано мето-

дику роботи на газовому ринку Польщі. Тепер 

кожен учасник ринку може укласти рамкову 

угоду з GAZSYSTEM S.A., яка стане основою 

для виконання конкретних заявок. 

Введено поняття «віртуальна торгівля 

газом», що дає змогу продавати і купувати 

газ в ГТС, що сприятиме формуванню цін на 

основі ринкових принципів і гарантує повну 

конфіденційність і анонімність операцій. Це 

рішення дасть можливість учасникам ринку, 

включаючи кінцевих споживачів, продавати і 

купувати газ за цінами, які відповідають рівно-

вазі попиту і пропозиції.

Рішення, прийняті в Кодексі, приведуть до 

спрощення функціонування газового ринку, 

особливо щодо розподілу та зберігання газу. 

Сланцевий газ
Для вирішення європейського енергетично-

го питання розглядається перспективна роз-

робка нових газових родовищ, пов’язана з 

видобуванням природного газу на шельфі і 

нетрадиційних запасів сланцевого газу на вну-

трішніх територіях.

Розвідані шельфові родовища на території 

ЄС, зокрема в районі Північного моря, скоро-

чуються на тлі зростання загальноєвропей-

ського обсягу вжитку. Як альтернатива євро-

пейському газодобуванню в Північному морі 

розглядаються крупні сланцеві родовища на 

території Польщі, об’єми яких оцінюються в 

5300 млрд м3.

Для Польщі, залежної від газового імпорту 

на 65 %, ці родовища є ресурсом, здатним 

змінити структуру геополітичного впливу в 

Південно-Східній Європі.

ГАЗОВІ КОМПАНІЇ ЄВРОПИ

1 грудня 2012 року на 
території Польщі всту-
пив у законну силу Кодекс 
газотранспортної систе-
ми (Transmission Network 
Code (TNC), підготовлений 
місцевим оператором газо-
транспортної системи – ком-
панією «GAZ-SYSTEM S.A.»
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На сьогодні Польща виділила за договорами 

концесії для 22 компаній близько 90 ділянок 

під буріння, які покривають 30-40 % території 

всієї країни. За даними компаній, родовища 

сланцевого газу зосереджено на глибині 3 км. 

Вже нині за оцінками фахівців, Польща зможе 

видобувати лише 50 % заявлених об’ємів газу. 

Таке припущення висловив виконавчий дирек-

тор компанії «Bas Gas» Девід Месина, але навіть 

такий обсяг, на його думку, може істотно зміни-

ти акценти газового ринку Європи. 

Протягом 5-10 років Польща стане круп-

ним експортером газу в Європі, що входить 

в мережу ENTSOG (European Network of 

transmission system operators of gas – ред.), 

об’єднуючи таким чином 22 країни і 33 євро-

пейських оператори. Тому нині актуальним є 

питання перспективи розвитку європейських 

газових потоків, які здатні забезпечити екс-

порт газу з Польщі.

Сланцеві родовища Польщі діляться на два 

великі басейни – Балтійський і Люблінський. 

Дві області видобутку, очевидно, буде орієнто-

вано на різні ринки збуту, зокрема балтійський 

басейн на забезпечення потреб Балтійського 

регіону, а люблінський – на Центральну і 

Південно-Східну Європу, а також Україну.

Геологічні дані, що характеризують слан-

цеві родовища в Польщі, переважно невідо-

мі широкій громадськості. Поки доступними 

є лише результати попередніх геологічних 

досліджень. Експерти компанії «Eurogas» 

порівнюють Люблінський басейн з басейном в 

Південному Техасі – Eagle Ford Shale, де товщи-

на шару сланцю не перевищує 70 м. 

За даними «San Leon Energy», попередня 

розвідка в Балтійському басейні свідчить про 

масштабні запаси газу, що значно перевищу-

ють колишні оцінки, перш за все, це стосується 

району San Leon. На ділянці Nowa Sol спрогно-

зовано значні запаси нафти, що оцінюються в 

500 тис. баррелів нафтового еквіваленту.

Нині на цій ділянці проводиться розвідка 

перспективних шарів карбонового періоду 

на предмет вмісту газу. Значні перспективи 

видобутку пов’язані з районом Sylvia, де вияв-

лено запаси нафти в об’ємі 11,3 млн барелів. 

Запаси газового родовища Czarne оцінюють-

ся в 351 млн м3. 

Промисловий видобуток сланцевого газу в 

Польщі заплановано розпочати у 2016 році.

На більшості ділянок вже закінчено 

геолого-розвідувальні роботи, практично 

всі компанії приступають до буріння дослід-

них свердловин. Наразі увага приділяється 

формуванню газової інфраструктури, здатної 

забезпечити газовий експорт Польщі. У зв’язку 

з цим проводиться реформування газотран-

спортної системи Польщі і повна інтеграція в 

загальноєвропейську мережу. 

LNG-інфраструктура
Балтійський сегмент родовищ польського 

сланцевого газу буде, швидше за все, орієнто-

вано на експорт скрапленого газу. Просування 

подібної стратегії підтверджується не лише 

Динаміка споживання природного газу в Республіці Польща (2009 р.) 
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заявами представників «GAZSYSTEM S.A.», а й 

будівництвом великої кількості LNG-терміналів 

на території Північної Європи, орієнтованих 

на імпорт газу.

Перспектива
Безперечним фактом є те, що Польща в най-

ближче десятиліття стане експортером газу. 

При цьому газові потоки Польщі зараз не здат-

ні забезпечити необхідний рівень експорту 

сланцевого газу, щоб скласти реальну загрозу 

газовому експорту Росії.

Розвиток газотранспортної мережі Польщі 

та її об’єднання з іншими європейськими кра-

їнами в єдиний коридор «Північ – Південь» 

проводиться в умовах стислого бюджету. Не 

дивлячись на те, що стратегічні цілі газового 

коридору «Північ – Південь» чітко визначені, 

спостерігається невідповідність цілей і обсягів 

інвестицій. Це, перш за все, продиктовано аме-

риканськими реаліями, що стримують інвести-

ції в Європі. Енергетичні компанії скорочують 

свої ризики, враховуючи практично банкрот-

ство багатьох газосланцевих компаній США.

У той же час Польща може змінити дина-

міку попиту на російський газ. Це пов’язано 

не лише з промисловим видобуванням газу, 

а й з підготовчими діями, що ініціюються 

Євросоюзом в рамках програми енергетич-

ної безпеки. ЄС може спробувати встановити 

вплив над ключовими магістралями газового 

експорту Росії, що знаходяться за її кордоном, 

а саме, на території України, Молдови і країн 

Балтії.

Інтенсивний розвиток LNG-інфраструктури 

в Балтійському регіоні дає змогу перерозпо-

ділити попит скрапленого газу, що утворю-

ється, у бік російських постачань за умови 

перенесення експортного терміналу з району 

Баренцева моря в Балтійський регіон.

Ймовірніше експорт польського газу, насам-

перед в рамках локальної стратегії Польщі, 

буде спрямовано в країни «Вишеградської 

четвірки» (V4, англ. Visegrád Four – ред.), а саме 

до Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини.

У ролі перспективного покупця польського 

газу розглядається й Україна. На думку британ-

ського таблоїду «Independent», Польща може 

стати експортером не лише для європей-

ських країн, але і країн Балтії, а також України. 

При цьому наріжним каменем потенційних 

польсько-українських стосунків стане ціна на 

газ, яка не буде значно нижчою за вартість 

газу, що поставляється з Росії. 

Якщо розглядати структуру газових пото-

ків, то західноукраїнський сегмент укра-

їнської ГТС цікавить Польщу, яка підтримує 

курс повної євроінтеграції, і ЄС для замикання 

коридору «Північ – Південь». Контроль над 

західноукраїнським сегментом української ГТС 

передбачає досягнення відразу кількох цілей: 

для Польщі з’являється можливість експорту 

сланцевого газу через українські інтерконнек-

тори в Румунію, Угорщину і Словаччину без 

додаткових фінансових витрат на будівництво 

газових коридорів. 

Будівельний майданчик інфраструктури LNG-терміналу
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Проблема забезпечення надій-

ної експлуатації МГ давно відома 

та знайшла своє відображення в 

«Енергетичній стратегії України до 2030 року», 

в якій визначено необхідність капітального 

ремонту близько 22 229 км магістральних 

газопроводів. 

Ризик відмов та аварій на магістральних 

трубопроводах повинен бути зведений до 

нуля. Шлях до цього – своєчасний капіталь-

ний ремонт МГ.

Питання в тому, яким чином та з викорис-

танням якої технології можливо у найкоротші 

терміни виконати необхідні обсяги робіт з 

капітального ремонту лінійної частини МГ.

Розрахунки спеціалістів російської ком-

панії «Транснефть» показали, що для прове-

дення капітального ремонту магістральних 

нафтопроводів Російської Федерації ремонт-

ними колонами, оснащеними сучасною тех-

нікою загального призначення, знадобиться 

близько 80 років. Це надто тривалий термін. 

Звідси висновок, що без створення та вико-

ристання сучасної спеціалізованої техніки, 

розроблення раціональної технології, вирі-

шити цю проблему неможливо, у тому числі 

й в Україні.

Своєчасний, виконаний на високому рівні, 

капітальний ремонт магістральних трубопро-

водів здатен забезпечити значне подовження 

термінів їх безаварійної експлуатації. Це мож-

ливо здійснити шляхом розроблення науко-

во обґрунтованих технічних, технологічних 

та економічних рішень, реалізація яких дасть 

можливість вдосконалити існуючу та створи-

ти нову техніку та технологію для швидкого та 

безпечного ремонту діючих трубопроводів. 

Капітальний ремонт труби відбувається 

в траншеї або на її бровці з підйомом труби 

відносно лінії вихідного залягання та утри-

мання в потрібному положенні з допомогою 

трубоукладальників або ж додаткових опор. 

Останнім часом відпрацьовано технологію, 

коли труба, що ремонтується, утримується на 

лінії свого вихідного залягання за допомогою 

ґрунтових призм-перемичок, що спеціально 

для цього залишаються між двома сусідні-

ми котлованами з відкритою трубою, кожен 

завдовжки до 25 м [1].

Крокова система виконання робіт зумов-

лена необхідністю «жорстокого» зберігання 

нитки трубопроводу на лінії вихідного заля-

гання трубопроводу та повного виключення 

появи додаткових неконтрольованих напру-

жень в тілі труби під час її підіймання з ґрун-

тового ложа. 

Земляні роботи є обов’язковими в техно-

логії виконання ремонтних робіт на трубо-

проводі. Виконуються ці роботи традицій-

ною землерийною технікою – бульдозерами, 

екскаваторами, спеціальними електрични-

ми машинами для підкопування ґрунту під 

трубопроводами. Деякі роботи, виконання 

яких в обов’язковому порядку передбачено 

чинними будівельними нормами і прави-

лами [2] (наприклад, підбивання ґрунту під 

трубопроводами) як правило не викону-

ються зовсім, або виконуються вручну з 

очевидним порушенням вимог щодо їхнього 

виконання.

Ефективного обладнання для підкопуван-

ня коротких ділянок під трубопроводами чи 

для спорудження шурфів навколо трубопро-

водів до теперішнього часу не існувало.

У разі відсутності ущільнення ґрунту під 

відремонтованим трубопроводом цілком 

можливим є його осідання відносно лінії 

вихідного залягання після ремонту і, як наслі-

док, виникнення неконтрольованих напру-

жень та деформацій в тілі труби, що є абсо-

лютно не припустимим.

З цієї причини ремонт ділянок газопрово-

ду в зоні земляних призм-перемичок повинен 

проводитись не раніше ніж через 4-6 місяців 

після ремонту його основних ділянок. Цей 

термін зумовлений тривалістю необхідного 

природного ущільнення ґрунту в зонах вже 

виконаних робіт, що дає можливість виклю-

чити появу додаткових напружень та дефор-

мацій магістральних трубопроводів.

З метою забезпечення якісного виконан-

ня всього комплексу земляних робіт під час 

капітального ремонту МГ (особливо вибір-

ковим методом) з дотриманням вимог чин-

них норм і правил Конструкторське бюро 

«РЕТЕКС» виготовило, провело випробування 

Змінне робоче обладнання для 
одноківшового екскаватора 
Представлено універсальний комплект змінного обладнання для одноківшового гусеничного 

екскаватора, що призначений для виконання робіт з підкопування та ущільнення ґрунту 

під магістральними трубопроводами. Використання обладнання дає змогу швидко, якісно, 

з дотриманням вимог чинних нормативних документів одним екскаватором виконати 

весь комплекс земляних робіт під час вибіркового капітального ремонту магістральних 

газопроводів. Обладнання не має аналогів, сертифіковане, випускається серійно

М. В. Кучерук
канд. техн. наук
УМГ «Черкаситрансгаз»
О. М. Карпенко 
В. Д. Мусійко 
канд. техн. наук
«КБ «РЕТЕКС»
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та організувало серійне виробництво уні-

версального комплекту змінного робочого 

обладнання для одноківшового гусенично-

го екскаватора, використання якого дасть 

змогу одним екскаватором виконати прак-

тично весь комплекс земляних робіт у про-

цесі ремонту магістральних газопроводів Ду 

530-1420 мм.

Комплект змінного робочого обладнання 

складається з:

– обладнання для підкопування;

– обладнання для ущільнення;

– ковша;

– захоплювача;

– системи позиціонування та контролю.

Обладнання для підкопування вико-

ристовується під час видалення материково-

го ґрунту з-під газопроводу. 

Обладнання для ущільнення викорис-

товується для ущільнення ґрунту під газопро-

водом після його ремонту.

Ківш використовується для виконання 

земляних робіт під час відкриття газопроводу 

та засипання ґрунту в траншею перед вико-

ристанням обладнання для підкопування і 

ущільнення.

Захоплювач використовується для крі-

плення будь-якого з вищевказаних видів 

змінного обладнання до рукояті одноківшо-

вого екскаватора.

Система позиціонування та контролю 

використовується для убезпечення виконання 

робочих процесів обладнання в заданих режи-

мах та для відключення гідросистеми екска-

ватора під час виникнення нештатних ситуацій.

Обладнання може бути встановлено на 

повноповоротному гусеничному екскаваторі 

масою не менше 20 т з незначним доопрацю-

ванням гідравлічної системи базового екска-

ватора різних виробників. Промислову екс-

плуатацію обладнання налагоджено шляхом 

встановлення його на екскаваторі JCB JS 220. 

Використання комплекту змінного облад-

нання є, на наш погляд, найбільш доцільним 

у процесі виконання капітального ремон-

ту коротких ділянок магістральних трубо-

проводів або під час виконання аварійно-

відновлювальних робіт на трубопроводах. У 

таких випадках весь обсяг земляних робіт на 

трубопроводах може бути виконано з вико-

ристанням комплекту змінного обладнання.

Розробку шурфів для забезпечення вико-

нання діагностики ізоляційного покриття та 

тіла труби, відкриття трубопроводу, що підля-

гає вибірковому ремонту чи діагностуванню 

стану труби (ізоляційного покриття), спору-

дження необхідного бокового приямку біля 

трубопроводу може бути виконано екскава-

тором з використанням стандартного ковша.

Після цього екскаватор з встановленим на 

ньому обладнанням для підкопування ґрунту 

під трубою виконує видалення ґрунту з-під 

трубопроводу та розміщує його у боковому 

приямку (рис. 1).

Після виконання технологічних операцій 

очищення труби від старого ізоляційного 

покриття, ремонту тіла труби та зварних сти-

ків, нанесення нового ізоляційного покриття 

на поверхню труби підсипання розпушеного 

ґрунту з відвалу під трубу виконується екскава-

тором з використанням стандартного ковша.

Ущільнення ґрунту під відремонтованим 

трубопроводом, або ущільнення ґрунту під 

трубопроводом в зоні шурфа з метою виклю-

чення просідання труби в ґрунті відносно лінії 

вихідного залягання, виконується екскавато-

ром з встановленим на ньому обладнанням 

для ущільнення ґрунту під трубою (рис. 2).

Обладнання для підкопування ґрунту під газопроводами

Обладнання для ущільнення ґрунту під газопроводами 

Своєчасний, виконаний на 
високому рівні, капітальний 
ремонт магістральних 
трубопроводів здатен 
забезпечити значне 
подовження термінів їх 
безаварійної експлуатації
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Кінцеве засипання відремонтованого тру-

бопроводу мінеральним ґрунтом з відвалу 

виконується екскаватором з використанням 

стандартного ковша.

Видалення ґрунту з-під трубопроводу в 

приямок виконується екскаватором з вста-

новленим на ньому змінним обладнанням 

для підкопування ґрунту під трубопроводом 

шляхом суміщення швидкостей різання ґрун-

ту (швидкості переміщення в забої грунто-

розробного ланцюга) та швидкості подачі 

грунторозробного органу на забій з допо-

могою гідроциліндра.

Розробка ґрунту під трубопроводом та 

його переміщення в приямок здійснюється 

шляхом послідовно здійснюваних проходів 

ґрунторозробного обладнання через призму 

ґрунту під трубою наскрізь неї. За кожен про-

хід розробляється ґрунт забою шириною рів-

ною ширині ґрунторозробного обладнання.

Наступний цикл розробки ґрунту під тру-

бою здійснюється після виведення ґрунто-

розробного обладнання з-під труби, переїзду 

екскаватора вздовж трубопроводу на нове 

місце робочої стоянки. Крок переїзду екс-

каватора для нового врізання в ґрунтову 

призму під трубою дорівнює ширині ґрунто-

розробного обладнання.

Підсипання ґрунту під трубопровід здій-

снюється екскаватором, оснащеним стан-

дартним ковшем, шляхом забору мінераль-

ного ґрунту з відвалу, що відсипаний під час 

відкриття трубопроводу на смузі відводу.

Ущільнення ґрунту під трубопроводом вико-

нується змінним обладнанням шляхом послідов-

ного статичного обтискування ґрунту підсипа-

ного під трубопровід ґрунтоущільнювальними 

лопатками обладнання. Виконується за один 

прохід екскаватора вздовж трубопроводу.

Подальший цикл ущільнення здійснюєть-

ся після виведення ґрунтоущільнювальних 

лопаток від контакту з ґрунтом та переїзду 

екскаватора вздовж трубопроводу на наступ-

не місце робочої стоянки. Крок циклового 

переміщення екскаватора вздовж трубопро-

воду дорівнює 1,5-2,5 ширини лопаток.

Змінне обладнання для підкопування ґрунту 

під трубопроводом та обладнання для ущіль-

нення ґрунту під трубопроводом після його 

ремонту оснащено спеціальними механічними 

та електронними системами орієнтації для без-

печної установки обладнання у вихідне поло-

ження відносно трубопроводу. Дія електро-

нних систем дублюється звуковою та світловою 

сигналізацією машиністу екскаватора щодо 

правильності орієнтації обладнання на трубі.

Робота систем орієнтації змінного облад-

нання відносно трубопроводу додатково 

контролюється оператором – помічником 

машиніста екскаватора, який інформує, за 

необхідності, машиніста щодо ходу виконан-

ня робіт з підкопування ґрунту під трубою та 

його ущільнення під трубопроводом.

Ущільнення ґрунту під трубопроводом 

виконується з можливістю регулювання вели-

чини коефіцієнта ущільнення ґрунту шляхом 

регулювання тиску в гідроциліндрах приво-

ду ґрунтоущільнювальних лопаток, причому 

ущільнення ґрунту здійснюється за один про-

хід екскаватора вздовж трубопроводу.

Використання змінного обладнання виклю-

чає ручну працю у процесі виконання земля-

них робіт на газопроводах, що ремонтуються, 

та забезпечує дотримання чинних вимог щодо 

безпеки виконання ремонтних робіт. 

Змінне робоче обладнання здатне працю-

вати в ґрунтах І-ІV категорії складності.

Монтаж і демонтаж обладнання на екска-

ваторі виконується протягом 10-20 хв маши-

ністом екскаватора та його помічником.

Обладнання пройшло державні при-

ймальні випробування і рекомендоване 

рішенням приймальної комісії до серійного 

виробництва, а також для практичного вико-

ристання під час виконання капітального 

ремонту магістральних газопроводів та для 

виконання аварійно-відновлюваних робіт на 

трубопроводах.

Дослідно-промислову експлуатацію облад-

нання здійснено в УМГ «Черкаситрансгаз» 

Рис. 1. Схема роботи підкопувального обладнання

Дослідно-промислову 
експлуатацію обладнання 
здійснено в 
УМГ «ЧЕР КАСИ ТРАНСГАЗ» 
на магістральному 
газопроводі «Прогрес» 
Ду 1420 мм, 
ділянка газопроводу 
«Яготин – Черкаси»
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на магістральному газопроводі «Прогрес» 

Ду1420 мм, ділянка газопроводу «Яготин 

– Черкаси». За висновком фахівців-

газотранспортників обладнання вкрай необ-

хідне для виконання робіт з капітального 

ремонту магістральних газопроводів, тому 

що передбачені чинними нормативними 

документами ремонтні роботи, які можуть 

бути виконані змінним обладнанням, або не 

виконуються взагалі, або виконуються вруч-

ну. Неякісне виконання робіт з ущільнення 

ґрунту під трубопроводами веде до виник-

нення неконтрольованих напружень в тілі 

труби та до зниження надійності її подальшої 

експлуатації.

Підкопування ґрунту під трубопроводами 

з використанням підкопувальних машин з 

електроприводом у процесі ремонту корот-

ких ділянок трубопроводів або під час спо-

рудження шурфів вкрай не раціонально орга-

нізаційно і економічно не вигідно.

Для використання комплекту змінного 

обладнання під час виконання капітального 

ремонту магістральних газопроводів розро-

блено та затверджено ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

«Технологічну інструкцію виконання земля-

них робіт з підкопування та ущільнення ґрун-

ту під трубопроводом під час вибіркового 

капітального ремонту діючих магістральних 

газопроводів діаметром від 530 до 1420 мм 

із застосуванням змінного навісного облад-

нання моделі «ОЛР» за ТУ У 29.5 – 36703323 

– 001:2011».

Обладнання сертифіковане Центром 

сертифікації і контролю якості будівництва 

об’єктів нафтогазового комплексу. Технічні 

рішення з конструкції обладнання запатенто-

вано в Україні та Російській Федерації.

Переваги використання комп-
лекту змінного обладнання

Суть основних переваг використання уні-

версального комплекту змінного обладнання 

до екскаватора в наступному:

– всі роботи виконуються в суворій відпо-

відності до чинних нормативних документів, 

що регламентують виконання капітального 

ремонту магістральних газопроводів; 

– комплект змінного обладнання, який 

пропонується для поставки, дасть змогу 

механізувати на сучасному рівні повний цикл 

земляних робіт під час капітального ремонту 

МГ, використовуючи при цьому практично 

один екскаватор;

– використання комплекту змінно-

го обладнання дасть можливість уникнути 

зміни напруженого стану газопроводу під час 

ремонту та його подальшої експлуатації;

– використання обладнання для ущіль-

нення ґрунту під трубою дасть змогу вико-

нувати роботи з ущільнення ґрунту під час 

капітального ремонту магістральних газо-

проводів в суворій відповідності до чинних 

нормативних документів;

– темпи виконання земляних робіт у про-

цесі капітального ремонту МГ підвищуються 

в десятки разів: так продуктивність роботи 

обладнання під час видалення ґрунту з-під 

трубопроводу становить 45÷55 м3/год, а про-

дуктивність роботи обладнання для ущіль-

нення ґрунту під трубою – 35÷45 погонних 

метрів за годину;

– комплект змінного обладнання відпо-

відає вимогам нормативних правових актів 

з охорони праці та промислової безпеки 

України;

– економічна ефективність використання 

одного комплекту змінного обладнання під 

час виконання ремонтних робіт на ділянці 

газопроводу завдовжки один кілометр стано-

вить 640-800 тис. грн. 

На думку авторів та провідних спеціа-

лістів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», використання 

обладнання підприємствами, що ремонтують 

магістральні газопроводи, дасть можливість 

ефективно, безпечно та швидко виконувати 

весь комплекс робіт під час капітального 

ремонту магістральних газопроводів, що в 

свою чергу приведе до збільшення надій-

ності газотранспортної системи та зміцнення 

енергетичної безпеки України. 
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Рис. 2. Схема роботи обладнання для ущільнення ґрунту під трубою
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Одним з найважливіших вузлів газо-

перекачувального агрегату ГТК-25і 

«Нуово Піньйоне» є осьовий комп-

ресор, який призначено для засмоктування 

атмосферного повітря, стиснення в 16-ти 

ступенях і подавання стисненого повітря в 

камери згоряння турбіни з продуктивністю 

360 000 нм³/год. Для очищення, підготовлен-

ня всмоктуваного повітря на вході осьового 

компресора передбачено повітряну забірну 

камеру (ПЗК) (див. фото).

ПЗК складається з трьох секцій. Перша 

секція – блок з двома паралельними входами 

і жалюзі для відсмоктування пилюки (систе-

ма інерційних сепараторів), друга – постійні 

фільтрувальні елементи, які знаходяться за 

кожною ступінню інерційного сепаратора. 

Третя – камера чистого повітря, яка знахо-

диться за фільтрами другої секції, обладнана 

двома перепускними клапанами на підлозі. 

Максимальна витрата повітря через повітряну 

забірну камеру: 387000 нм3/год. Ефективність 

очищення – 98 % частинок розміром більше 

5 мкм. 

Фільтри другої секції необхідно промивати 

і чистити при досягненні на них допустимого 

диференційного тиску повітря, який становить 

10 мм вод. ст. Для контролю стану фільтрів ПЗК 

виробником ГПА фірмою «Нуово Піньйоне» 

було передбачено такі засоби вимірювальної 

техніки:

– дифманометри з діапазоном вимірювань 

0÷20 мм вод. ст., що знаходяться ззовні пові-

тряної забірної камери для контролю перепа-

ду тиску на кожній групі фільтрів другої секції;

– сигналізатори диференційного тиску з 

контактним вихідним сигналом для приведен-

ня в дію системи звукової і світлової сигналіза-

Контроль стану повітряних 
фільтрів осьового компресора
Своєчасне проведення дистанційного контролю стану фільтрів дало можливість здійснювати 

аналіз зміни їхнього технічного стану в процесі експлуатації та завчасно проводити 

регламентні роботи з очищення фільтрувальних елементів 

В. В. Павлик 
І. М. Вовк
Богородчанське ЛВУМГ

Повітрозабірна камера КС «Богородчани»
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ції при досягненні перепаду тиску повітря на 

фільтрах граничного допустимого значення 

– 20 мм вод. ст.

Майданчик для обслуговування обладнан-

ня ПЗК і зняття показів дифманометрів облад-

нано на висоті 5,2 м над поверхнею землі, з 

вертикальною драбиною. Зняття показів при-

ладів та огляд обладнання здійснюється змін-

ним персоналом КС кожні дві години згідно із 

схемою, затвердженою головним інженером 

ЛВУМГ. 

Для підвищення точності вимірювань пере-

паду тиску на фільтрах ПЗК, поліпшення умов 

праці змінного персоналу компресорної стан-

ції було зроблено таке: 

– застарілі індикатори та сигналізатори 

замінено на інтелектуальні перетворюва-

чі перепаду тиску типу Honeywell STD 110 

(фото 1) з діапазоном вимірювань 0÷63 мм вод. 

ст., струмовим вихідним сигналом 4÷20 мА;

– вихідні сигнали перетворювачів підключе-

но до резервних вимірювальних каналів раніше 

змонтованого в щиті керування ГПА мікропро-

цесорного контролера МТР-8 (фото 2);

– контактну сигналізацію про граничний 

перепад тиску на фільтрах реалізовано на 

релейному блоці вихідних сигналів контроле-

ра МТР-8 (див. рисунок). 

Дані з МТР-8 по стандарту RS-485 постійно 

транслюються на ПК змінного інженера КС, де 

відображаються і архівуються у спеціально 

розробленому програмному пакеті. 

Такі нововведення дали можливість 

організувати дистанційний контроль 

стану фільтрів ПЗК, здійснювати аналіз 

зміни їхнього стану в процесі експлуатації, 

завчасно проводити регламентні роботи 

з очищення фільтрувальних елементів. У 

даний час вищеописану раціоналізаторську 

пропозицію реалізовано на ГТК-25і №№1-3 

КС-39 «Уренгой – Помари – Ужгород» і 

ГТК-10і №№1,2 КС-21 «Союз». Вона добре 

зарекомендувала себе в роботі, особливо 

в умовах осінньо-зимового періоду екс-

плуатації ГПА. 

Електрична принципова схема підключення перетворювачів перепаду тиску на фільтрах ПЗК

Фото 1. Інтелектуальні перетворювачі перепаду тиску 
типу Honeywell STD 110

Фото 2. Щит керування газоперекачувальним агрегатом
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Для обеспечения надёжной работы 

компрессорных установок, не 

допуская наиболее опасных для 

эксплуатации оборудования отказов внеза-

пного типа, следует чётко установить научно 

обоснованные сроки ремонта/замены и про-

ведения профилактики. Известно, что почти до 

85% выходов из строя любого механического 

оборудования (деталей машин и механизмов) 

приходится на так называемые постепенные 

отказы, связанные с износом пар трения. При 

этом процесс развития износа включает в 

себя три основных этапа: приработка, устано-

вившийся период, катастрофический режим, 

приводящий к авариям различной степени 

тяжести и к большим финансовым потерям. 

Поэтому основная цель — не допускать появ-

ления третьего этапа развития кривой изно-

са. 

Ниже приводится общий научный подход 

к решению проблемы с изложением ряда 

прикладных примеров.

Сформулируем основные правила и поло-

жения по обоснованному утверждению сро-

ков гарантии и профилактики для изнашиваю-

щихся деталей компрессоров (а вообще и для 

иных механических систем). Для этого проана-

лизируем основные графические зависимос-

ти, которые должны быть положены в основу 

наглядной и эффективной методики сроков 

проведения диагностики, а также замен или 

ремонтов ответственных пар трения исследу-

емого оборудования (рис. 1-4).

В представленной ситуации в точке 01 

вновь начнётся этап приработки 1, который 

быстро выведет из строя изнашивающуюся 

деталь. Если всё же разборка сопряжения 

необходима, то перед её выполнением над-

лежит чётко промаркировать расположение и 

пространственную ориентацию разбираемых 

деталей, чтобы после осмотра/диагностики 

точно поставить их на прежние места. Тогда 

новой приработки поверхностей трения фак-

тически не будет.

В частности, всегда имеет смысл изготавли-

вать валы с размерами диаметров, максималь-

но близко подходящими к верхнему допуску, 

который указан в рабочих чертежах; соответ-

ственно для деталей с отверстиями — изго-

тавливать с размерами, близкими к нижнему 

полю допуска. Это позволит даже без каких-

либо технологических или конструктивных 

усовершенствований (доработок) повысить 

надёжность безотказной работы пар трения! 

Вместе с тем следует иметь в виду, что факти-

ческое развитие износа по мере увеличения 

наработки идёт не по плавным траектори-

ям, а реально — это случайный процесс. 

Поэтому графически его описание будет 

иметь несколько иной характер — по типу, 

представленному на рис. 3. Но необходимо 

понимать, что и эти кривые, описывающие 

возможное нарастание износа деталей в 

эксплуатации, являются идеализированными. 

Осуществлено некоторое сглаживание факти-

ческой картины развития износа. Дело в том, 

что в каждый момент времени при изнаши-

вании детали может происходить как отрыв 

частичек материала (разных по толщине и 

объёму), так и прилипание их от поверхности 

сопряжённой детали. Поэтому реально кри-

вая износа будет иметь небольшие площадки, 

зазубрины, подъёмы и спуски.

Определение сроков 
проведения диагностики
Рассмотрены основные этапы развития износа механического оборудования компрессорных 

станций. С применением научного подхода проанализированы основные графические 

зависимости диагностирования и дальнейшего ремонта механизмов

К. Н. Войнов
докт. техн. наук
Петербургский государ-
ственный университет 
путей сообщения

1 2 3

Наработка
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Рис. 1. Уменьшение наработки до отказа изнашивающейся детали в случае 
неоправданно преждевременной переборки приработавшегося сопряжения: 
С — предельный допуск на износ (ломаная линия — кривая износа)
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На рис. 4 представлен очень важный 

итоговый график наработки до отказа всех 

ответственных изнашивающихся деталей 

(условные номера с первого по шестой) меха-

нической системы. 

Пунктирными дуговыми линиями показаны 

нижние и верхние максимальные откло-

нения в безотказной работе по каждой из 

однородных/однотипных по структуре и 

форме деталей, изготовленных по единой тех-

нологии. В силу различных флуктуаций подо-

бное рассеивание ресурса работы всегда 

будет иметь место, и чем больше наработка, 

тем больше разброс. Из графиков видно, что 

детали 1 и 3 идеально укладываются в первый 

межремонтный гарантийный цикл. Деталь 

2 вообще непригодна для эксплуатации, 

поэтому сразу требует конструктивного и/

или технологического усовершенствования. 

Деталь 4 — своего рода долгожитель, ресурс 

которого можно несколько уменьшить, напри-

мер, путём частичного удешевления техноло-

гии изготовления, что сэкономит предпри-

ятию определённые средства и время. Ресурс 

детали 5 почти идеален, но около 3% отказов 

всё же будет иметь место в эксплуатации. Если 

фирму-изготовитель это не устраивает, то тре-

буется доработка этого изделия. Деталь 6 не 

удовлетворяет гарантийным срокам работы: 

её ресурс должен быть либо увеличен за счёт 

удорожания технологии изготовления с дове-

дением до наработки П2, либо ресурс следует 

уменьшить до значения П1, удешевив тех-

нологию изготовления. Только в том случае, 

когда все пары трения с учётом возможных 

рассеиваний их наработок будут соответство-

вать назначенным гарантийным циклам П1 

и П2, можно начать серийный выпуск кон-

кретной механической системы. Аналогичное 

положение сохраняется и для ремонтируемых 

деталей, включая оценку ресурса по про-

чности подвижных сопряжений. Кроме того, 

на рис. 4 наглядно изображены этапы про-

ведения диагностических контролей и меро-

приятий по предстоящему ремонту деталей 

или циклам по замене изношенных элементов 

на новые.

Аппроксимация развития износа уравнени-

ем позволяет легко определять величину допус-

тимой наработки пар трения, при которой не 

будет наступать параметрический отказ с учётом 

допусков на замену каждой детали, указанных в 

рабочих чертежах на изготовление. 

И
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Рис. 2. Рассеивание величин износа однотипных/однородных деталей по мере 
увеличения наработки (сплошные линии); изменения моментов достижения 
предельного допуска на замену деталей в эксплуатации с учётом начальных допусков 
на изготовление (пунктирные линии)

Рис. 3. Веерный характер изнашивания однородных деталей: I — износ; 
C — предельно допустимый допуск на износ по условиям безопасной эксплуатации; 
t, L — наработка в часах (t) или в километрах пробега (L), соответственно

Рис. 4. Итоговый график наработок изнашивающихся деталей до моментов появления 
возможных отказов в эксплуатации: П1 и П2 — сроки проведения промежуточных 
профилактик или технических осмотров

При проведении 
промежуточных измерений 
темпа нарастания линейного 
износа пар трений (в 
мм или в мкм) обычно 
встречаются два случая: 
число статистических данных 
чётное или нечётное. Для 
обеспечения надёжной 
диагностики оборудования 
важно получить 
математическое описание 
процесса изнашивания в 
виде нелинейного уравнения, 
например полиномом 
второй степени, типа 
параболы
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Одним з основних обмежень стабіль-

ності функціонування газотурбінної 

установки є динамічні процеси у 

вигляді вібрацій основних технологічних еле-

ментів, які супроводжуються гармонійними та 

субгармонійними резонансами. 

Вітчизняний та зарубіжний досвід [1-4] свід-

чить про те, що зменшити віброактивність 

обертових машин можливо за рахунок: збіль-

шення жорсткості технологічних елементів 

досліджуваної системи, оптимізації режимів 

роботи з врахуванням резонансів та демпфу-

вання пружних коливань.

Дослідження авторів [3] доводять, що засто-

сування динамічних гасителів коливань (ДГК) без 

додаткового демпфування не дає змоги знизити 

вібрації технологічної системи і замість однієї 

резонансної частоти породжує дві та більше. 

Слід зауважити, що динамічні гасителі коли-

вань на основі пружних матеріалів з високою 

ступінню демпфування, а також ДГК ударної дії, 

потребують точного налаштування для окре-

мого режиму роботи газотурбінної установки. 

Підвищення жорсткості будь-якої техноло-

гічної системи потребує кропіткого налашту-

вання розглядуваної технологічної системи та 

подальшого контролю за її станом. 

На думку автора, найбільш перспектив-

ним напрямком розвитку досліджень в області 

зменшення віброактивності газових турбін є 

оптимізації режимів їхньої роботи з урахуван-

ням гіроскопічних явищ. 

Слід відзначити, що в процесі обертання 

ротора будь-якої машини за рахунок дефор-

мації підшипникових вузлів виникає зміна 

напрямку осі обертання, що і спричиняє гірос-

копічний ефект. 

У деяких літературних джерелах [4] вислов-

люється думка про незначний вплив гіроско-

пічного моменту на динамічні характеристики 

обертової системи. Така позиція є правиль-

ною, згідно з [3], тільки у випадку короткочас-

ного впливу сили на тіло, що обертається. 

Тому дослідження впливу гіроскопічних 

моментів на роботу газотурбінних установок є 

необхідним кроком в контексті забезпечення 

надійної та ефективної роботи таких машин. 

Спростимо схему газової турбіни до вигля-

ду розрахункової схеми «опори – вал – ротор», 

яку представлено нижче. 

При цьому будемо вважати, що опори – 

підшипникові вузли, ротор – диск з жорстко 

закріпленими лопатками. 

Гіроскопічний ефект можливо пояснити 

відомою теоремою Резаля [1, 2], згідно з якою, 

якщо до осі симетрії ротора прикладено без-

перервно діючу силу виникає зміщення осі в 

напрямку, перпендикулярному направленню 

діючої прикладеної сили (прецесія). 

У випадку розгляду газової турбіни (рис. 1) 

на диск, в якому жорстко закріплені лопат-

ки, безперервно діють сили, що спричиняють 

прецесійний рух.

Кутову швидкість такого руху можна визна-

чити за математичною залежністю [2]: 

де P – маса диску; a – найбільша відстань від 

центру ваги диска до підшипникової опори; 

J – момент інерції диска відносно осі його 

симетрії; ω – кутова швидкість власного руху. 

Кут переміщення осі диска від безперерв-

но діючої сили визначається за математичною 

залежністю: 

де t – тривалість дії сили. 

Гіроскопічний момент можливо чисельно 

визначити за математичною залежністю: 

Зниження віброактивності 
газових турбін
Використання гіроскопічного ефекту у роботі газових турбін дає змогу зменшити 

віброактивність обертових машин та забезпечити оптимізацію режимів їхньої роботи 

О. Р. Флюнт
ВРТП «УКРГАЗЕНЕРГОСЕРВІС»

Рис. 1. Спрощена розрахункова схема газової турбіни
(1, 2 – опори, 3 – ротор, 4 – вал)
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де C, A – відповідно полярний та екваторіаль-

ний момент інерції диска. 

Гіроскопічний момент врівноважується 

реакціями підшипникових опор (рис. 1), які 

визначаються за математичною залежністю: 

де l – відстань між підшипниковими опорами. 

Як випливає з математичних залежностей 

(1, 2), підвищення кутової швидкості власного 

руху диска, який обертається разом з валом у 

підшипникових опорах (рис. 1), призводить до 

зменшення швидкості прецесійного руху ω
1
 та 

кута переміщення осі диска α. 

Проте це не означає, що, підвищуючи час-

тоту обертання, ми зможемо мінімізувати змі-

щення центра мас, а відтак знизити рівень 

вібрацій, оскільки існують критичні кутові 

швидкості самої технологічної системи. 

Зі збільшенням частоти обертання за раху-

нок гіроскопічних сил збільшується динамічна 

жорсткість системи. 

У дорезонансній області (рис. 2 б, п. 1-3) у 

міру збільшення частоти обертання, амплітуда 

прецесійних коливань зменшується, а при 

підході до резонансної області вона почи-

нає збільшуватись, досягаючи максимуму при 

повному резонансі власних коливань з пре-

цесійними (ωкр = ω
1

кр). 

Проте подальше збільшення частоти обер-

тання (післярезонансна область) за рахунок 

гіроскопічних сил створює сприятливі умови 

для зменшення амплітуди прецесійних коли-

вань. 

Безсумнівним залишається і той факт, що 

на віброактивність газових турбін має вплив 

і безперервно діюча зовнішня сила, прикла-

дена до лопатки. Тому задача забезпечення 

мінімальних вібрацій розглядуваної техноло-

гічної системи з врахуванням дії гіроскопічних 

моментів зводиться до оптимізації режимів 

роботи за такою математичною моделлю: 

де W – потужність вібрацій; F – безперервно 

діюча зовнішня сила. 

З врахуванням вищенаведеного висува-

ється гіпотеза, за якої зменшення вібрацій 

розглядуваної технологічної системи, а відтак 

зменшення переміщень підсистеми «диск – 

лопатка» дасть можливість підвищити гідрав-

лічний коефіцієнт корисної дії газової турбіни 

в цілому. 

А зменшення потужності вібрацій при-

зведе до зменшення навантаження на під-

шипникові опори, що дасть змогу підвищити 

їхню надійність та збільшити міжремонтний 

період. 

У подальшому заплановано розробити 

комплексну математичну та імітаційну модель 

забезпечення вібропасивної роботи газової 

турбіни, адекватність якої підтвердити екс-

периментальним шляхом, та надати практич-

ні рекомендації із застосування результатів 

досліджень у виробничих умовах газотран-

спортної системи. 
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Рис. 2. Залежність амплітуди прецесійних коливань системи «диск – лопатка» від: 
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– Богдане Павловичу, розкажіть, що 
спонукало Вас обрати професію газовика? 

– На вибір професії вплинуло те, що 

вивчаючи у школі творчість Івана Франка 

(зокрема «Бориславські оповідання» – ред.), 

ми знали – нафтогазова промисловість по 

праву належить до традиційних вітчизняних 

галузей виробництва. Крім того, на момент 

закінчення середньої школи (1949 р. – ред.) 

вже діяв газопровід «Дашава – Київ», який 

проходив через мою рідну Тернопільщину, де 

у багатьох оселях вже горів голубий вогник. 

Я вступив на нафтогазопромисловий 

факультет Львівської політехніки, який закін-

чив у 1954 році. Тема дипломного проекту 

була пов’язана з питаннями інтенсифікації 

видобування газу із застосуванням додатко-

вої перфорації свердловин. 

– Де Ви отримали перший виробничий 
досвід? 

– Після закінчення університету я був 

направлений разом із 13-ма іншими випускни-

ками факультету до Республіки Туркменистан, 

яка на той час вважалась однією з найпер-

спективніших за розвитком нафтогазової 

промисловості. Там, в серці пустелі Кара-Кум, 

я відпрацював майже дві п’ятирічки, з 1954 

по 1963 рік. Свій трудовий шлях розпочав 

з посади, помічника майстра з видобутку 

нафти, пізніше був переведений інженером 

з експлуатації нафтопромислу та старшим 

механіком. Перші два роки займався безпо-

середньо видобуванням нафти як глибино-

насосним, так і компресорним та фонтанним 

способами, брав участь у раціоналізаторській 

роботі, а саме займався проблемами вдоско-

налення так званих «газових якорів». 

– Що найбільше Вам запам’яталось з 
роботи в Туркменистані?

– Коли розвідники пробурили першу роз-

відувальну свердловину на перспективній 

площі, я зголосився взяти участь у її освоєнні. 

Як старший механік промислу, на відстані 

більше 100 кілометрів від місця основного 

базування, серед непрохідних барханних піс-

ків керував підготовкою для освоєння цієї 

свердловини – спорудженням двох викидних 

ліній, монтажем пристрою для вимірювання 

дебіту, будівництвом амбару для збирання 

продукції, трубопровідної обв’язки самої 

свердловини. Після чого, під моїм нагля-

дом було проведено перфорацію обсадної 

колони, спуск насосно-компресорних труб і, 

нарешті, саме освоєння. 

Тільки після її запуску було встановле-

но, що ми облаштовували першу свердлови-

ну найбільшого до сьогодні в Середній Азії 

нафтогазового родовища Котур-Тепе. 

І почалась робота. Протягом двох років 

(1958-1959 – ред.), безвиїзно, знаходився на 

цьому родовищі, де здійснював контроль за 

введенням в експлуатацію 25 свердловин. 

У витоків створення системи 
підземних сховищ газу
8 травня 2013 року ветеран галузі Богдан Савків відзначає свій 80-літній ювілей. В інтерв’ю 

журналу «Трубопровідний транспорт» ювіляр розповів про свій трудовий шлях та становлення 

української мережі підземних сховищ газу

На знімку: випускник Львівської 
політехніки Богдан Савків

Богдан Савків під час перевірки Богдан Савків під час перевірки 
працездатності свердловини працездатності свердловини 
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За цей час провів близько 70 випробувань 

продуктивних пластів. Паралельно наглядав 

за облаштуванням нового родовища: будів-

ництво нафтозбірної системи, резервуарного 

парку для зберігання нафти, насосної станції 

для її відкачування на завод. 

Напередодні 1 травня 1959 року новий 

промисел, на якому я був єдиним інженером, 

було введено в експлуатацію, а з 16 червня 

мене призначили старшим інженером ново-

го промислу, де я пропрацював до середини 

1963 р. 

– Богдане Павловичу, розкажіть біль-
ше про свою роботу в газотранспортній 
галузі?

– У січні 1967 року я перейшов працювати 

у Виробниче об’єднання «Укргазпром», де 

протягом двох років на посаді старшого інже-

нера займався експлуатацією газових родо-

вищ, а з 1969 року був призначений головним 

технологом з підземного зберігання газу. В 

цьому напрямку працював в Укргазпромі і з 

1998 року в апараті НАК «Нафтогаз України» 

до виходу на пенсію. 

Інтенсивний розвиток газової промисло-

вості та зростання газоспоживання в Україні 

на початку 60-х років минулого століття обу-

мовили появу і розвиток підземного збе-

рігання газу як важливої ланки в системі 

газопостачання, призначену забезпечити її 

надійність.

Горжусь тим, що я стояв у витоків ство-

рення української мережі підземних сховищ 

газу. 

Впродовж останніх більше ніж 40 

років спільними зусиллями спеціалістів 

Укргазпрому та науковців впроваджено 

низку технологічних проектів, технічних та 

технологічних розробок, що відповідають 

специфічним умовам створення та експлу-

атації підземних газосховищ України. При 

цьому окремі методологічні підходи, техно-

логічні розробки відрізняються оригіналь-

ним вирішенням і значення їх виходить за 

межі країни.

– Який саме виробничий досвід Ви 
вважаєте унікальним?

– Унікальним, наприклад, є створення 

підземного сховища газу (ПСГ) в майже 

горизонтальному водоносному пласті. Інше 

сховище, створене також на базі водонос-

ного горизонту, що залягає на невеликій 

глибині (400 м), експлуатується з переви-

щенням максимального пластового тиску 

більш ніж у 1,5 разу стосовно його початко-

вого значення у водоносному пласті. 

Також нами було розроблено та впро-

ваджено технологію створення штучного газового покладу – об’єкта газозберігання в 

обводненому газовому горизонті.

Було створено двопластові ПСГ на базі двох 

вироблених продуктивних газових горизонтів 

як шляхом спільної експлуатації єдиною сіт-

кою свердловин, об’єднаних у спільні об’єкти 

газозберігання, а також роздільної та спільно-

роздільної їхньої експлуатації. Зокрема, ство-

рено багатопластове Опарське ПСГ, в якому 

кожний з трьох продуктивних горизонтів екс-

плуатується в режимі підземного зберігання 

газу роздільно окремою сіткою свердловин. 

Розроблено і впроваджено спосіб поєднан-

ня експлуатації ПСГ з сайклінг-процесом для 

додаткового видобутку залишкових запасів 

газового конденсату.

Не треба також забувати, що в Україні 

було створено також унікальне, одне з най-

більших у світі Більче-Волицько-Угерське ПСГ 

на базі двох взаємодіючих покладів в тортон-

сенонському горизонті сусідніх Угерського та 

Більче-Волицького газових родовищ. 

Створюється також на основі оригіналь-

них технологічних рішень унікальне бага-

топластове Пролетарське ПСГ, на якому 

реалізовано спосіб прискореного створен-

ня об’єкта газозберігання з формуванням 

буферного об’єму за рахунок заповнення 

одного виробленого горизонту з меншим 

поточним пластовим тиском, залишковими 

запасами газу іншого виробленого горизонту 

з більшим тиском.

– Богдане Павловичу, що би Ви поба-
жали нинішньому поколінню газовиків?

– Безперечно, тільки здоров’я та сил, аби 

і далі газотранспортна система України зали-

шалась ефективною та дієздатною. 

На знімку: Богдан Савків (зліва) у На знімку: Богдан Савків (зліва) у 
відрядженні в УМГ «Львівтрансгаз»відрядженні в УМГ «Львівтрансгаз»






